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Blijde Meimaand.
Aan Jefke Maria en Germaine.
•

Voöglen kweelen in de tronken,
Langs waar ’t kabblend beekje vliet :
Bietjes gonzen ende ronken.
Tusschen bloem en schietend riet ;
Oh 't is blijheid !
ende vrijheid.
Buiten in het jeugdig groen,
En het schoone,
Er tentcone,
Wenkt ons om eens mêe te doen.
Wen we wandien in de velden,
Waar het koren lustig schiet,
Waar de leeuwerik komt melden,
Dat m ’ er alles leven ziet.
In zijn zangen,
Die ons prangen,
En ons staarloos op doen zien,
W ijl hij hijgend,
Dan weer stijgend,
Ons komt tnelodiëen bien.
W ijl de bloemen zijn ontloken
Laat ons naar een ruiker zien,
Met ons hert er ingedoken,
Om Maria aan te biên.
W ant ’t is Meie,
’t Schoon getije,
Aan Maria toegewijd,
Die haar kindren
Vrij van hindren,
En van zielewee bevrijdt.
H. D epraetere.

PRENTKAARTEN.
Weinige jaren geleden kwam de mode op
van de geïllustreerde postkaarten, en gauw
werd die mode eene dolle liefhebberij, en
gauw ook sloeg die liefhebberij over tot
eene overdrevene verzotheid, en werd eene
ware furie.
Men zei, ’t en zal niet blijven voortduren,
’t en is maar voor een tijdeken, want alle
geweld is.kort van duur... maar ziet ! Niet
tegenstaande alles is die verzotheid blijven
aanhouden, en schijnt zelve nog in geweld
en hevigheid toegenomen te hebben.
In alle omstandigheden, voor alle gelegen
heden die zich in ’s menschens leven voor
doen, is de prentkaart aan het order van den
dag gekomen, ' en heeft er eene onmisbare
en noodzakelijke plaats veroverd. Het weze
nieuwjaar, kerstdag, paaschen of sinxen,
het weze uw naamfeest of uw verjaardag,
L- vam alle. „-kennissen brengt u de overlaste
facteur netgeteekende of bontgekleurde kaar
ter dan, die u tot in gouden letters toe, de
teiderste gevoelsuitdrukkingen, de vurigste
geüukwenschen vertolken.
Iedereen die zich in onze samenleving
eenig aanzien wil verschaffen, en wat betrek
kingen wil aanknopen e n # onderhouden,
...onder de werklieden zoowel als onder de
burgers, voor kinders zoowel als voor
volwassenen, onder stadsgenooten zoowel
als met vreemdelingen, is verplicht aan de
liO'hebberij van den dag deel te nemen, en
bijelk voorval de gebruikelijke prentkaart
i .uW te kiezen, die vrienden en kennissen
biier dan wat anders zal behagen.
Iedere welopgevoede juffrouw vooral,
weerdig van dien naam, of die een weinig
op de mode verliefd is — of zijn er nog
andere ? — heeft en moet hoofdzakelijk
taar albutn van prentkaarten bezitten ; en
we haar minnaar, die niet regelmatig de
openstaande bladen met nieuwe en laatstuitgevondene kaarten komt verrijken ! ! In
zwoverre zijn onze hedendaagsche zeden
onder dit opzicht gevorderd !

Doch, het is bovenal nog bij dezen die op
. i m gaan en op den vreemde vertoeven, dat
^prentkaart haar overwicht doet gevoelen,

Godsdienst, Moedertaal, Vaderland
G EM EEN TE B E L A N GEN
en als eene echte plaag hare tyrannie utoefent.
Gij zijt aan het bezoeken van eene stad, aan
het afzien van museums en monumenten, op
excursie door wonderbare landstreken... en
ziet !. .. tot in de verafgelegenste plaats, tot
in den verscholensten hoek, het eerste wat
uw oog te zien krijgt is de onvermijdelijke,
de onontbeerlijke prentkaart ! Overal, ge
moogt goed of kwaad gezind zijn, willen of
niet, tegen wil en dank zult gij u aan het
nieuw gebod onderwerpen, en aan den afgod
van den dag offeren ; ge zult zicht- en
prentkaarten aankoopen en verzenden, ge
moet, zooniet zult ge doorgaan als een
onverschilligaard, een hertelooze, een ik
zuchtige, een vrek of erger nog. Geen aan
gename en tevens vleiende doopnamen
zullen u ontspaard blijven.
En nochtans, welk een overlast, welk een
slommer voor u, die geerne zonder stoornis
en op uw gemak uwe reis doorzet.
Ge komt ter bestemming aan, en tevreden
en welgezind trekt ge de statie naar buiten !
Als eene bende bezetenen schieten opeens
gazetverkoopers, leurders, camelots en rondventers schreeuwend op u toe, ge wordt
omringd, gedrumd, den weg versperd, lastig
gevallen... en niettegenstaande uwe w anho
pige gebaren, wordt onder uwe verbaasde
blikken een gansch apparaat prentkaarten
ontvouwd, van alle slach, van alle kleuren,
van alle prijzen, voor alle goestingen. Voor
één frank maar, een enkelen frank, krijgt
ge gansch de stad met al hare merkweerdigheden, van af de spoorhalle die op weinig
of niets trekt, tot het verlatendste kwartierhoeksche of het eenvoudigste denkmaal, die
ook al op bewondering en beroemdheid
durven aanspraak maken.
Ge komt op het hotel aan ! . . . Bachten
de kleine ruitjes van zijne loge zit de portier
u met gretig oogen af te spieden... en
nauwelijks zijn uwe pakken op uwe kamer
naar boven gedragen, en staat ge veerdig
om een uitstapken te maken, of met looze
trekken is hij tot bij u gedraaid, en met
nederige buigingen enfleemende stem spreekt
hij u aan, in ’t fransch natuurlijk : Monsieur
désire ? . ..
Monsieur a des lettres ..? ..
Mijnheer begeert ? Heeft Mijnheer brieven ?
Maar middelerwijl heeft men met behendig
gebaar op mysterieuse wijze uwe aandacht
getrokken op een of ander plakkaat of bord
waar opnieuw gansch de stad en hare
omgeving, in prentkaart en lichtbeeld ten
toon... en ten verkoope gesteld is.
Ge doet uw eerste toerken in eene stad
die u totaal onbekend is !... Op alle hoeken
der straten, langs winkels en magazijnen,
aan de terrassen van koffiehuizen en restau
rants, t’ allen kante komt de slimme
en arglistige rondventer, onder duizenden
vormen, als uit den grond opgekropen, en
met honderden verschillige manieren, met
honderden verscheidene aanbevelingen wordt
u de eene na de andere reeks postkaarten
voor oogen geleid, zoodat ge bij uwe terug
komst op het hotel, alles gezien hebt van de
stad in lichtbeeld, doch ongelukkiglijk weinig
of niets in wezenlijkheid.
Men heeft er van allen aard en van alle
soorten !
Panorama van de stad, panorama van
hare omgeving, photos van hare voornaamste
gebouwen, afbeeldsels van hare merkweerdigste monumenten, portretten van hare
beroemdste mannen — sportmannen aan
’t hoofd — dezen die dood en begraven zijn,
dezen die nog leven... soms ook wel dezen
die nog komen moeten !
Maar dit is slechts een begin !!
Hier hebt ge het beeld van de bekendste
vorsten en vorstinnen van Europa, in galakostuum of in négligé, in groep of afzonder
lijk, getrokken ’t zij in pose, ’t zij instantanné
’t zij zelve op flesschen ook.
Daar hebt ge de verzameling der verschil
lende kleederdrachten van het volk, ’t zijn

