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INSCHRIJVINGSPRIJS  

I jaar 3.50 fr.
6 maanden 2.00 fr.
3 maanden 1.00 fr.
I jaar binnen stad 3.00 fr.

Met» schrijft in bij de 
' D ru k k ers-Uitqevers  

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

en in alle postkantooren, ,

verschijnende eiken Zaterdag

GODSDIENST, Iv^OEDERTRRL, VADERLAND 

GEMEENTEBELANGEN

Aankondigingen 0 . 1 5 fr . den regel
Rechterlijke aankondig. 0 .5 0  fr . » »
Aanbevelingen 0 .2 5  fr . » >

Verkoopingen, wijkfeesten, herberg- 

kermissen, prijskampen, enz. waarvan 

plakbrieven, kaarten of, programmas 

bij den drukker van dit blad gedrukt, 

worden kosteloos tweemaal in het blad 

over^fenomen,’ alsook de opgegeven

uitslagen van prijskampen.

NIÉUWE BELASTINGEN
n Er wordt veel getaterd over de nieuwe 

‘lasteji. Die er over tateren, zullen nogthans 
nipts' van moeten betalen : ze hebben 
geen acties in naamlooze maatschappijen . 
ze rijden niet in automobiel ; ze drinken 
geen kostelijke likeuren. Al de praclitarti- 
kels worden het meest belast ».

Zoo schrijft Het Iseghemsche Volk in 
zijn nummer van Zaterdag laatst.

Menschen die niet het minste denken 
op hetgeen zij lezen, slikken dat iri als 
póiqpewater, en d° tóer is gespeeld. Alle 
lasten, zegt men, zullen gedregen vyorflen 
jiqor de rijken. l}eze die zwemmen in over
vloed, die niet weten wat uitgevonden om 
hunne grillen te voldoen, zullen alleen de 
kosten afdragen door de nieuwe soldaten
wet- vereiacht.

Inderdaad, ja, het ontzaglijk getal mil- 
lioenen, dat jaarlijks meer zal geheven 
worden, zal uit de kas der rijke lieden 
komen. De klinkende munt zal uit hunnen 
zak in de Staatskas worden gestort.

Maar de niet begoedc menschen, de kleine 
burgers en neringdoeners, de kleine land
bouwers en gebruikers, de werkmenschen, 
gaan die niets betalen ? Schieten deze perso
nen vrij van alle belastingen ?

’t Ts zeker wel hot tegenstrijdige dat 

waar is.
Nooit, nooit, gaan de menschen zwaarder 

belastingen betaald hebben. Nooit, sedert 
'ïio lg ie  bestaat, heeft men zooveel aan den

{verkinan gevraagd als nu.
Tot in 1891» werd aan de niet begqedp 

soldaten eene maandolijksche vergoeding 
toegestaan van 10 franken. Het katholiek 
ministerie, de katholieke meerderheid,%ond 
die toelage onvoldoende en te gering. Niet 
zonder reden zeiden zij dat alle werk ver
dient betaald te worden. Wie zijn vaderland 
dient, wie zijne krachten wijdt aan de ver- 
dedigirg van den geboortegrond, mag 
aanspraak maken op vergelding, zoowel 
als gelijk wie die ander werk verricht.

En wanneer in 1890, eene wet gestemd 
werd waardoor 30 franken te maande aan 
de milicianen werd toegekend, keurde 
gansch het land den genomen maatregel 
met luide toejuichingen goed.

De ouders waren ten uiterste tevreden 
wanneer zij alle drij maanden eene som vtin 

flanken mochten ontvangen. Voor liet 
overgrootste getal was dat geld onontbeer
lijk voor het onderhoud van het huisgezin. 
En de soldaat was niet min gelukkig, wan
neer hij na verloop van eenen goeden en 
eerlijken dienst, hij eene som van verschil- 
lige honderden franken mocht oprapen. 
Voor velen van die soldaten heelt dat geld 
gediend om eenen handel of stiel aan te 
gaan, waaraan zij in andere voorwaarden 
nooit hadden moeten denken. Menigeen 
mag zeggen dat hij aan dat geld zijn tegen
woordig bestaan te danken heeft.

En nu is dat afgeschaft.
Willen werklieden nog iets bekomen van 

den Staat, met oneindig veel achtergeloop 
en moeilijkheden zullen zij mogelijks er in 
gelukken eenen lialven frank daags te ver
krijgen. Daartoe moeten zij zelf de aan
vraag doen, zij moeten sohoone sproken, 
zij moeten smeeken. Zij moeten voor eenen 
raad verschijnen die het recht heeft hun 
over alles te ondervragen, en die alles mag 
onderzoeken en naspeuren. Nog meer, zij 
moeten het klaar bewijs geven dat zij dat 
geld brooflnoodig hebben, dat zij in de diep
ste armoede verkeeren.

Wie gaat dat doen ? Wie gaat zich zoo 
laag en zoo diep vernederen ? Wie gaat do 
handen blijven uitstoken om eene almoes

af te bidden ?
W ij mogen dus zeggen dat, in algemeenen 

regel, do vergoeding der soldaten ten volle

is afgeschaft.
W ij moeten immers rekening houden dat 

de werkmenschen niet lang van de geldwin
ning hunner zonen genieten. E r zal mij zeker 
niemand tegenspreken wanneer ik staande 
houd dat beneden de zestien jaren een werk
jongen al niet veel aan zijne ouders inbrengt. 
En men mag in middelmate rekenen dat de 
zonen der werkmenschen aan den ouderdom 
van 20 jaren, zich in het l^uwelijk begeven. 
Een werkersgezin mag rekenen dat de zonen 
gedurende tien jaren slechts voor de ouders 

werken.

En van die tien jaren, eischt de staat er 
twee voor hem ! Van de tien franken die een 
werkmanszoon verdient, houdt de staat 
twee franken af.

Wat is eene belasting op automobiels, op 
beursweerden, op praehtartikels, in verge
lijking van deze die op den werkman weegt? 
W at is een belasting op den overvloed, 
wanneer men die vergelijkt met de belas
ting op het noodzakelijke, op hetgeen noodig 
is om te leven ?

En zoo zijn de zaken. Op de achottderg 
van den werkman zullen zwaarst van al de 
nieuwe belastingen wegen,

In dpn tijd wanneer de loting bestond 
-moest hij nog ten slechtste genomen maar 

een deel zijner zohen naar den troep zenden. 
Nu moeten ze al te male gaan. In  den tijd 
kreeg hij nog eene tamelijke vergoeding, 
nu... krijgt hij niets meer.

Zulk een droevige toestand zoude niet 
mogen bestaan. Daartegen moet gansch het 
land verzet aanteekenen. De rijken moeten 
zich bij de armen aansluiten, opdat aan de 
onbegoeden recht geschieden zou. De poli
tieke vereenigingen, zonder onderscheid 
van denkwijze en kleur, moeten het zich ten 
plicht achten bij hunne vertegenwoordigers 
aan te dringen, tot dat aan het werkvolk 
gegeven wordt wat hen toekomt. N emo.

$ecfen den godsdienst
Over korte dagen lis^d een un?er opstellers 

een bezoek gedaan aan de tentoonstelling 
van Gent. Hij zei ons, bij zijn terugkomen, 
hoeveel zekere zalen onder opzicht van 
zedelijkheid te wenschen laten. H ij drukte 
zijn groot misnoegen uit over de toelating 
door de Inriehtings-Commissie gegeven, 
w’algelijke schilderijen aan eenieder te laten 
zien. Eene tentoonstelling, waar eenieder 
wordt uitgenoodigd en toegelaten, mag 
onder opzicht van zedelijkheid niet het 
minst te wenschen laten.

Wij liebben dan in Doos Iseghem  geschre
ven, dat wij eenieder aanraden geenen stap 
in deze zalen te zetten. En wij drukten 
eenen artikel over door Hoogleeraar De 
Ceulenaer geschreven, een man in dat vak 
bijzonder bevoegd, waarin deze geleerde 

zijn vergiltweer^ig*ng uitdrukte over de al 
te verre zedeloosheid aldaar ten toon 

gesteld.
Met alzoo te handelen bleven wij enkel 

getrouw' aan onzen titel van katholiek, aan 
de leus onzer gazette, waar boven op, in de 
eereplaats, het w7oord Godsdienst prijkt.

W ij bekennen volgeer n dat liet ons deugd 
deed wanneer wij Zondag laatst in de kerk 
eenen herderlijken brief hoorden aflezen, 
door onze Hoogweerde Heeren Bisschoppen 
tot alle katholieke Belgen gericht, waarin 
zij de zedeloosheid der Gentsche Tentoon- 
stelling brandmerkten, en de aandacht der 
ouders inriepen over hunne plichten in deze 

omstandigheid:
W ij hadden dus gedaan wat wij doen 

moesten, zonder dat iemand ons daartoe had 
uitgenoodigd.