kostumen die men hedendaags te zien krijgt,
’t zijn andere die met den tijd uit de mode
geraakt zijn, ’t zijn er zelfs die nooit gedregen
werden, noch zullen gedregen zijn !
Verderop komt de collectie van de meester
werken, wiens afbeeldsel ontleend is aan de
galerij der schilderkunst en beeldhouwkunde
uit de museums, of wier beeld geput wierd
in de heerlijkste, operaspelen of de aandoen
lijkste romans. v
(slot volgt)
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De vergadering wordt geopend om 4 ure.
Zijn tegenwoordig, al de leden uitgenomen M.
Constant Gits, belet.
De sekretaris leest het verslag der vorige zitting
dat door den raad wordt goedgekeurd. Daarna
wordt overgegaan tot de bespreking der verschillige
punten van het dagorde :
(Wij werden te laat op de vergaderingzaal toegelaten
om verslag van het begin der zitting te geven)

1. Gemeentekiezing van 29 Maart I9 I4 . Goedkeuring door de hoogere Overheid - Eed
aflegging der Heeren Declercq Henri en Vanden
Bogaerde Emile.
De sekretaris geeft lezing van bovengemelde
goedkeuring, en de nieuw gekozenen leggen hunnen
eed af.

2. Aanstelling van den plaatsvervanger van
den Heer Jules Vandekerckbave, overleden. Eedaflegging van den Heer Dierick Emile.
Den heer Emile Dierick in 1911 als plaatsver
vanger door lijst n" II gekozen, legt zijnen eed af
en neemt de plaats in van M. J. Vandekerckhove,
overleden, aan wien de raad hulde gebracht heeft.
De voorzitter verwelkomt de nieuwe leden.

3. Kerkrekeningen 19 13.
Volgens de rekeningen aan den gemeenteraad
voorgelezen beloopen deze tot :
a) Voorde kerk van St. Hilonius.
Ontvangsten 9844.37
Uitgaven
9539.85
Batig slot
304.52

b) Voor de kerk van het H. Hert.
Ontvangsten
Uitgaven
Batig slot

4341.79
4338.46
3.33 fr.

Beide rekeningen worden bij eenparigheid van
stemmen goedgekeurd.

5.
Goedkeuring
Armbestuur 1914.

der

Begrooting van

alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

vaste som wordt gestemd dan kan men de vergoe
ding in art. 5 vastgesteld niet uitb’etalen, eens dat
men de gestemde som bereikt heeft, en stelt voor
deze twee artikelen in een te smelten en de vergoe
ding uit te betalen mits maandelijks verslag te
5.
Werkloozenfonds. - Brief van den Heer
geven der betaalde sommen gedurende de verloopen
Gouverneur. - Wijzigingen aan de standregels maand.
en het reglement van Inwendige Orde.
De Voorzitter zegt, deze bemerking is zeer
De Voorzitter. — Er is een verschil ontstaan gegrond, en sluit zich aan bij de rede van den heer
Declercq.
nopens de bepaalde werklooze dagen.
M. Seynaeve. — ln tegenstelling met hetgene
Het oud reglement stelde vast dat twee achtereen
M.
Declercq komt te verklaren bestaat er geene
volgende werklooze dagen recht gaven op vergoe
tegenspraak tusschen art. 1 en art. 5, en het is de
ding. Het nieuw bestier dat meende dat hunne
gewoonte van eene zekere som te stemmen in de
kennissen en bevoegdheden groot genoeg waren om
begrooting. Doet men dit niet dan stelt men zich
alles te mogen doen, heeft dit veranderd. Er
bloot van veel meer te moeten uitgeven dan men
zouden moeten drie achtereenvolgende werklooze
beschikbaar heeft. Ik vraag zelf de som te vergroodagen zijn, alvorens de vergoeding worde toegestaan
ten
tot 5000 fr. en sluit mij aan voor de betaling
Van wege den heer Gouverneur is een brief van
van
deze vergoedingn, hoe meer hoe liever, daarom
protest ingekomen, waarin gemeld wordt dat het
geeft ons eerst de macht, geeft ons geld.
onbevoegd is aan eene kommissie van zulke wijzi
M. Bral stemt neen.
M . Seynaeve stemt tegen, omdat de leden van
het armbestuur nooit geene rekening houden van de
wenschen door den gemeenteraad gevormd.

gingen toe te brengen en art. 14 der standregels
moeten behouden worden
Vervolgens noodigt de voorzitter de gemeenteraad
uit te besluiten of art. 24 van het reglement van
inwendige orde zal behouden worden.
M. Verhamme. — Dit verschil van getal dagen
komt voort uit het volgende :
Er was eene vaste som van 1000 fr. gestemd voor
het jaar 1914 en de kommissie van het werkloozen
fonds was bevreesd dat zij deze som zou overschrei
den en na de eerste maanden te zien dat de toegestane som uitgeput was, wilde zij nu dat er zoowel
in de laatste maanden geld was als in de eerste,
zoo besloot zij het getal werklooze dagen te
verminderen met de 2° dag af te schaffen.