W ij waren nieuwsgierig wat onze heilige 
confrater 't Iseghemsche Volk daarover had 
geschreven. De verzameling zijner Gazetten 
werd opengeslagen, zorgvuldig nagezien, 
maar wij vonden niets ! En dat heilig blad 
raad ons aan het woord Godsdienst uit onze 
lioofding te schrabben 1

Nu, het Iseghemsche Volk kan niet alles 
in eens schrijven. ’tHeeft in de laatste dagen 
hevig zijnen Tillo Broekzak moeten verde
digen. Vervolgens had het groote last met 
Blinde Vinken.cn voorden qogenblik liggen 

allerhande dingen op ?*jn lever,
Zoodra dit alles uit de voeten is, zal het 

Iseghemsche Volk  zich wel gelieven ook 
iets te schrijven over Godsdienst en Zeden

bederf.

’t Zal komen !

Aan ’t Iseghemsche Volk.

Iedermaal dat er een verslag over de 
ziftingen van den gemeenteraad in de G. v. 
Iseghem verschijnt weet ’t Iseghemsche 

Volk er iets op te zeggen. Ze zijn onjuist, 
onvolledig, en wat weet ik  nog al.

Hoe komt het dat het Kortrijksche blad

dat zich ’t Iseghemsche Volk noemt nog 
nooit geen gestenograpliieerd textueel ver
slag medegedeeld heeft ?... Zijne lezers 
zouden alzoo best van al en nauwkeurigst 
ingelicht zijn, en de G. v. Iseghem zou 
met beschaamde kaken staan.

5 Als mén kritikeert, men moet allezins 
beter doen en tot nu toe kregen de lezers 
van ’t Iseghemsche Volk nooit iets anders 
dan brokken en stukken te lezen op zijne 

maniev verhaald. Dat weten en getuigen 
deze die eene der zittingen bijwoonden.

Het volk is daar zoodanig overtuigd van, 
dat het meestendeel zijner verplichte lezers 
de G. v. Iseghem lezen om hierover beter 
ingeliclit te zijn.

Gazette van Iseghem.

N I E T  S L E C H T  !
Het Iseghemsche Volk zegt dat het voor- 

taan « Boos Iseghem » gaat dood zwijgen.

Weet gij waarom ?
Het w il, zegt het, met oneerlijke lieden 

geen politieke voeren.
Hoe dat al verandert!
Over korte maandon hetrcurde het niet 

vroeger ons schrijven te hebben belet, en 
het gaat ons nu dood zwijgen.

Wij geven het Iseghemsche Volk volko
men gelijk. Als go niet kunt antwoorden, 
is liet durend keeren beter te zwijgen dan
dommigheden te vertellen.

iv&i. Moet aet U e ih g  blaü ook.
Wij hadden gevraagd waarom de Minister 

voortaan zoo weinig mogelijk brouwers tot 
Burgemeesters gaat benoemen ?

Geen antwoord; zwijgen, doodzwijgen !
W ij hadden een woordeken uitleg ge

vraagd over de kiezing van denProvincialen 
Ilaad, en wij waren zeer nieuwsgierig om 
weten wie in zijn schrijven gelijk liad, de 
Patrie , of ’t Iseghemsche Volk 1

Geen antwoord : zwijgen, doodzwijgen !
Wij hadden ook nog het een en het ander 

willen weten over de doenwijze van zekere 
fanatieken, die volgens onze meening wat 
« aangebvand >>. te wTerke gaan,

Qeen antwoord : zwijgen, doodzwijgen !
’t Ts niet slecht gevonden.

W ij bedanken onzen confrater die ons met 
den titel van oneerlijke lieden bestempelt. 
Lang reeds heeft hij dien naam verdiend, 
en met volle recht mag hij hem voor zijn 

zelven houden.

Stadsnieuws
Op Maandag laatst ontvingen de leden van den 

Gemeenteraad den volgenden brief:

Iseghem, 21 Juli 1913.

3“ B1JEENROEPING.

Mijnheer,

De gemeenteraadsleden zich in geen bevoegd 

getal bevonden hebbende voo.r de bljeenroepingen 

van 17 en 21 Juli 1913, wij hebben de eer u te 

berichten dat de gemeenteraad zal vergaderen op 

Donderdag 24 Juli toekomende, om 7 ure namiddag, 

in de gewone vergaderzaal ten stadhuize, ten einde 

te beslissen over de punten die op het hierneven- 

staande dagorde staan.

Wij moeten u diensaangaande de voorschriften 

herinneren van art. 64 der gemeentewet luidende 

als volgt : « De Raad mag geene beslissing nemen, 

indien de meerderheid, zijner in bediening zijnde 

leden, niet aanwezig is. Nochtans, indien de verga

dering tweemaal is bijeengeroepen geworden, 

zonder zich in bevoegd getal te hebben bevonden, 

zal zij, i ^  eene nieuwe en laatste bijeenroeping, 

mogen beraadslagen, welk ook het getal der aan

wezige leden moge zijn, op de voor de derde maal 

op de dagorde gestelde voorwerpen. »

Bij Bevel :

De Sekretaris, Burgemeester en Schepenen,

A. WERBROUCK. G. ROSSEEL.

D a g o r d e  :

Punten voorgesteld door M .M . Callens, Gits, 

Seynaeve, Vanneste en Verhamme :

1 .Bespreking nieuw reglement Werkloozenfonds

2. Goedkeuring plan kerkhofgronden en verkoop 

der gronden.

3. Bespreking Molenweg.
4. Dempen koeren tusschen Kortrijkstraat en 

Meenenstraat. Verbinden dier twee straten.

5. Ondervrag ng prijskamp « Orde en Netheid.»

6 . Leggen gravierweg n° 10.

7. Verkoop electriciteit als beweegkracht.
8. Aanbesteding kolen Electriciteit.
9. Weg nu 27. Wallemotestraat. Ondervraging.

10. Boschmolens. Trottoir.
11. Verbreeden Moskensvoetweg.
12. Peerdenprijskamp. Toelaag.
13. Aanstelling Commissie herziening algertieen 

policiereglement.
14. Veranderen oude kaaimuur vaart en maken in 

rechte nieuwe kaaimuur.
15. Aanvraag leggen ijzerweg nieuwe kaaimuur 

vaari naar Staatsspoorweg.
16. Bespreking policiekorps en voorstellingen.

Zitting van den Gemeenteraad
opDonderdag 27 Juli 1913, om 7 u. ’s avonds.

De z itt in g  begint om ~ ure ’.s avonds, 
zeer stipt.

Z ijn  tegenw oordig: De heeren B ral, Gits, 

Seynaeve, Callens, Yanneste en 1) Ver

hamme.

Z ijn  afwezig zonder redens te hebben 
aangegeven : De heeren Carpentier,Couckc,

De Ryckere, Dejonghe, Rosseel en Vande- 

kerekhove.

Bij het openen der zitting spreekt M. Bral 
als volgt :

M i j n h e e r e n ,

« De besluiten die in deze zitting zullen genomen 
worden, alhoewel de gemeenteraad niet in genoeg
zaam getal is, zijn geldig. Reeds tweemaal werd de
gemeenteraad samen geroepen om te beraadslagen, 
/.mus kou gtxii piaais neuten , nu reuen van uuvu -

doende getal aanwezige leden. Alles wat door de

wet vereischt is om eene geldige zitting te houden
werd door ons nauwkeurig volbracht, en nu wij voor
den derde maal samengeroepen zijn, is’ de zitting
wettig.»

De Sekretaris geeft lezing van het verslag der vo
rige zitting dat door al de tegenwoordige leden 
wordt goedgekeurd. De lezing van dit verslag nam 
slechts 25 minuten in.

M. Seynaeve. — Zoo wij daar gehoord hebben 
zijnde beslissingen van deze tegenwoordige verga
dering geldig. Ik neem deze gelegenheid te baat om 
u een woord te zeggen over de plichten der 
Gemeenteraadsleden.

Wanneer het kiezing is, moet men de beslissingen 
van het kiezerskorps esrbiedigen; wie niet gekozen 
is verdrage dat, wie gekozen is gaat naar de verga
deringen op het stadhuis.

Daar legt hij den eed af van getrouwheid aan den 
Koning, gehoorzaamheid aan de Grondwet, en aan 
de wetten van het Belgisch volk.

Dien eed moet hij houden; doet hij het niet, hij is 
een meineedige. Gekozen door het volk, hij moet 
voor het volk werken, door trouw en gewetensvol 
zijn mandaat van Gemeenteraadslid uit te voeren en 
er weten al de lasten van te dragen.

Maar dezen die vrijwillig de zittingen loochenen 
en zoeken stokken in het wiel steken om den 
goeden gang der stadszaken te belemmeren moeten 
bestempeld worden gelijk zij het verdienen. ( Bewe 
ging van goedkeuring onder het groot getal toehoor
ders.)