De Voorzitter. — Ik denk te verstaan uit de
woorden van M. Verhamme dat het artikel mag
behouden worden.
Bij de stemming wordt, het gedacht van M.
Verhamme ondersteund door M. Bral.
M. Seynaeve onthoudt zich zeggende, dat hij
van hetzelfde gedacht is van den 2e dag te betalen,
en zelfs met nog meer vergoeding, dit alles wanneer
de gelden der kas het toelaten.
M. Declercq wil ook bemerkingen maken maar
mag ook niet in bijzonderheden treden voor wat de
redenen betreft die daaraan aanleiding geven.
De andere leden stemmen voor het behoud der
standregels.
Daarna wordt lezing gegeven der voorgestclde
wijzigingen aan de standregels :
Ar t . 1. — (laatste phrase, 1 alinea) Deze
toelage zal bij het begin van ieder dienstjaar uit
betaald wornen.
Ar t . 2. — Dit fonds zal beheerd wordèn door
een bestuur van acht leden, door den gemeenteraad
te benoemen en alle jaren te hernieuwen. De altre
dende leden zijn herkiesbaar.
Drie leden zullen onder de gemeenteraadsleden

het moeten genomen worden, drie leden zullen aange

Deze beloopt tot de som van 90550 fr. 46.
De voorzitter zegt dat deze begrooting wordt
aanveerdt onder voorbehoud der keus voor de bons.
M. Verhamme doet opmerken dat dit besruit
genomen werd den 7 November 1912 door alge
meenheid van stemmen. Spreker houdt er aan
verzet aan te teekenen tegen de houding van ’t arm
bestuur die den vrijen keus niet toelaat.
Welke redens, vraagt hij, hebben den gemeente
raad aangespoord deze handelwijze te veranderen.
M. Rosseel. — Er zijn hier brieven ingekomen
van den bakkersbond en den winkeliersbond die
protesteeren tegen de beraadslaging van den ge
meenteraad, om reden, dat zij met het stelsel van
vrije keus voor de bons, te veel nadeel zouden
hebben. Deze reklamatiën dienden in aanmerking
te komen.
M. Seynaeve. — Ik vraag de lezing der toege
komen brieven vanwege bakkersbond en winkeliers
bond, want ik heb de brieven nog niet gezien.
De Voorzitter. — Dit is van geene groote aan
gelegenheid. Hier is alleenlijk kwestie van de
begrooting van het armbestuur te aanveerden. Deze
mag niet geweigerd worden, en ik stel voor te
stemmen of zij aanveerd wordt of niet, en daarover
geene verdere uitlegging te geven.
M. Seynaeve. — Het past u niet te zeggen wat
wij moeten doen of laten.
M. Declercq valt spreker in de rede, zeggende
dat hij het in de gazetten heeft kunnen lezen.
M. Seynaeve. — Gij hebt het woord niet, en
verzoekt den Voorzitter hem tot de orde te roepen ;
hij zegt verder dat hij niet verplicht is deze
brieven in gazetten te lezen, maar dat deze brieven
op het bureel moeten worden afgelezen terwijl zij
door den heer Rosseel in het debat genoemd worden
De Voorzitter laat weten dat, zoo M. Seynaeve
de brieven wil lezen, hij zulks kan in het gemeentesekretariaat.
Bij stemming wordt besloten dat de brieven niet
zouden ter zitting worden afgelezen.
De begrooting van het armbestuur wordt aan
veerd. De leden der meerderheid stemmen voor,
deze der minderheid tegen.

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen,

duid worden door de werklieden vereenigingen bij
het fonds aangesloten, en twee patroons bijgevoegd
door den gemeenteraad te benoemen op voorstel
van het schepencollege, (de 4 laatste alineas blijven)
A r t. 5. — De vermeerdering is de volgende :
Bij den eersten frank dagelijksche vergoeding van
wege de vereeniging wordt 50 0/° bijgelegd.
Wanneer de dagelijksche vergoeding minder be
draagt dan één frank, wordt een bijleg van 0.25 c.
verleend, echter wordt geëischt dat de vereeniging
minstens 0.50 c. per dag betale aan hare leden om
die vermeerdering te genieten.
Die vermeerdering kan aan een en hetzelfde lid
hoogstens gedurende 36 dagen per jaar worden
toegestaan. Om die vermeerdering te kunnen genie
ten moet de vergoeding voor werkloosheid door de
vereeniging in geld worden uitgekeerd.
Het stedelijk werkloozenfonds keert geene verhooging uit bij gevallen van werkstaking of lock-out
van ziekte of invaliditeit en van vrijwillige werk
loosheid.

A rt . 11. — Het bestuur komt maandelijks
bijeen, om vast te stellen ingevolge dê bepalingen
van art. 5, het bedrag der sommen door het stede
lijk werkloozenfonds terug te keeren aan de veree
nigingen, voor de voorschotten die zij gedaan
bebben aan hunne werklooze leden gedurende de
verloopene maand.
Art . 14. — Het is den gemeenteraad alleen
toegelaten wijzigingen aan deze standregels te
brengen, (alsook aan het regl. van inwendige orde.)
A rt . 15. — Het bestuur zal binnen de twee
maanden na zijne aanstelling een reglement van
inwendige orde opmaken, de bijzonderheden der
inrichting opgevende, de juiste voorwaarden van
deelneming en de pleegvormen waaraan de betalin
gen zullen onderworpen zijn.
Dit reglement zal aan de goedkeuring van den
gemeenteraad moeten onderworpen worden, alsook
alle veranderingen die er naderhand zouden kunnen
aan gebracht worden.
Aldus herzien en goedgekeurd___
Men gaat over tot de bespreking der wijzigingen
punt voor punt.
*
M. Declercq laat verstaan dat art. 1 in tegen
strijd is met de zin van art. 5 want zoo er eene

De Voorzitter legt de wijzigingen door den Heer
Declercq voorgesteld in stemmen en het wordt
aangenomen.
Op A r t . 2 doet M. Seynaeve bemerken dat er
volgens deze wijziging twee patroons moeten aangesteld worden en verzoekt den raad daaromtrent
het syndikaat der patroons te raadplegen, die zijn
meer bevoegd en zouden de gepaste mannen leveren.
De Voorzitter. — Het bestier van het werk
loozenfonds is afhankelijk van den gemeenteraad en
het is dus de gemeenteraad die moet de kandidaten
aanstellen. Volgens mij behoort het niet deze
kandidaten te laten aanstellen door mannen die
geen deel maken van den gemeenteraad.
M. Verhamme doet uitschijnen dat dit tegen den
wensch is van de werklieden.