M. Bra l. Het is maar in geval van ziekte dat 
men redens heeft om zittingen niet bij te wonen. 
Doch wij kunnen in den tegenwoordigen toestand 
niets aan de zaken doen. De wet laat zulks toe, de 
afwezigen komen apn hun plicht te kort. Het is eene 

leelijke zaak, maar daarom zijn er noch bekortingen' 
noch persoonlijkheden noodig te doen.

I e Punt. Werkloozenfonds.
M. Seynaeve spreekt van de veranderingen aan 

’t Reglement toegepast.
Die spruiten eerst en vooral uit een gevoelen van 

Rechtveerdigheid.
Wij willen niemand uitsluiten.
Wij kennen aan alle Iseghemnaren gelijke rechten 

toe.
Ten tweede, wij moeten een recht van toezicht 

hebben. De stad moet weten wat met hare gelden 

wordt gedaan.
Zekere gazetten schrijven tegen ons. Hedenmorgen 

was er een dagblad, waarin een artikel stond vol 
haat en nijd ten mijne opzichte. Dat doet mij niet.

Willen er sommige mannen meester zijn over den 
porte-monnaie van stad, dan moeten zij hem maar 

zelf vullen.

M. B ra l.
I)e Gemeenteraad liad vier zijner leden gelast 

een reglement op te maken over liet wcrkloozen- 
fomls.

Om  nu tt ig  werk te verrichten hebben wij de re
glem enten onderzocht van verscheidene andere 
steden, en dan  sch ikk ingen  en bepalingen genomen 
die  ons ter hand  werden gesteld.

Na langdurige  besprekingen waren wij t' akkoord 
da t aan  alle  w erk lieden gelijk igen  onderstand



m oet gegeven worden.
W ij vonden dat a lle  gezindheden rerh t op onder

s tand verdienen.
Voor het a rm bestuur gaat m en op deze m an ier 

to werke. Zoodra m en vastgesteld heeft dat er aan 
iem and  hu lp  moet verleend worden v raag t men 

n ie t naa r  zijne po lit ieke  gedachten: de onder 
stand w ord t gegeven?

Is  hetouderdom spensioen n ie t gegeven aana lle n  
die er recht op hebben.

In  G ent hebben wij eene overeenkom st zien s lu i
ten van ka tho lieken  en socialisten tegen de lib e ra 
len die desehoolsoep w eigerden aan de k inders der 
vrije scholen, en n iem and  van ons heeft oo it ge
dach t dat die handelw ijze  n ie t eerlijk  was.

M aar, M ijnheeren, keerenw ij voor een oogenblik 
den toestand om , peizen wij dat de socialisten 
Iseghem  bestieren ; moesten in  zu lk  geval de 
bestierders a lles geven aan hunne  partij genoten j 
en weigeren iets te geven aan de k a tho lieke  w erk
lieden , wij zouden het a llen  eens zijn  om d it 
gedrag  af te keuren.

Alzoo ook wanneer het b rand t, staan de inge 
r ich te  d iehsten gereed om  eenieder ter h u lp  te 
kom en en de pom piers vragen zich n ie t af van 
welke gezindheid  deze is w aar het onge luk gebeurt

W ij waren dus allen  van gelijke m eening  dat 
het werkloozenfonds moest inge rich t z ijn  voor al 
dezen die er w illen  deel van m aken.

Daarom  is het, M ijnheeren, da t ik  h ie r opentlijk  
verk laar da t men met w ijsheid zal handelen w an 
neer de gelden van stad aan a llen  gelijk  in  do mate 
van do noodzake lijkhe id  worden verdeeld.

( Luidruchtige bravos onder het publiek. )

M . Yerham m e  stelt eene vollediging voor 
aan Art. 14.

M . B ra l. —  Het oud reglement moet bestaan 

tot het einde van het jaar.

Op ons dagorde is bij vergetenheid niet gemeld 

dat eene toelage van 200 fr. gevraagd is.

M . Seynaeve. —  Daar de zaak spoed vraagt, 

kunnen wij de hoogdringendheid beslissen en de 

gevraagde 200 fr stemmen. Dat is in overeen

stemming met art. 63 der gemeentewet.

Daar zijn mannen die er op uit zijn altijd kemels 

te schieten. De gazette « Het V o lk  » van vandage 
heeft dat gedaan.

Was het de bijgevoegde toelage tot heden nog 

niet gestemd dan was het de fout van M . Rosseel.

Op ons dagorde moest dit punt niet gesteld 

worden, want het was aangeduid op het dagorde 

van het Schepencollegie.

De hoogdringendheid wordt daarop aanveerd.

M. Seynaeve. —  De gazette « Het Volk  » 
die mij dezen morgen een boterham  opdiende, 
zal nu zelf dezen boterham opeten !

(Er wordt lezing gegeven van het nieuw regle

ment betrekkelijk het werkloozenfonds).

M. Seynaexe—  Het bestier zal bestaan uit 3 

gemeenteraadsleden, en ook nog uit 2 leden der 

christene syndikaten en een lid uit het socialitisch 

syndikaat. De Burgemeester of zijn afgevaardigde 

maakt er van rechtswege deel van.

De aanveerding van het reglement over het

werkloozenfonds wordt eenparig gestemd, met de

wijziging door Dr Verhamme voorgesteld aan artikel

14. De heeren Seynaeve. Bral en Dr Verhamme, 
woraen d i j  stemming, aangeduid als bestierleden

van het werk|jozenfonds. Het christen syndikaat

zal zelf 2 leden noemen,het socialitisch syndikaatl.

De heer Fred. Kerckhof wordt met eenparigheid als

sekretaris-schatbewaarder van het werkloozenfonds
benoemd.

M. Verhamme  vraagt het woord en spreekt 
als volgt :

Vooraleer deze n ieuw e toelage te stem m en houd 
ik  er aan de aandach t van den Gem eenteraad te 
roepen op de volgende pun ten  :

E r  bestaat eene zekere tegenste lling  in  het oud 
en in  het n ieuw  reg lem ent van het stedelijk  w erk
loozenfonds tusschen a rtike ls  1 en 5.

A r t. 1 zeg t; H et fonds zal eene jaarlijk sche  
toelage ontvangen door den Gem eenteraad te 
bepalen. A rt. 5 bepaalt daartegen da t een w erk
loos lid  hoogstens eene vergoeding za l genieten 
van 50 cont. daags on ten langsten gedurende zes 
wokon ‘s ja a rs .

Het is zeker da t eens de toelage, vastgesteld 
in  art. 1, gegeven is geweest, de gemeenteraad 
n ie t meer kan  verp lich t worden eene n ieuw e toe
lage te schenken. In d ie n  n u  de jaa rlijk sche  toelage 
te k le in  is, k an  het w erkloozenfonds z ijn  doel n ie t 
bereiken. W ij hebben gezien da t m et 1800 leden 
liet christen synd ikaa t de toelage van 400 fr. na 
drie  m aanden  heeft u itgepu t.

Zu lks le id t to t m isverstaan  en to t overbodige 
redetw isten en m oeilijkheden .

D aarom  ware het wensehelijk da t in  de begroo- 
tin g  van 1914, de gem eenteraad, in  overeenkomst 
m et het bestuur van het werkloozenfonds

1) oftewel een maximum  van toelage zou vast
stellen, berekend ingevolge het getal leden die van 
het w erkloozenfonds deel m aken , en w aarm ede 
iedereen zou vrede hebben.

2) oftewel eene som  zou inschrijven m et voor
behoud van in  a lle  geval de bepa lingen  van art. 5 

to onderhouden ,ge lijk  hoe hoog die toelage zou zijn.

Nu het werkloozenfonds op eenen anderen voet 
is ingeric lit zoodan ig  (lat er geene u its lu it in g  voor 

n iem and  meer bestaat, zou ik  er n ie ts  togen 
hohben m ij to voegen bij d it  laatste stelsel. In d ien  
er zoo gehandeld wordt, zouden de leden van het 
bureel van w e ldad ighe id  er d ienen aan te houden 
dat de disehgenoten in  do voorwaarden verkeereu 
om  van deze toe lagen te genieten. Zoo zou de 
zienswijze van den Gouverneur kunnen  verwezent- 
lijk t  worden wanneer liij sehrijft ; De gemeente
lijke kassen voor Werkloozen stellen paal en perk 
aan de lasten van de openbare weldadigheid. De 
som van 73,000 franks die de gem eenteraad ver

leent aan  den disch zou a ldus in  evenredigheid 
kunnen  verm inderd  worden. (G oedkeuring  in  de 
zaal).

Ik  deuk het gevoelen u it te d rukken  van gansch 

den gem eenteraad m et te verk laren  liever h u lp 
gelden te verleenen aan het werkloozenfonds dan 
aan  het bureel van w e ldad ighe id , en d it om de 
volgende redens :

1) Voor het w erk loozenfonds geeft men met 
een bepaald doel ; m en kent de ju is te  reden w aar
voor m en geeft, en m en heeft er toezicht over ;

2) Zoo w ordt he t eergevoel van den werker 
n ie t gekwetst. H ij heeft recht to t onderstand en 
hij heeft zelf voorzien in  dezen onderstand . In  

den disch m oet hij vragen en smeeken. Het eerste 
is  verheffend, het tweede is vernederend ;

3) A ldus  belet m en  het getal d isehgenoten aan 
te groeien, en m en kan  zelfs d it getal verm inderen.