De Voorzitter. — Zij vragen slechts patroons in
’t be;t er omdat deze zouden dienen voor tusschenkomende persoonen.
M. Dicrick vraagt omdat de gemeenteraad zou
de voorstellen aannemen der nijverheidsbonden.
M. Bral. — Hier in Iseghem zijn de borstelnijverheid en de schoennijverheid de bijzonderste
van de stad en ik ben van meening dat de patroons
in de bazenvereeniging dier nijverheden moeten
genomen worden.
M. Declercq. — Door wie zijn de leden van
het tegenwoordig bestier gekozen ?
De Voorzitter maakt de opmerking dat de
gekozenen niet werden voorgesteld aan den ge
meenteraad en bijgevolg, verklaart hij, mogen wij
ook de nieuwe patroonsleden benoemen. Ik ben
trouwens verzekerd dat hierin de gemeenteraad zich
zal wenden tot bevoegde mannen. Hij vind niet
noodig de patroonsvereeniging daarover te raad
pleegt.
M. Seynaeve. — Als men de werkliedenvereni
ging raadpleegt voor het eene waarom de patroonvereeniging niet te raadplegen voor het andere.
M. Dierick. — Aangezien de borstel- en schoen
nijverheid hier ter plaats niet alleen wordt gedaan
maar dat ook de textielnijverheid vele wevers
werkloos maakt verzoek ik u bij dezen ook uwe
mannen te noemen.
M. Seynaeve. -- Hier bestaat geene vereeniging
van weverspatroonen en daar men de belangen be
handelt der werkliedenvereenigingen moeten ook
de patroonsvereenigingen in aanmerking komen.
M. Declercq. — Dit is een ander geval, door
dien de werkliedenvereenigingen het eerst de werk
loosheid ondersteunen en wij dan maar nadien den
bijleg doen. De werkliedenbonden leggen den
eersten grond.
M. Seynaeve. — De patroons betalen ook, ’t is
zij die den bijleg geven want zij zijn de lasten
betalers wiens geld ik hier verdedig.
Wat er ook nog dient opgemerkt te worden,
’t is dat er zouden kunnen twee mannen gekozen
worden welke het bestuur door hunne handelwijze
zouden onmogelijk maken. Ik denk het niet, maar
’t kan gebeuren.
Nog meer. Waarom nu al in eens het bestier te
willen veranderen dat voor den termijn van drie
jaren werd gekozen. Dit is buiten de bevoegdheid
van den raad. Het is de wensch van het gemeente
bestuur van vroeger en gij zelf M. de Voorzitter
aanvaardde den termijn van drie jaar en nu wilt
gij alles in eens veranderen en alle jaren ’t bestier
herkiezen.

De Voorzitter. — Sedert wanneer is het nieuw
bestuur in dienst ?
M. Seynaeve. — Sedert 1 januari 1914. Tot dan
toe tot den 31 December 1913 was het oud bestuur
meester.
M. Verhamme. — Wat is uw persoonlijk oordeel,
Heer Voorzitter, keurt gij uwe vroegere handelwijze
af dat ’t bestuur voor 3 jaar benoemde en wilt gij
het veranderen en alle jaar herkiezen.
De Voorzitter. — Ik vind daar geen bezwaar in
van het alle jaar te herkiezen.
M. Verhamme. — Dus gij verandert van gedacht.
De Voorzitter. — Wel ja.
2 der wijzigingen word aangenomen.
A rt . 5 zal in den zin met art. 1 en 11 gewijzigd
worden, waarop M . Seynaeve laat kennen dat dit
weinige verandering bijbrengt bij het oude reglement
A rt.

en niet beter wenscht dan te betalen op voorwaarde
dat er geld is.
M. Verhamme vraagt om de tekst van dit artikel
goed duidelijk te maken om alle moeilijkheden te
vermijden die er later bestaan, bij ’t verstaan der
woorden h o o g s t e n s en m i n s t e n s .
Daarna
wordt het art. 5 aanvaard.
A rt . 11 zal in gelijkstelling gebracht worden
met art. 1 en 5. (Aangenomen).
A rt . 14. — Naar wensch van den Gouverneur
zal dit artikel behouden worden. (Aangenomen).
A r t . 15. — Bij de bespreking van dit artikel
vraagt M. Seynaeve of de raad van gedacht is het
oud bestier omver te werpen of wat het in den zin
heeft.
Daar wordt geen verder uitleg op gegeven en
art. 15 wordt aangenomen.
Alvorens tot de bespreking van het 611' punt van
het dagorde te gaan meldt de voorzitter dat door
M. Seynaeve volgend
bijkomend dagorde is
ingekomen.
Punten voorgesteld door M. Seynaeve :
1° Toelaag werkloozenfonds.
2° Doortrekking der Dweerstraat naar de Kortrijkstraat.
3° Verbinding Kortrijkstraat met Slabbaardstraat,
Meenenstraat en Vanden Bogaerdelaan.
4° Betaling politieagenten.
De Voorzitter vraagt uitleg over het bijkomend
dagorde.
M. Seynaeve. — Ik zal eerst in ’t kort verslag
geven over het lot dat het werkloozenfond in de
laatste tijden heeft ondergaan en hoe het werkzaam
is, want daar sedert eenigen tijd velen hier te kort
bleven in de zittingen is het goed dat zij op de
hoogte van de zaak zijn.
’ De Voorzitter. — Dit verslag kunt gij later laten
kennen wanneer volgens de wet het werkloozenfonds
verplicht zal zijn.

Wat de Volksvertegenwoordigers
winnen.
In Belgie : 4000 fr. ’sjaars en ’t koste
loos gebruik van zekere spoorweglijnen.
In Frankrijk : 15000 fr. ’s jaars en liet
kosteloos gebruik van alle fransche spoor
wegen.
In Oostenrijk : 21 fr. daags gedurende
den tijd waarop de kamer beraadslagen.
In Denemarck : 12,50 fr. daags binst den
zelfden tijd, en kosteloos gebruik der
spoorwegen.
In Duitschland : 3750 fr. te jare met
kosteloos gebruik der spoorwegen.
In Bulgarië 20 fr. daags gedurende den
zittingstijd.
In Pruisen : 18,75 fr. daags gedurende
den zittingstijd.
In Griekenland : 1800 fr. te jare en
kosteloos gebruik der spoorwegen.
In Italië : geen geld, maar kosteloos
gebruik der spoorwegen.
In Holland : *4150 i'i. te jare.
In Noorwegen : l(i,25 fr. daags geduren
de den zittingstijd, geneeskundige zorgen
en kostelooze begraving.
In zweden : 1(550 fr. ’s jaars, en een enkel
kosteloos vervoer per ijzerenweg.
In Zwitserland : 20 fr. daags gedurende
den tijd der zittingen.
In Engeland : hoegenaamd niets.
In de Vereenigde Staten : zeer verschil
lig m aar’t kan klimmen tot eene som van:
25000 fr.

M. Seynaeve. —

lk zal dit nu doen want het is
noodig voor de bespreking van mijn dagorde.
De Voorzitter verzet zich daartegen en wenscht
de leden van den raad de zaal te zien verlaten zoo
M . Seynaeve durft lezen.
M . Seynaeve begint de lezing, sommige leden
staan op en M. Rosseel gaat tot aan de deur maar
wordt teruggeroepen.
Een hevig rumoer ontstaat, de leden babbelen
tusschen een en de voorzitter dreigt de openbare
zitting op te schorsen zoo M . Seynaeve niet aan zijn
verslag verzaakt. De woordenwisseling wordt hoe
langer hoe heviger. M . Seynaeve beweert dat hij
zijn dagorde mag uiteen leggen zooals hij het
verkiest. De Voorzitter belet het hem en onder een
groot rumoer wordt het publiek de deur uitgedreven.
De volgende punten bleven nog onbesproken
aan het dagorde :

6. Grondafstand Gemeentekerckhof.
7. Overname trakelweg langs de vaart
(kant schoenfabriek Vandenberghe.)
8. Goedkeuring ordonancie (verbod samen
scholling).
9. Ziekenbond « Vrijheid en Broederschap»
aanvraag toelage.
10. Duikers Rousselarestraat. Mededeeling.
11. Noordkwartier. Onderzoek Commodo.
Goedkeuring der plans. — Onderzoek
uitvoeringsmiddels. Overeenkomst metijzerenw.
12. Oninbare gemeentebelastingen 1914.
Alsook de punten door M. Seynaeve bijgevoegd.
De openbare zitting wordt geheven om 5.45 ure.

V rije Tribuin.
Aan de redactie van ” Doos Iseghem ,,
lk lees in liet laatste nummer van uw
geëerd blad : « Sedert Zaterdag vervult de
heer Eug. Carpentier, de gewezen burge
meester, provincialen raadslid, bijgevoegd
senator, bet ambt van dienstdoende burge
meester.
Over het waarnemen van dit ambt zijn
de gedachten zeer verschillig. De eenen
beweeren dat de heer Carpentier daar recht
toe Jieeft, de anderen houden liet tegen
strijdige staande. »
Recht of geen recht, ’t is in alle gevalle
de belachelijk betooning van eenen onverzadel ijken hoogmoed.
Vele personen in Iseghem, weten dat
M. Carpentier in eene vergadering van
brouwers gehouden, den minister van
i'inantiën, nog al op eene netelijke wijze
heeft aangegaan; Min of acht dagen daarna,
melde de M oniteur, dat zijn ontslag van
Burgemeester van Iseghem aanvaard was,
en korten tijd naar dien, kwam eene verkla
ring te voorschijn, (opentlijk in de kamer)
dat do ministervoorspeldedat hij in ’ttoekomende geen brouwers meer als burgemee
ster /.oude benoemd hebben, of ten minsten
zoo weinig mogelijk voegde hij erbij. Dus
de vulsche geruchten alhier verspreid, men
weet van waar zij komen.
Iets dat waardiger is aan te merken ’t is,
door het afsterven van M. Jules Vandekerekhove, de heer Emiel Dierick, als
plaatsvervanger, de gemeenteraad op nieuw
intreedt. Ik verhoop dat deze achtbare heer
de olieftak in de hand de rust en vrede aan
Iseghem komt schenken. Waarde afstam
meling van een al oude, eerlijke en alge
meene geachte familie, uit Iseghem gespro
ten ; komt hij, juist verpas, om het Burge
meesterschap te aanveerden. Iseghem
zucht naar ruste, nu bijzonderlijk, dat al
de krachten van nijverheid en koophandel
moeten samen spannen om de welstand van
Iseghem te redden van de gevolgen eener
hoogst betreurende crisis die de toekomst
en het welvaren onzer stad bedreigt.
In deze omstandigheid bied ik den
Heer Emiel Dierick mijne rchtzinnige
gelukwenschen.
Een voorstaander van rust en vrede..

HET

F I J N S T E BROOD
proeft en gij eet geen ander meer

bij LEON VERDUYN, Kruisstraat
IS E G H E M .

GRETRYKRING
Verleden Zondag, 10 Mei 1914, gaf de orkestafdeeling van den Gretrykring haar jaarlijksch groot
symphonisch concert.
Het was een kunstfeest. Spijtig is het dat de
leden en het publiek niet talrijker opgekomen zijn ;
de afwezigen hebben veel verloren, want zulke
puike kunstuitvoeringen, en dan nog door een
orkest van 44 muziekanten, zijn zeer zelden in
Iseghem.
Onder de knappe leiding van M. Arthur Gaimant,
heeft de muziekafdeeling, versterkt door verschei
dene kundige liefhebbers van het omliggende, op
flinke wijze al de nummers van het programma
uitgevoerd. Jammer dat, bij gebrek aan plaats, men
de koperinstrumenten zoo op het achterplan moeten
plaatsen heeft. De galmen kwamen niet genoeg tot
in de zaal.
De feestmarsch van H. Waelput : « Hulde aan
Hans Memline > ; — het openingstuk van
* Rosamitnde» van Fr. Schubert en de « Poolsche
dansen » van Ph. Scharwenka zïjn onberispelijk
gespeeld geworden. De «Elegie voor snaren »
van P. Tschaikowsky, alhoewel veel te luid ge
speeld, viel zeer in den smaak van het publiek, en
de Fantaisie op « Paillasse » van R. Leoncavalló
is met zulk een brio en kracht en gevoel weerge
geven geworden, dat men waarlijk zou gedacht
hebben, niet eene schaar liefhebbers maar wel echte
kunstenaars te hooren.
Hulde aan de Heeren A. Gaimant en uitvoerders !
De kunstfaam, welke de Gretrykring alom geniet,
hebben zij dapper verdedigd en zij hebben ook
getoond er waardig van te zijn 1
Als solist trad op de Heer Theo Vanden Bussche,
violonist, 1e prijs van het koninklijk conservato
rium van Brussel. De klassieke « Allegro van den
Concerto >> van Mendelssohn, de « Romance in
fa » van Beethoven, en de « Caprice » van De
Bériot, heeft hij met veel talent, fijn gevoel en
smaak uitgevoerd ; hij heeft ons bewijzen gegeven
een ware kunstenaar te zijn. Met veel eenvoud
weet hij al het schoone, al het kunstige der uit
te voeren muziek te doen uitkomen. Veel bijval
heeft hij genoten en het langdurig handgeklap dat
hem onthaalde, heeft bewezen dat het publiek
uiterst tevreden was.
Mejuffer Marguerite Goossens, l e prijs van het
koninklijk conservatorium van Brussel en prijs van
H. M. de Koningin der Belgen, verleende ook hare
telentvolle medewerking. Zij heeft met hare wonder
bare schoone en krachtige stem het Aria uit
« Mireille »; « Trahir, Vincent» van Ch. Gounod
evenals ♦ Ik sprak van u zoo zelden » van
Gevaert en « Lentelust» van P. Lebrun, gezongen.
Het is een waar geluk voor het bestuur de gelegen
heid gehad te hebben de medewerking te bekomen
van zulk eene prachtige kunstzangeres. Haar bijval
was overgroot. Als bedanking voor de talrijke
toejuichingen welke haar te beurt vielen, heeft zij
dan nog met veel kunst « L’Allouette » van
J. Granier, gezongen, hetgeen de aanhoorders veel
genoegen gedaan heeft.
M. Gustaaf Claerhout had de beleiding op de
piano op zich genomen. Hij heeft zich, tot ieders
voldoening, zeer goed van zijne ondankbare taak
gekweten.
In een woord, ik herhaal het, het feest was in
alles een echt kunstfeest, waardig van den Gretry
kring.
De aanwezige personen, hebben met veel geluk
de tegenwoordigheid bemerkt van den achtbaren
Voorzitter der maatschappij den Heer G. Van
Wtberghe. Gij, leden van den Gretrykring, weet
dat hij met hart en ziel aan uwen kling gehecht is
en niets beter wenscht dan den bloei en vooruitgang
ervan.
Ik ben verzekerd de trouwe vertolker uwer
wenschen te zijn door de hoop uit te drukken dat
de aanstaande zomer hem de kostbare gezondheid
algeheel moge terugbrengen voor zijn geluk, dat
zijner beminnelijke gade en kinderen, dat zijner
vrienden en vereerders en ook tot welvaart van
den Gretrykring !