4) De P rov in tie raad  geeft toelagen voor het 
w erk loozenfonds ingevolge zijne bedrijv ighe id , 
m aa r  verleent geene toelagen voor het hu lpge ld  
d a t de stad geeft aan  den disch.

M . Seynaeve. — Dat M . Verhamme mij 

toelate hem te doen bemerken dat er tusschen art. 1 
en art. 5 geene tegenstelling bestaat.

Artikel stelt vast de jaarlijksche som en verders 

vergadert het bestier van ’t werkloozenfonds om 

maandelijks de te nemen sommen te bepalen volgens' 

tijd en noodwendigheid.

Alle jaren moeten de rekeningen opgesteld worden. 

De budgetten eischen op voorhand vaste cijfers.

Wij moeten weten waar wij naartoe gaan; ver

onderstelt dat 500 werklieden gedurende 40 dagen 

werkloos zijn, wij moeten ze volgens ’t reglement 

36 dagen steunen, dit zou maken (0 .5 0 ^500 ) 

36 of 9000 fr. Hoe dit betalen ?

M . V erham m e. —  Wat doet het indien de 

disch van zooveel vermindert ?

M . Seynaeve. —  Wat de zake van den disch 

aangaat, die bestaat enkel voor noodlijdenden en 

niet voor werkloozen.

M . V erham m e. —  Een deel van den nood 
heeft zijnen oorsprong in de werkloosheid.

M . B ra l. —  Uit inlichtingen in naburige steden 

genomen komt men nog ’t een en ’t ander te wete.

Alzoo te Rousselare, is er een taks gesteld ten 

voordeele van ’t werkloozenfonds op de pefsonen 

die trouwen, (men lacht.)

M . B ra l. —  Lacht niet, ’t is heel juist wat ik 

zeg. Wie om 10 ure trouwt op het stadhuis voor de 

wet betaalt 100 fr. Dat bracht verleden jaar 600 fr. 

op, wie om 9 ure trouwt betaalt 50 'fr. Wij kunnen 

zoo ’t noodig is daar later ook eens op peizen.

De gevraagde 200 fr, worden bij hoogdringendT 

heid met eenparigheid gestemd,

2C Punt. -  Kerkhof.
Plans der kerkhofgronden en verkoop der gronden. 

Goedgekeurd.

3e Punt. -- Molenweg.
M . Bral. — Voor de verandering die aan den 

Molenweg moet toegebracht worden, heb ik, voor 

hetgeen de kosten aangaat, zeer nauwkeurige inlich

tingen genomen.

Wij hebben voor dat werk 19000 fr. voorzien.

Willen wij de straat in rechte lijn doortrekken wij 

moeten de 32000 fr, te boven gaan. En ’t gaat al
gelijk nooit veel beteekenen.

Laat ons door de onbebouwde eigendommen 

gaan van M me Ameye en M r Vandekerckhove. 

’t Is het goedkoopste. Het gangsche dat nu bestaat 
zal later kunnen gedempt worden.

Dr Verhamme Ik deel de zienswijze van m . Bral 

Zekerlijk is het rechtdoor het beste voor het gemak 

van doorgang ; maar, gaan wij rechtdoor, dan moe

ten wij huizen afbreken en daar blijft geen grond 

meer over om nog nieuwe huizen te bouwen. Dan 

gaan wij niet anders hebben dan blinde muren. Met 

te doen gelijk M . Bral voorstelt kan men nóg ver- 

schillige nieuwe huizen bouwen; er zoude plaats 
genoeg zijn.

Het werk ook kan veel rapper gedaan worden.
Oiiivi^cuvi1 Uuui l cUiljU icing.

M. Gits. Mijn gedacht is dat men best het huis. 
van Verschetse zoude afbreken om alzoo recht op de 
Belle-vuestraat uit te komen.

(Het voorstel Bral wordt gestemd met 3 stemmen

—  2 stemmen voor recht door —  1 stemt voor ’t 
af breken van het huis Verschetse.)

4 e Punt. Dempen koeren tusschen Kortrijk- 
straat en Meenenstraat. —  Verbinding dezer 
twee straten.

M. Seynaeve. Van in 1907 reeds heb. ik ver

beteringen gevraagd voor Bochten de. Kerk. 

Namentlijk vroeg ik de verbinding der Kortrijkstraat 
en Meenenstraat,

De best geschikte plaats scheen mij te zijn aan 

den gang Tanghe. Daar zoude men betere en gezon

dere huizen kunnen bouwen, en koeren dempen. 

Jaarlijks voorzien de stadsrekeningen 5000 fr. tot 

het dempen van ongezonde woningen ; men zou de 

bestaande koeren kunnen dempen hetzij in eens, 
hetzij in 2 of 3 jaar.

Dat men de gezondheidskommissie eens daarover 
raadplege. Het schepencollege heeft het recht die 

heeren bijeen te roepen, en ’k vraag dat. zulks ge

schiede en dat men haar aanstonds verslag vrage.

M. Bra l. ’k Ben alleen geen meester.

M. Seynaeve. Gij zijt Schepen van Openbare 

Werken, en dat valt in uwe bevoegdheid. Gij hebt 
daartoe geene andere tusschenkomst noodig.

Dr Verhamme. Zeker. Het Schepencollege is 

verplicht de werken uit te voeren door den Gemeen
teraad gestemd.

M. Bral. —  Wij zullen het doen.

M. Seynaeve. —  Men vond dat het te koste
lijk was toen overtijd werd voorgesteld het huis van 
Désiré Verhelst te onteigenen.

M. Bral. —  ’t Is spijtig. Het had een schoon 

werk geweest. Van uit de Dweersstraat had men 

het zicht gehad op het kasteel van M. Van Naemen.

M. Callens. — Koeren dempen is altijd goed. 

Maar in het tegenwoordige geval zoude ik nog liefst 

de Dweersstraat recht door zien trekken, hoeveel 
het ook moge kosten.

M. B ra l. —  Men zal dat grondig ondêrzoeken, 

en ’k hoop wel dat wij tot eene goede oplossing 
zullen komen.

M. Verhamme. —  Het overschot der gelden 

beschikt voor den Molenweg zouden daartoe reeds 
kunnen te passé komen.

M. Seynaeve. —  Goed. ’k Durfde niet zoovele 
vragen. Bachten de kerke kregen wij nooit iets.

5. Ondervraging prijskamp ” 0rde en Netheid,.
M. B ral. — Den 14 Juni heb ik al de leden 

van het komiteit tot eene vergadering uitgenoodigd. 

Spijtig genoeg, ik bevond mij alleen met den heer 

Jules Vercoutere. Charles-Louis Sagaert had zich 
verontschuldigd.

In dat komiteit zijn de Godshuizen., het Arm

bestuur, de Gezondsheidscommissie, en Eigen 

Huis vertegenwoordigd. Zoo die heeren niet meer 

willen komen, het beste ware dat zij hun ontslag

gaven, wij zullen ze door andere vervangen.

M . Gits.—  ’t Is M . Seynaeve die in Iseghem de 

prijskamp van « Orde en Netheid » heeft inge

richt. Hij maakte deel van het bestier. Doch, na het 

eerste jaar werd hij afgesteld. Ik doe den voorstel 

dat M . Seynaeve opnieuw in het bestier zetele.

M . Seynadvc. —  Zoo de heeren van he,t 

bestier, in hunne groote majesteit weigeren voor

taan nog er deel van te maken, *t is ook wel. Doch 

voor althans doen wij uitschijnen dat het aan die 

heeren niet zal mogelijk zijn palen tè'stellen aan 

den gang van stads zaken.

Wij kunnen als ’t nood doet een nieuw komiteit 

benoemen. Zijn de ruiten gebroken wij steken 

nieuwe in.

M . B ra l. — Noemt twee leden bij.

M . Seynaev,e. ■*— ’,tGedacht is goed. En gaan 

wij maar spoedig te werk.

(Onder de leden van den Gemeenteraad wordt 

M. Seynaeve gestemd, en onder de leden van de 

Gezondheidscommissie, de heer Dr Gits,)

M . Seynaeve. —  Ik bedank de leden die voor 

mij gestemd hebben. Men had mij een bloemke 

gegeven, daarna afgepakt, en ’k heb het nu weder.

D' Verliamme. —  Ik druk den wensch uit dat 

die prijsdoeling met meer plechtigheid plaats hebbe. 

Men moet niet alleen door geld dg orde en netheid 

doen naleven, maar door eergevoel de menschen 

opbeuren. Eene voordracht zou ter zelvertljd aan 

de deelnemende kunnen gegeven worden.

M. Seynaeve. —  Ja, wij zullen wij niet doen 

lijk de Pharizeërs en Schriftgeleerden......