DOORNE als voorbeeld, en toonbeeld, deswe
gens mocht aangeduid worden.
Zijne plichten van Secretaris onzer kerkfabriek
lagen hem nauw ter herte, en de Eerwaarde
Verleden Zaterdag had te Cachtem de plechtige
Heeren Pastoors dezer paochie, die hier opvol
begraving plaats van den heer
gentlijk het herderschap uitoefenden, vereerden
Constant V A N D O O R N E
hem ten allen tijde, met hunne grootste genegen
heid, en rechtzinnigste danbaarheid.
De toeloop van vrienden en kennissen was
overgroot. Gansch de gemeente was op de droevige
Op onze gemeente bleef hem niets onverschil
plechtigheid vertegenwoordigd, en allen hielden
lig. Wanneer hij de gelegenheid vond om wel te
er aan hunne innige deelneming aan de beproefde
doen. hij deed het; In alle gilden en maatschap
familie te betoonen.
pijen was hij in aanzien, naar zijn woord werd
altijd geluisterd. H ij sprak ten gepasten tijde,
Op het Kerkhof werden twee lijkreden uitgesproken.
met verstand, met gezonde rede, en met rijp
De heer Woestyn van Thielt, in naam der
overleg.
Gemeente-Ontvangers, sprak als volgt :
En op dezen uittersten stond, richt ik als
Mijne Eerweerde en Hooggeachte Heeren,
schrijver der muziekmaatschappij der St. Genen
Het weze mij toegelaten namens den bond der siusgilde aan den Heer CONSTANT VANgemeente-ontvangers van het Thieltsche-Rousse- DOORNE een bijzonder woord van dank, een
laarsche, en dit als laatste blijk van innige gene diepgemeende vaarwel, aan onzen ondervoor
genheid en trouwe vriendschop, een bewonderend zitter de verzekering eener blijvende gedenkenis,
woord uit te spreken ter dierbare nagedachtenisse om zijne zoo milde ondersteuning, om de gene
van zaliger Heer CONSTANT VANDOORN E. genheid, en de verkleefdheid die hij haar in alle
De betreurde afgestorvene die wij zoo bitter omstandigheden bewees.
lijk beweenen, werd van kindsbeen af groot
Op Gansch de Gemeente was de Heer
gekweekt in een midden waar vlaamsche deugd CONSTANT VANDOORNE, geacht en geeeren kristene overleveringen nog altoos in eere biedigd, door allen bemind, door allen geoor
worden gehouden. Geen wonder bijgevolg dat deeld als een voorbeeldige christen, als een
Hij een door en door kristen Jongeling was, geen man van eer en plicht.
wonder ook, dat eene vurige liefde voor onze
De leden der Jongelings-Congregaiie treuren
moeder de H. Kerke, geheel zijne levensbaan, als om het afsterven van hunnen geliefden Onder
met eene heldert verkwikkende glans, beschong. prefect : Inmiddels zij loven hem, om alles wat
Het bevat een edel en groot herte, dat nimmer hij steeds in het wer\kstelde, ten einde die nuttige,
angstig en verdwelmend en langde noch en joeg en noodige inrichting vooruit te helpen, en hoo
achter wereldsche glorie en pracht.
ger en hooger te doen klimmen ; Hij deed zulks
Wat zijne vriendschap betreft, deze was niet alleenlijk met raad en daad, maar hij deed
ongeveinsd, zijne opgeruimdheid levendig, zijne het zonder menschelijk opzicht, alleenlijk om_
goed te doen, en goed te stichten.
godsvrucht diepgevoeld en gemeend.
Nu weent eene dierbare moeder, eene brave
’t En mocht dan aan niemand eenige verbazing
verwekken dat zulk een uitstekend Jongeling eerbiedweerdige oude vrouwe, over de dood van
aangesteld werd om de zoo gewichtige bediening haren geliefden Zoon.
te bekleeden van geldbeheerder dezer gemeente.
Nu weenen teerbeminde zusters over het
Aan betere en rechtveerdiger handen en konden afsterven van eenen broeder, hun zoo dierbaar
de raadsleden van Cachtem dit ambt niet toever als de appel hunner oogen.
trouwen.
Nu weenen, diepgetroffen broeders over het
Lange cn veelvuldige jaren, tot welzijn zijner verdwijnen van Constant, naar wiens raadgevin
oversten en tot algemeen welzijn kweet hij hem, gen zij immer luisterden.
in gewetensplicht en eere, van zijne moeilijke
Nu treurt gansch het dorp.
taak.
Doch kalm en gelaten, buigen allen hei hoofd
O
Hij beminde 'zoozeer zijne bediening en het en bidden, en zuchten, en smeeken : Heere, wij
was hem telkens zoo goed, nietwaar mijne komen tegen uwe inzichten niet op ! wij onder
hooggeachte coliegas, in onze vergaringen te werpen ons aan uwen aanbiddelijken w il!..
verschijnen, met ons te verbroederen en ons lief
En met hoop en betrouwen thans hef'en wij
en leed te deelen. Zijn leven was, lijk het ware,
onze oogen ten hemel, daar immer is onze
wezentlijk in het onze gegroeid. Wij voelden
vriend den loon gaan ontvangen \oor zijn
alle de trillingen van zijn gouden hert tegelijk
deugdzaam
en christelijk leven, daar zullen vt ij
met de onze kloppen : een zelfde licht weerkaat
hem
allen
eens wedervinden, en gelukkig
ste boven o izen werkkring en schonk ons wel
wederzien.
doende kracht genoeg om in blijheid en vreugde,
Dierbare vriend, vaarwel, vaar eeuwig wel,
in deernis en droefheid den eigensten strijd voor
dat de goede God u in genade ontvange.
het goede recht te deelen en te strijden.
Cachtem 9 Mei 1914.
Thans, mijne Heeren, heeft de vreugde die wij
JOS. VANNIEUWENHUYSE.
zoo menigmaal in zijn bijzijn genoten en plaats
gemaakt voor diep medelijden en gevoelen wij
schrijver St. Génésiusgilde
maar al te wel dat wij met het afsterven van
dezen trouwen vriend iets weggelegd hebben dat
wij moeilijk zulkn kunnen vervangen.
Gij hebt ons', dierbare Constant, binst uwe
loopbaan al topp Ijzeren de gvede zaak verdedigen
ZAAL F L A N D R IA — IS E G IIE M
en, al stervende, liet öij'ons den tast over uwe
pogingen ten. goede met vrucht voort te zetten.
Zondag 17 Mei 1 9 1 4
Wees overtuigd dat Gij ons nimmer werkeloos
om
ure
zult vinden maar* altoos op de bres om het begon
nen werk staande- te houden en zoo mogelijk nog
verdere uitbreiding te geven.
ten voordeele
Intusschen zql uw zoet aandenken immer
van het menschlievend werk
onuitgewischt irt;den geest en in het herte uwer
D e B e s c h e rm in g d e r K in d s h eid
coliegas en vrienden blijven voortleven en kan
met
de welwillende en kunstvolle medewer
het hun niet meer gegeven worden U in dit
king
van Mejonkvrouw M . G O D F R O ID ,
aardsche tranendal weder te zien, wij verhopen
den
lieer
O. D EM O N , het gemengd kooi
eenmaal U te vinden in het hemelsch Sion.
en het orkest.
Ginder, o diepbetreurde collega, — bewaar
I" Seine du Bal, gemengd koor en orkest
er voor elk uwer vrienden-öntvangers eene vooruitbet, opera E k n a n i
V k r d i.
behoudene plaats — ginder zien wij elkander
2°
Inleiding
voor
orkest
van
het
opera
eens weder.
F a u s t (soli en koor)
G ounod.
Vaarwel en tot wederziens bij den eeuwigen
3° IIet eerste bedrijf uit «Nuit d’Orient»
G od! in den blijden hemel.
(soli en orkest).
F. D a v i d .
De heer Jos. Vannieuwenhuyse, zei de laatste
i° 3° bedrijf uit E r n a m (Scène des Tpmvaarwel, wegens^de bonden, gilden en maatschap
beaux) voor gemengd koor en orkest Vkrdi.