M . B t’ftl, —  Maar ! maar ! maar !

M . Gits. —  Laat gjj M. fjeynaeve dat maar 

eens zeggen. '

M . Sey na ve, y— die uitbazuinden door de 

straten van Jerusalem welke aalmoezen zij aan de 

armen uitdeelden. Men mag die menschen die 

mededoen in den prijskamp van orde en netheid met 

geen vernedering behandelen ; men moet met geen 

voituren daar naar toe trekken, oni eene geheele 

straat te doen gapen. Men moét vermijden dat de 

menschen « orde en netheid » zouden vergelijken 

^an den disch.

6. Gravier Nu 10.
M . Seynaeve vraagt dat de gansche 

Katteboomstraat zoude in gravier gelegd worden. 

Men laat 300 meters over. ’t ls nuttig en noodzake

lijk dat gansch het werk wordt uitgevoerd.

,M. Bral. ■— ik beri ter plaatse gegaan. Daar 

staat op de overgelaten, plaats geen enkele hofstede 

of huis.

M , Gits. —- ’t Ware nogthans een schoon werk.

Het voltrekken van ’t werk wordt gestemd.

M . Seynaeve spreekt over Mpskensvoetweg.

M . Gallens. —  Die weg was overtijd een 

peerdenweg, hij is nu nog 1 m. 50 breed. Hoe 

komt dat ?

(De zaak zal onderzocht worden).

7V Punt. Verkoop electriciteit beweegkracht.
MSéynaeve. Ik vraag dat de verbruikersdie meer 

. dan 30-000 kilowatts gebruiken eenen afslag zou

den krijgen van 15 cm. in plaats van 10 cm. op 

\ 25 cm. dé kilovfat.' De concurrentie van de centrale 

van Sweveghem bedreigt onze electrische inrichting.

i l . Bral. —- De stadselectriciteit is eene bron 

van inkomsten voor de stad. Het is van een groot 

belang dat er voor de beweegkracht veel verbruikt 

wordt, om alzoo de electriciteit binst den dag te 

benuttigen; alzoo dient men toegevingen te doen 

voor deze verbruikers, maar 15 c. ïs wat veel. Ik 

stel voor de teruggaaf op 12 c. 1 /2 te brengen.

M . Verhamme . v— In het reglement over 

den verkoop van de beweegkracht staat er te lezen 

dat het schepencollege het recht heeft schikkingen 

te nemen voor den verkoop van de beweegkracht 

v#n af 20-OüQ kwts. voort. Ik stel voor deze be

paling uit te schrabben, anders'ware onze béslissing 

van geener weerde.

Het voorstgl yan M . Bral, en dit van M . 

Verhamme worden met eenparigheid aanveerd.

8e Punt. —  Aanbesteding kolen Electriciteit.
M. Seynaeve vraagt de lezing van het kohier 

van lasten en stelt hierin de volgende wijziging voor:

Dè kolen moeten zijn : gewasschen nootjes 

(braisettes lavées) van 10 tot 20 milimeters bevat

tende van 11 tot 12 0/° vluchtbare stoffen, en 

gevende hoogstens van 8 tot 9 zenders.

M. de Sekretaris doet opmerken dat tot nu toe 

de kolen 14 °/0 tot 16 "j0 vluchtbare stoffen moesten 
geven.

M. Seynaeve. —  Dat .was een ander slach van 

kolen, maar deze waarvan ik spreek zijn voldoende 

wanneer zij aan de voorgestelde conditiën beant
woorden.

Ik heb dit voorstel gedaan om aan ieder toe te 

laten mede te doen in de aanbesteding, van zoohaast 

de kolen aan de vereischte voorwaarden voldoen.

Verders hebben wij altijd het recht, zoo de aan- 

besteder in fout is, van hem de artikels vèn het 

reglement toe te passen waarbij de stad alle waar

borg heeft.

En ik stel er nog bij voor, dat als aanbesteder 

zal aanveerd worden, de leegste of de naleegste, 

om te vermijden dat er met willekeurigheid worde 
omgegaan.

Nog vraag ik dat de aanbesteding door den 

gemeenteraad zou van eersten af aanveerd worden; 

de beslissing van het schepencollege moet toch door 

den gemeenteraad goedgekeurd worden, en het is 

nutteloos daar het schepencollege mede te belasten. 

Men moet nochtans niet denken dat ik spreek uit 

eigen belang daar de wet mij stellig verbiedt mede 

te dqen in de aanbesteding.

M. B ral maakt zijn voorbehoud nopens de 

hoedanigheid der kolen en zegt: Ik gebruik altijd 

uitsluitelijk Sacré Madame, en eenieder spreekt er 
van met lof. .

Het kohier van lasten met de wijzigingen door 

M. Seynaeve voorgesteld wordt goedgekeurd.

M. Vanneste vraagt hoe het nu staat met de 

elektrieke verlichting voor den Abeele.

M. B ra l. —- De werken zijn in gang en wij 

rekenen dat half September alles zal in regel zijn.

9. Weg n° 27. Wallemotestraat. Ondervraging.
M. Seynaeve vraagt hoeveel het verkoopen 

opgebracht heeft van een deel der Wallemotestraat, 

dat verkocht werd aan de Heeren Vanden Bogaerde, 

en hoeveel meters grond wierden afgestaan.

M. de Secretaris geeft de cijfers op en 
eenige inlichtingen.

M . Seynaeve. — Er zijn 3143 meters afge

staan ; in ruiling is er een nieuwe weg gegeven 

geworden van omtrent 1960 m, en eene somme 

van 1800 fr. voor de overige meters. Ik moet doen 

opmerken dat wij, tijdens de stemming van dien 

verkoop over het geven van dien nieuwen weg niet 
goed wierden ingelicht,

M. C, Gits. —  De voorstel van eenen nieuwen 

weg te geven in ruiling van een deel van den ouden 

wierd niet klaar uiteen gedaan.

M , Gallens. —  Dat is waar,

De heer Secretaris geeft lezing van het’ 

destijds genomen besluit,

M. C. Gits. —  Op het oogenblik der beraad

slaging was dat zoowel niet voor oogen geleid als 

in dezen opstel die naderhand is opgemaakt gewor

den. Dat zijn al dingen die men vroeger deed naar 

willekeur zonder iemand te raadplegen,

. M, Seynaeve. —  Laat nu de zaak zoo. Ziehier 

hetgene ik wil doen opmerken : Het overige der ~ 

Wallemotestraat, dat niet verkocht of verwissefd 

werd is niet meer in den staat gelijk beschreven in 

den provincialen atlas. Eene klacht is ingediend 

door een pachter die aldaar landen gebruikt, en die 

door het dempen van een deel der straat gansch 
ingesloten is.

Dit deel ligt rond de hofstpde yan zaliger Guil 

laume Verstrakte. Aangezien er hier geen verkoop 
van grond wierd gedaan, vraag ik dat onmiddelijk 

die strate terug in den staat worde gesteld gelijk of 

het behoort, met voorbehoud van betaling voor 

gebruik van gronden : indien iemand wil de gron

den van de stad gebruiken voor den landbouw, hij 
moet ze koopen of huren.

M. B ra l belooft de zaak aanstonds te onder

zoeken en op goeden voet te brengen.

10. Boschmolens. Trottoir.
M. C. Gits. —  De bebouwde reeks aan de 

Boschmolens heeft het verlangen uitgedrukt om eep 

trottoir te bekomen. Sedert de tram aldaar voorbij

rijdt en de wagens tot tegen de huizen moeten 

afsteken,is het verkeer aldaar zeer gevaarlijk gewpr- 

den. Ten anderen, het ware een klein werk dat deze 

wijk zou kunnen verbeteren.

M. B ra l zegt dat,tot het uitvoeren van dit werk, 

de kalseisteenen, overblijvende van de werken in 

stad gedaan, daartoe zullen benuttigd worden,

12. Toelaag Peerdenkrijskamp,
M. Brul wettigt de handelwijze van het Sche

pencollegie dat, op de som ter zijner beschikking 

gesteld voorde openoare teesten, eene toelage van 

300 fr. voor dien prijskamp gegeven heeft, waarvan 
hij het nut doet uitschijnen.

M. 1 anneste vraagt of die peerdenprijskamp 

op de Koornmarkt niet zou kunnen plaats grijpen 
beter dan op den Boulevard,

M. B ral vindt deze laatste daartoe eene beter 
geschikte plaats.

13. Aanstelling Commissie herziening 
algemeen Politiereglement.

M. Verhamme stelt voor, even als het in 

voege is in andere steden, dat al de politieregle- 

menten van Iseghem zouden door eene daartoe 

aangestelde commissie onderzocht worden. Daarin 

zijn er verschillige die vervallen zijn, —  andere 

zijn niet genoeg gekend, —  en ’t ware een groot 

gemak voor allen dat er een boekje uitgegeven 

wierde dat al die schikkingen bevat. Eenieder zou 

het kunnen raadplegen. Hij vraagt dat van die 

commissie de heer politiecommissaris en vier leden 

van den gemeenteraad zouden deel maken, welke 

aanstonds zouden kunnen gekozen worden.

M. Seynaeve ondersteunt die zienswijze, en 

ziet af van de bespreking van het 16e punt, aange

zien door het benoemen eener commissie, het thans 
niet noodig is daarover te handelen.

Het voorstel van M. Verhamme wordt aanveerd, 

en, benevens den heer politiecommissaris, worden 

M .M . Bral, Gits, Seynaeve en Verhamme in die 

cpmmissie benoemd.

I 4 L Punt. Veranderen oude Kaaimuur vaart, 
en maken in rechte nieuwe Kaaimuur.

M. Seynaeve, die reeds dit punt in eene 
vorige zitting behandeld heeft, geeft breedvoerigen 

uitleg over de groote voordeelen welke zijn voorstel 
aan de stad zal geven.

De handelaars die hunne magazijnen'gebouwd 

hebben langs den ouden kaaimuur, hebben een 

zeker voorrecht om in dezelfde voorwaarden te 

kunnen lossen dan aan den nieuwen kaaimuur. De 

nieuwe kaaimuur is verderop gemaakt waar geene 

stapelplaatsen bestaan. Dit is een eerste reden om 
den ouden kaaimuur te veranderen in rechten kaai
muur.

Thans, zegt hij, zullen langsdennieuwe kaaimuur 

8 tot 10 schepen kunnen gezamentlijk lossen. Met 

de oude kaaimuren te veranderen in nieuwe rechte 

muren zal dit getal van 14 tot 16 stijgen. Regel

matig wierden hier jaarlijks 50.000 tonnen koop

waren aan de vaart gelost, alles doet voorzien dat 

die cijfer zeer zal stijgen. Eenieder moet aanveerden 

dat ons voorstel een overgroot gemak en nut aan 

den handel zal verschaffen. Het lossen in goede 

voorwaarden is van allergrootste belang, wanneer 

men nu aan de oude kaaien lost wordt men zeer 

gehinderd door verleggen van schepen enz. Het 

ve. anderen van scheeve in rechte kaaimuren zal de 

vaart zeer verbreeden, en deze hinderpaal wegne

men. Ons voorstel moet aanzien zijn niet als een 

nieuw werk, maar als een bijgevoegd werk. De 

Staat, dien wij niet altijd zoo wel gestpld zullen vin-



den, is bereid voor GO °/0 tusschen te komen, zoodat 

de sot. tlio wij moeten vinden rond de 30.000 fr zal

hele open.

Het is dus noodzakelijk dat wij aanstonds naar 

het Beheer van Bruggen en Wegen eenen brief 

schrijven waarin wij het hulpgeld vragen.

Voor het dekken der intresten van de te leenen 

som een kaaigeld van 8 cent. per 1000 kilos, 

geheven worden, hetgeen maakt voor 50000 tonnen, 

40o0 tr. Indien later de tonnage vermeerdert kan het 

gebrachi worden op 5 centiemen.

Daar zullen wij dus het noodige geld vinden. De 

vorige Burgmeester was slechts voor 1913 zeker 

van de noodige 3000 fr. te vinden voorde te betalen 

intresten; voor later waren geene schikkingen ge

nomen. Ons voorstel waarborgt de toekomst. En 

het is jammer dat door de gedurige moedwillige 

storing die het bestier van stadszaken ondergaat, 

het werk reeds niet vroeger wierd aangevangen. De 

ondernemer is bereid aanstonds aan ’t werk te 

gaan, <fe peloten in te slaan, en de zaak zooveel 

-mogelijk te bespoedigen.

M .Xerhum m c.— Met het stemmen der werken 

zullen wij ook de leening moeten stemmen.

M. de Sekretaris zegt dat het niet zeker is dat de 

stad bij het Gemeentekrediet aanstonds zal geld 
kunnen krijgen.

M. •Seynaeve is van een ander gedacht, en - 

verzekert dat zoo er daar geen geld te krijgen ware, 

het alhier zal gevonden worden.

\ M. Bral. — Zal het kaaigeld niet te hoog zijn ? 

M-J/erhamme. :— Het wordt betaald door den »> -
bevrechter, den schipper en den bestemmeling ; het 

komt dus uit drie zakken, en zoo valt het niet te 

zwaar. Ten anderen ik vind het maar redelijk dat de 

vreemdelingen die in onze vaart hunne waren profij

tiger dan te voren komen lossen agn eenen reehUn 

kaaimuur, ook helpen voorzien in het dekken dtr 

kosten van den kaaimuur, en ik geloof niet dal er 

hiertegen door iemand opwerpingen zullen ge

daan worden.

Het voorstel : uitvoering der werken, vraag tot 

hulpgeld, leening en inrichten van een kaaigeld 

worden eenparig aangenomen.

I5e Punt. - -  Aanvraag leggen ijzerenweg, 
nieuwe kaaimuur vaart naar Staatsspoorweg.

M. Seynaeve zegt dat de Staat bareid is dit 

zeer iiuttig werk op zijne kosten te doen.

XI. Bral is van ’t zelfde gedacht, daar hij een 

brief bezit van den heer Ingenieur die zulks insge

lijks verzekert.

In dit geval, zegt hij, zouden wij missgn met dit 

schoon geschenk niet te aanveerden.

Pe aanvraag zal gedaan worden.

i j .  Bral sluit de vergadering Qm 10 1/2 ure,
*

* *
Deze belangrijke zitting, bijgewoond door een 

talrijk publiek heeft bewezen dat spijts de afwezig

heid van een groot getal leden, de stadszaken aan 

goede en ieverige handen toevertrouwd zijn, en dat 

alle tegenkanting onmachtig is'om, door het dwars- 

boomen van de openbare belangen, het bestier on- 

mogelijkte maken,

E x a m e n s .
M . Fernand Weustenraad, zoon van onzen 

geëerden Vrederechter, heeft zijn eerste exaam in 

consulaire en commerciale wetenschappen, aan de 

Hoogeschool van Leuven, met onderscheiding 

afgelegd. Onze genegenste gelukwenschen.

O n d e r s c h e id i n g .
Wij vernemen dat onze stadsgenoot Camiel 

Vandenbroucke, leerling van M. J. Cambron, in het 

concours te Charleroi, den 1° prijs komt te behalen 

in de hoogste afdeel ing voor contrebas, met alge

meenheid van stemmen.
B o o m t e e l t k r i n g .

De uitgestelde les over Boom- en Bloementeelt 

van 22 Juni 1.1., zal plaats hebben op morgen 

Zondag 27 Juli, om 3 ure namiddag.

O nd e rw e rp  : Zorgen te. besteden aan de 

vruchten gedurende hunnen groei en bewa

r in g  der vruchten.

In de W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g  van G e n t  

werden de volgende firmas van Iseghem bekroond : 

Groote Prijs in  Collectiviteit :

M.M. M.M.

Fr. Bral-Donego Deltomme & Staes

Aug. Canniere L. D’Hont-Clerycq

W c Clement-Tanghe Ve Driesens-Vens & Fils 

L. Crochon-Desmet E. Ronse-Lagae

P. De Coene-Mortier J. Strynck-Huysmans

A. pelberghe-Hourdoir

De volgende Firmas lieten zich afzonderlijk keuren 

en bekomen :

M .M. P. De Coene-Mortier, buiten wedstrijd, lid 

der Jury.

Fr. Bral-Donego, buiten wedstrijd.

Defauw Gebroeders, Groote Prijs.

W Th. Clement-Tanghe, Gouden Medalies 

L. Crochon-Desmet, Gouden Medalie. 

Deltomme & Staes, Gouden Medalie.

W° Driesens-Vens & Fils, Zilveren Medalie. 

Ronse-Laga, Bronzen Medalie. 

Strynck-Huysmans, Bronzen Medalie.

M .M. C. & E. Smalle Gebroeders, bekomen de 

Zilveren Medale, vqor Leesten en Ta'Qns-

M. Fr. Declercq-Vermote, fabriekant der Corsets 

merk « De Zwaluw, D. V. » bekomt de Groote Prijs 

met Eere-Diploma.
D e cor a t ie s .

Ter gelegenheid der Nationale Feesten werden 

deze week te Brussel de decoraties van mutualiteit, 

van nijverheid, en van moed en zelfsopoffering 

uitgedeeld.

Hieronder volgen de namen onzer Stadsgenoten 

die met eene decoratie zijn vereeid geworden.

Moed en Zelfsopoffering.

Vuylsteke Jerome, medalie van 2e klas.

Dewulf Jules, » » 3e »

Kips Polidor, » » » »

Dupont Aimé, Eervolle melding

Kips Adolf, » »

Schelpe Cyriel, » »

Van Kesbeeck Frans, » »

Vens Juliaan » »

Verschoore Karei, • » »

Werbrouck Gustaf, » »

N ij verheidsdecora tic.