S T E f t F U E l T AJL.

Stadsnieuws

M U Z IE K F E E S T

pijen van Cachtem.

Geachte Medeburgers,
Wij mogen d it kerkhof niet verlaten, wij
mogen geen afscheid nemen van de stoffelijke
overblijfsels van eenen welbeminden vriend, zon
der eene laatste hulde te brengen, eenen laatsten
vaarwel te zeggen aan eenen medeburger van
allen zoo geacht, en door allen zoo bemind.
Wanneer, verleden woensdag de droevige mare
zich door ons dorp verspreidde, dat de Heer
CONSTANT VANDOORN E overleden was,
dat den door allen geachten burger, zoo schielijk
en zoo plotseling het tijdelijk met het eeuwige
verwisseld had — stond iedereen verstomd en
verslagen.
Welhoe, sprak men is het wel mogelijk, dat
een man die er nog zoo goed en gezond uitzag,
die nog in den bloei was zijner jaren, die nog
een lang leven beloofde, zoo onverwachts dooi
de dood werd weggemaaid ?
Doch het droevig nieuws bevestigde zich
weldra, en onze gansche bevolking, met beproefd
en weemoedig herte zuchtte : Helaas ! o God,
Helaas! maar n at g ij doet, Heere, is wel gedaan,
Uwe wil geschiede.
En voor onze oogen rijst thans het vleklcos
verleden op van den dierbar en overledene; Wij
allen waren getuigen van zijn werken en zijn
zwoegen, wij hebben sedert jaren en jaren gezien
wat al belang hij stelde, in den bloei en den
vooruitgang van zijn geliefde geboortedorp. In
alles was hij bekommerd, niets was hem te zwaar
of te lastig, wanneer hij aan zijne medeburgers
kon voordeel verschaffen, of aangenaam zijn.
B ij hem ging nooit een mensch ongetroost
weg, voor allen wist hij raad, aan alten wist hij
een opbeurend woord toe te sturen. Allen wist hij
in de moeilijke toestanden op den rechten weg,
op de zekere baan te richten.
In ’t vervul!e i van zijn ambt was hij de stipt
heid zelve ; en menige ontvangers van Disch- en
Gemeente, die hier deze plechtige begraving met
hunne tegenwoordigheid vereeren, zullen luidop
bekennen dat de Heer CONSTANT VAN

Kaarten zijn te tekomen :
ter Zaal Flandria en bij de drukkers J. De Busschere
en W' A. Nonkel en Z".
Gestraft.
In den avond van den 14 Februaii laatstleden
ontstond er in de herberg « De Halve L iter» eene
woordenwisseling tusschen Edmond Robert van
ingelniunster en de genaamden Strynckx Basile, en
Ameye Leon, brouwersknechten alhier.
De herbergier, vreeser.de dat men tot vechten
ging overgaan, verzocht zijne kalanten de herbeig
te verlaten. Op straat, ziende dat hij door Ameye
vervolgd werd, haalde Robert zijnen revolver te
voorschijn en loste een schot. Ameye was in het
hert getroffen, en stierf oogenblikkeliik.
Maandag werd Robert veroordeeld tot 6 maanden
gevang voor het dragen van verboden wapens, en
tot 3 jaar gevang voor wonden veroorzaakt te
hebben die de dood voor gevolg hadden, zonder
het inzicht gehad te hebben te dooden. Basile
Strynckx krijgt 30 fr. boete voorwaardelijk.
Iets nie uws
Voor het toekennen en uitdeelen van bons aan
de behoeftigen door het Armbestuur ondersteund
heeft men iets nieuws gevonden.
De arme menschen zullen zich mogen wenden
tot welgekende winkeliers.
Ik zal moeilijk gelooven dat er hier onbekende
winkeliers zouden zijn !
Maar moeten de winkeliers die aan de dischgenooten niet mogen leveren aanzien zijn als slecht
bekende !
Welke reputatie ! Welke naam ! Men ziet dat
wij wederom met vernuft en verstand zullen be
stierd worden.
Iets nieuws !
B o n j o u r k e s en S a l u t j e s .
Heer Uitgever.
Mij valt somtijds het blad in handen waarvan
zijne eigene vrienden zeggen, dat het van wejnig
weerde en hoegenaamd van geen tel is. En menig
malen heb ik gezien dat men daarin sprak van
« Bonjourkes en Salutjes ».