Justina Praet, kruis van l c klas voor 40 jaar dienst

Devos Gustaf, » » l e

Mortier Alois, » » 2e

VannieuwenhuyseFr. » 2e

Desmet Emiel, » 2e

Schelpe Edmond » » 2e

Vermeulen Emile » » 2°

Sabbe Henri » » 2“

Callewaert Alois » » 2e

Vermeersch Em. » » 2e

Sabbe Jules » » 2e

35

25

25

25

25

25

25

25

25

25

M. Josef Nonkel, sedert 25 jaar bestuurlid van 

de Boomteeltkring, werd vereerd met de Land- 

bouwdecoratie.

Onze hertelijke gelukwenschen.

B ij plaatsgebrek wordt het vervolg der voordracht 
van M. Joris Vandeputle, sprekende over 1 3 0 2 ,  ver
schoven tot de naaste w eek.

Burgerstand van Iseghem
G eb oor t en  :

247 Alois Vandendriessche, z. v. Dgniel en 

Amanda Declercq, Meenenstr. —  248 Pierre Her- 

my? z. v. Eduard en Marie Demets, Abeele. —  

249 Gaston Deklergfc, z.v. Petrus en Marie Giele- 

ghem, Slabbaerdstr. —  250 Albert Dalle, z. v. 

Jules en Maria Clayes, Slabbaerdstr. —  251 An- 

toine Viaene, z.v. Joseph en Jeanne Acx, Krekelstr, 

—  252 André Beeuwsaert, z. v. Leonard en Elisa 

Tack, Ommegangstr. —  253 Gerarda Perneel, d.v. 

Cyriel en Celina Breemeersch, Abeele. — 254 

Jeanne Dejaeghe, d.v. Jules en Maria Bonduel, 

Krekelmotestr.—  255 Maria Dejonghe, d.v. Petr.en 

Marie Bossier, Meenenstr.—  256 André Deboo,z.v. 

Alois en Irma Wallayes, Schaapdam. —  257 Jules 

Samyn, z.v. Alfops en Juli^na Vannpste, Lende- 

ledestr. —  258 Rache} Ghisl^ine, d.v, Hgctor 

Bossuyt en Maria Schamp, Gentstr. 259 Roger 

Vanzieleghetri, z, v. Honoré en Maria Loncke, 

Abeele. —  260 Leopold Grymonprez, z.v. Jules 

en Maria Det?el ? Klein Harelbeke.

O v er lijd en s  :

146 i^lfred Lefgver, 48 j .,  borstelmaker, Rous- 

selaresfr, — 147 Joannes Vandenbroucke, 76 'j ., 

echtg. v. Marie Windels, Oudemanhuis. —  148 

Jean Goethals, 78 j . , timmerman, wed. v. Pelagie 

Bostoen, Meenenstraat.

H u w el ijk e n  :

51. Camille Denolf, 26 j. borstelhoutmaker, 

met Maria Verschoot, 25 j. huiswerkster. —  52. 

Camille Vanhoutte, 21 j. brouwersgast, met Maria 

M aes25j. dienstmeid. —  53 Elidore Deconinck, 

20 j. ringenmaker, met Eugenia Decommere, 17 j. 

borstelmaakster.

STEEKT WEL DEZE WAARHEID 

IN UW HOOFD.
Eene verwaarloosde va lling  zet zich over 

van den eenen mensch aan den anderen en is 

gevaarlijk  en zelfs doodelijk  voor ouder

lingen . D aarom  moeten wij ons er zoo spoedig 

mogelijk van genezen. De beste, ja  wij mogen 

zeggen, eenigste remedie die u voldoending 

geelt, is de Siroop Depraetere. D it is een 

wetenschappelijk  p roduk t, dat door do D ok 

tors zelfs genomen wordt. Prijs 2 franken , 

in  a lle  apotheken nam elijk  te Iseghem bij 

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

V 'V X .N .N .y .v - v .s - v  v
^ ^ ^ " ï ? ^ ^ ~  ^  >T/ .

Y ermakelij kheden
WIJK BOSCHMOLENS. —  J a a r l i j k s c h e  

O m m e g a n g  op Zondag 27, Maandag 28 en 

Dinsdag 29 Juli, Gr oo te  V E L O K O E R S E N
De Zondag - Koers voor alle Liefhebbers 

20 km. —  40 fr.. prijzen : 12, 10, 8 , 5, 3, 2.

De Maandag : Twee koersen v. alle Liefhebbers 

16 Koers : 30 km., 60 fr. prijzen : 20, 15,

10, 8 , 5, 2 fr.

2e Koers : Vertroostingskoers, 20 fr. prjjjzen :

8 , 6 , 4, 2 fr.

Ter gelegenheid der S t a t i e - K e r m i s ,  op 

ZONDAG 3 & MAANDAG 4 AUGUSTI 1913,

G ro ote  Ve lo k o ersen .  141 fr. prijzen.

WYNKEL ST-ELOY. —  Op Zondag 27 Juli, 

luisterlijke R in gs te k in g  in velo en allerhande 

volksfeesten op de wijk De Garsrul. —  40 fr. pr.

Zondag 10 Augusti, prijskamp met de T r a  bol, 
in De Drie K on ingen , bij A. D ejaegher. —  

45 fr. prijzen.

O LIEFA B R IEK EN  CALVÉ — DELFT
K api ta a l  B mi l l ioen 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

4S»
T  W 
W  
W

W  

f  
§  
f  
w

S Agentschap : CARDINAEL-VERMEULEN &  FRÈRE, Brugge. #
^  ^  ̂  ̂  ̂  ̂  ■fl-

Scheepvaart van Iseghem

H U I L E  E X T R A  D E L F I 4
D e z e  g e w a a r b o r g d  z u i v e r e  O l i e  v a n  z e e r  f i j n e  k w a l i t e i t  
is  d e  a l l e r b e s t e  v o o r  S A L A D E  e n  M A Y O N N A I S E .

van 19 tot 26 Juli 1913

E lk  zijn gedacht, met kolen voor de W e 

Conrard Verstraete. —  Pierre, met kolen voor 

Gustaf Naert. —  A ngustina  en Ju lienne , met 

steen voor de W e Alidor Vandewalle. — De Jonge  
Karei, met koolzaad voor Constant Vandemoor- 

tele, — Energie  met wijn voor Cam. Ameye, —  

Leon-Mariè met ciment voor Fr. Decaigny.

Marktprijzen
ISE G H E M

Suikerijboonen 40 Ju li 
Beschikbare wagon J. i  —

» schip '1325 |
groeite 1913 wagon 14.25 |

» » scbip 1450 |

Meststoffen, “20 Ju li.

Sodanitraat beschikbaar Oostende 
Zwavelzuren a m m o n i ak 

20 Ju li.
Boter de kilo 
Eieren de 20

RO U SSELA RE  
Oude Tarwe

3 00 
9 i;n

19 Ju li
13 —
13 25 
I i 25
14 50

25 00 
34 00

3 10 
2 05

Roode 
Rogge 
Haver 
Boonen 
Aardappels 
Boter per kilo 
Eiers per 25 
Koolzaadolie 100k. 72 50 
Lij nzaadolie » 59 50
Viggens 18 — 40 —

22 Ju li 
21 -  22 -  
19 50 20 — 
17 50 I <S — 
21 -  22 — 
22 50 23 50 
9 — 10 — 
3 — 3 20 
2 00 2 70

15 Ju li
20 — 20 50 
19 — 19 50 
17 -  18 —
21 -  22 - 
22 -  2 3 -
9 — 10 — 
2 90 310 
2 50 200 

7 3 -  
59 —
10— 4 2 -

U i t  t e r  h a n d  t e  k o o p e n
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 netgens meer te bekomen 

is rond onze -stad. *

b) Omtrent 700 vierkante meters erve gelegen 

langs de groote baan, dienstig voor boomplein, 

bleekplein, hovenierland, hangars, stalling, ïetni- 

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

Prijs 2.50 fr. de meter.

Z ich te bevragen ten bureele van 

«t Boos Iseghem » .

voor gelijk welke bestemming in AMERIKA 
of CANADA, te bekomen bij :

L.Van Gheenberghe en Amand Laridon
Groote Markt, ISEGHEM.

H
H U R E N  met of zonder 

fabriek, met 150 vm. erve, Rousse
larestraat nu 82, Iseghem. Voor inlichtingen 
sc lir ijv o  m u il : D o i . t k k i ’o n t  B ru g g e .

O
V E R T  E  N EIVI E  N bij uitscheiding van 
bedrijf on na gemaakt fortair.; liet oud 

gekend en welgekaland huis VANDEWAL- 
LE-IIEM ERYCK , Rousselarestraat, 12, 
Iseghem, aan zeer voordeelige voorwaarden.

Uitverkoop met grooten afslag.

T
E K O O P  Tabakmacliien, in goeden 

staat bij D e c o c k  Broeders en Ztvsters 
Rousselaarstraat, 52 Iseghem.

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

met scliQu^y vo.or stoomtuig, dienstig voor 
alle nijverheid; lioveniershof en drie woon
huizen daarmedegaande. Zich te bevragen 
ten bureele van dit blad.

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

Laatste Nieuwigheid —  Genadige Prijzen

Huis van eerste orde 
ROUW  K OSTUM RN IN  24 UREN .

B.
English Gentlemen’s 
- - - Tailor - - -

Beau Choix de

TISSUS ANGLAI8
Haute Nouveauté pour la  

Saison d’Êté.

V e n te  a u  m è t r e .

COSTUMES et 
PARDESSUS

en tous genr es  

a des prix modérés

yï1236jmS2&4

choonheid

S T A D  I S E G H E M

Aanbesteding van Kolen

Het college van Burgemeester en Schepenen der 

stad Iseghem, maakt de belanghebbenden bekend 

dat den Gemeenteraad der stad, in zitting van 25" 

dezer maand, besloten heeft dat er op Donderdag 
3 1 Juli 1913, om 11 ure voormiddag, ten Stad- 

huize zal overgegaan worden tot de plaatselijke 

aanbesteding van 60 wagons (600,000 kilos).

Het kohier van lasten en voorwaarden ligt ter 

inzage der belanghebbenden,in het Stadssekretariaat 

alhier, te rekenen van heden.

Bij Bev e l  :

D p Sekretaris, Burgm eester &  Schepenen,

A. WERBROUCK. GUST. ROSSEEL.

C O I F F E U R  
Statieplaats, 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  v a n  a f  2  f r .

Herstelling en Vernieuwing  

met uitgevallen H aar.
TE- KOOP IN

2eep Dada
Het stuk 0.75

Crème

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 't behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 

geneezing van k lovti; 

maakt de h ui d blank 

IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op *1 

gelaat blijvend ononlbcer- 

lijk voor elke loilettaflel.

A L L E  G O E D E  H U I Z E M

W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

SUCREMA
De beste 

melasse 
voeders

V e e  

P a a r d e n  

V e r k e n 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 boter af
zonder ing, mest spoedig ; geeft 
aan de peerdon eene maximum 

voor » c i  rvciio geschiktheid'tot oplevering van

arbeid, voorkomt de buikkram
pen én darmontsteltenissen; is 
uitstekend tegen den droes. 

Gewaarborgd 25 lot 28 eiwit, ti tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 00 andere kracht voeders. Rijker dan de 
kokoskoek, en veel goedkooper; vervangt dezen laat- 
st.cn gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
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.



FL1XIR D’RNVERS
Goed van smaal< <Ö®J> Goed voor de maag

BALSAM
Z U IV E R  W IJN  OP K IN A  

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

V r a a g t  vooral

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

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

E M I L E  V Y N C K E - L O W I E
Elixir drfnvers —  ROUSSELARE.

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 tnen 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
vo or  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!!!

«De Nieuwe 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.

dE:*nchhl.r,p
In flacons van fr, 1 ,50  en fr. 2 .5 0

Engelsche B iird tin c tu u r aan 2 fr. per flacon

Te koop b|J Apothekers 
□ rog istan, H aarsn ijder*  en Fteukwinkelu 

In 't groot: Pirfumtrlo D' Solo, Wachteboke (Biltft) lseghem Apothekerijen Rodenbach en Verhamme

ROOKERSGERIEF Pijpen, Cigaren &  Cigaretten
---------  van alle gekende merken ---------

D é p o t  d e r  v e r m a a r d e

Cigaretten GOSSET, Brussel
MARKEN « ST. MICHEL » 

Wekelijksche uitvoer 4,000,000 Cigaretten

Cigaren MÉLI0R, QUO VADIS, NÉRON, enz.

1 c ,
Rousselarestraat, 222 ,  ISEGHEM

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

Pi jpen  S C O U F E L A I R E

Cigaretteboekjes GOUDRON LA
GROOT  E N  K L E IN  — Zeer voordeelige voorwaarden voor voortverkoopers. 

S L O E F E N  ( S a v a t t e n )  van a l len aa rd  en k leur .

Handel in (HICOREIBOONEN
TELEFOON 2 4

O L E N  Sc K O K S
TELEFOON 2 4

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

Chicorei, Oliebrood &  Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat, ISEGHEM

ylntwerpsehe 2ii(petheekka$
N A A M L 0 0 2 E  V E N N O O T S C H A P  G E S T I C H T  IN 1881 

Kapitaal: 10.000.000,00 - Reserven : 5 .771 .785 ,86  
A N T W E R P E N :  H u i d e v e t t e r s s t r a a t ,  3 5  —  B R U S S E L ,  C o n g r e s s t r a a t ,  1 2

SPAARKAS : 3.25 »/„ 3.60 "/„ 4 °/0 

GROND PAND OBLIGATIEN  4°/,,

LEEN IN G EN  OP ON ROEREN DE GOEDEREN
VOORDEELIGE VOORVAARDEN -  GEflAK VAN BETALING

Iseghem : A .V E R IIA M M E , D eurw aarder 

A rdoye : H . T H IE R S , A gent.

Em elghem  : C II. C O O L S , Hovenier. 

Meulebeke : D E N E W E T H - R O E L E N S . 

R iim beke  : O. R O S S E E L , W ijn hande laa r

A G E N T E N  :

Inge lm uns te r : O. S C IIO T T E , Gem eentesecretaris. 
Lendelede : J .  M E E R S E M A N , »
Oost-Nieuwkerke ; G .V A N D E  P IT T E , »
Bavichove : Léonare  V A N D E N  B C L C K E , V laskoopm an 
L ichtervelde  : A . D E L A E O N T A IN E , M elkerijbestuurder 
Moorslede : A . B O N C Q U ET , Po litiecom m issaris .

flank van i%0M$elare=9hielt
ft A A M L O Ö Z Ë M A AT SCH APP IJ

T E  R O U S S E L A R E
Bijhuizen te THIFLT. ISEGHEM &  DIXMUDE

Agentschap der 9' óodété Générale de föelgique „ te förusseh
Krediet openingen en loopendc rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, clièqaes, enz. op België on ’t vreemde. 
Aflevering en uitbetaling van cheques 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.

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

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Post bureel gedaan zijn,

Verhuring van Brandkoffers (Cöffres-forts)
De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebrnike 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
I>e Bank aanveerdt opk, in bewaring, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten van 

weerden, ^cties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd pagezien, de coupons afgpspeden, de 

trekkingen onderzocht, epz. ; op die manier hpejft dp pigenaar z ip h  om niets te bekommeren ; 
de Baftk zelve doet al het noodige ip zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van 
harentwege.

Alle in lichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der B ank o f in hare 
Bij huizen te T H IELT , IS E G H E M  en D IX M U D E .

De Bank is beheerd als volgt :

B e h e e r r a a d  : W el Ed. heer G raa f de SMET de N A E Y E R , S taatsm in is ter, Bestuurder der Soeiété Générale 
de Belgique te Brussel ; — M. .1. .7. .1. M ATT1IIEU , G ronde igenaar te W ijnendaele  on B ank ie r te 
Brussel ; — M. CON STAN T VAN A C K E R E , Advokaat te K o rtr ijk  ; — M. JA N  M A H IE U -L IE B A E R T , 
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare ; — M. .7. D E  M EEST ER-M A SEL IS  
G roothande laar en Schepenc te Rousselare ; — M. F R A X Z  L O O N T JE N S , A dvokaa t te T liielt.

R a a d  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  : M. E L O R E N T  DENYS-CAR7.1ER. G ronde igenaar te T h ie lt ; — M. JU L E S  
, M IS S I AEN , N ijveraar te Iseghem  ; — M. EU G EN E  LEG E IN -M O ERM A N , N ijveraar te Rousselare • — 

M. H Y P . I)U Y V E W A A R D T - V A N  B IE R V L IE T , G roothande laar (e Rousselare.

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

Eoode Pillen
L. 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 gn slechte spijsvertering,

Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,

Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE P ILLEN

Zij zuiveren zacht het l ic 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  F r .  de doos ; 0 . 7 5  fr .  de halve doos.

TE VERKRIJGEN BIJ :

J. VERHAM M E en A. RODENBACH,

Apothekers, I s e g h e m .

Onze twee nationale remediën :
1° B O R S T P I L L E N  2» B L O E b P I L L E N

van F. Vergauwen,
Apotheker te Brussel, 

tegen hoest, verkoudheid, aam

borstigheid, bronchiet en alle 

ziekten 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 zanden.

Gedeponeerd. Eischt wel dm naam van F. Vtrgauwmvoor de echtepilUn te ontvangen.

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

van F. Vergauwen,
Apotheker te Brussel, 

tegen verstoptheid, maagziek
ten, hoofdpijn, rhumatism, 
keeren der jaren, enz.

Uloetlplllen van P. VGItOAUWEN 
zijn lan^ leven» pillen

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

Te lseghem 

te bekomen bij 

de Apothekers 

J. Verhamme 

en

1 A. Rodenbach.