In ’t begin lette ik daar niet op, maar aangd
die woorden zoo menigmalen werden herhj
hebben zij mijne aandacht gaande gemaakt.
Ongetwijfeld moet er in den opstelraad I
Boos Ise g h e m , of onder de goede en trol
vrienden uwer gazette een persoon zijn die vriei
lijk en beleefd de menschen groet, den goeden|
zegt, den goeden avond wenscht, eenen « bonjof
aanbiedt, of eenen « salut » geeft.
En dat kunnen zekere menschen niet verkropi
Wil eens zeggen, heer Uitgever, aan uwe opj
Iers, aan uwe beste vrienden, dat om nieti
beknibbeld te worden, zij zouden te werke
als een echte vrijman.
’t Is te zeggen, naar niemand omzien, en stf
in de greppe kijken om te zien of er daar geen 1
frankskens in te vinden liggen. •P o t j e b r e e k t , p ot j e betal
Van aan den Krekel tot aan den Mol, isl
gravier in stukken gereden. De zwaargelaf
wagens die weken en weken dien weg inslo
naar de nieuwe kasteelen, hebben die schoone I
deerlijk geschonden, en bij slecht weder bijna|
bruikbaar gemaakt.
Om dien giavier te herstellen gaat er geld noi
zijn !
Maar de heeren Vanden Bogaerde willen niet|
de stad er voor een cent in tusschen komt.
breekt, zeggen zij, potje betaalt » En op hul
eigene kosten gaat de gravier hersteld worden.
Gestold
Op den Maandagmarkt, in de fabriek van |
Heer Paul Janssens, werd koperwerk gestolen, i
weerde hebbende van 80 fr.

Chocolat Martougi
D E N

B E S T E N

V E E V O E D IN G
DE MELKKOE.
De melkkoe is de goudmijn van den landbou«|
De melk, en al wat ermede bereid wordt, i
’s landmans beurs vullen.
Het komt er dan op aan goede producten te I
men, ten einde ze aan hooge prijzen te kunnenl
zetten. Het voeder oifent grooten invloed uiik
de hoeveelheid en de hoedanigheid van inelkf
boter. Sommige voeders geven een slechten, andl
eenen goeden smaak aan de botei; ; terwijl dl
eenige voedermiddelen, ofwel harde ofwel zsclj
bleeke of geeigekleurde boter wordt bekomen.
Bij het begin der Lente ziet de veehouder rS
halzend uit naar groene voeders. De snijrogge wo|
aangesproken en weldra zal de weide door
malsch gras, de dieren naar buiten lokken,
weidegras geeft aan de boter eenen bijzondeJ
goeden smaak, doch het diene hier ook gezegd»
worden dat de groene voeders in ’t algemeenj
de zachtheid der boter ook werken.
W il men dan gedurende de zomermaanden
gepaste zachtheid aan de boter behouden, zoodiAmen er reeds van nu af op gedacht te wezen f
melkkoeien een krachtvoeder te verschaffen dat)
gewenschte uitslagen geven zal. Dit krachtvoedi|.
het zoogeroemde gekroond melassevoeder
« Sucrema » N° 1 zal daarbij te pas kómen.
*
Dagelijks 2 a 3 kilos van dit suikervoed«r |
het rantsoen der melkkoe gebracht, zal de gepas
vastheid aan de boter verschaffen en m ag dus^
dusdanig aan eenieder worden aan bevolen.
Vorsselmans, landbouwleeraar.l

STEEKT

WEL
IN

DEZE

UW

WAARHEID

HOOFD.

Kene verwaarloosde valling zet zich ovurl
van den eenen mensch aan den anderen en isl
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder-l
Iingen. Daarommoeten wij ons er zoo spoedig!
mogelijk van genezen. l)e heste, ja wij mogenl
zeggen, eenigste remedie die u voldoendingl
geeft, is de Siroop Depraetere. I)it Is eeul
wetenschappelijk produkt, dat door de Dok [
tors zelfs genomen wordt. P rijs a franken, I
in alle apotheken namelijk te ISEGHEM bijl
MM. A.

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

Ver makel ij kheden
Motocyclette-Sport.
De Moto-Club van West-Vlaanderen heeft eeii
belangrijke koers op touw gezet voor ZondJ
17 Mei aanstaande.
Zij zal zich betwisten bp den weg : Kortrijl
Ingelmunster-Vyve St. Eloy-Kortrijk. Drie maal del
ronde zal afgelegd worden, ’tzij ongeveer 100lafc
De koers begrijpt twee deelen I
1. Koers voor het regelmatigst rijden.
2. Snelheidskoers van 5 km.op rechte baan.
Reeds meer dan 30 deelnemers zijn ingeschrevel
Of het aldaar zal ronken en stuiven, en een bezoa
weerdig zijn om al die baanduivels opvolgentlijk j
zien voorbijsnellen als een bliksem.

Prijskamp voor Blinde Vinken
Zondag

24

Mei 1 9 1 4

In de Groote Pinte, bij Gustaf Rebry, Krekel
straat, 20 fr. Prijzen.
In De Toekomst, bij Leonard Linseele Krekelsti
10 fr. Prijzen, en het inleggeld erbij.
Op Zon dag 1 4 J u n i
In ’t Schuttershof, bij Amand Lefere,
10 fr. Vooruit en het inleggeld erbij.
Op

Zondag 2 8

lCoornm,

Juni

In het Brabaridshof bij Evariste Casier, Neder
weg, bij den Nederweg. 20 fr. Prijzen.

Bericht.
Z o n d a g 1 7 M e i zal er in de Herber « Klein
Meenen » een schoon SPREEKMACHIEN te vet
smijten zijn in den teerlingbak. Die nog smeetet
begeert k^n er nog verkrijgen in bovengemeld!
herberg. De smeten zijn als volgt.
1voor 10 et.
3 voor 25 ct, 7 voor 50 ct.
15 voor 1 frank.

Jules Noppe-Dejongh

Opening Z A T E R D A G 1 6 dezer

Burgerstand van Iseghem
G

:

eboorten

OVERLIJDENS:
Xatbalie lloornaert, 91 j. wed. Cliarles-Louis
Lemiere, Sloore.

in lading met suikerijboonen door C. Gits.
Chicorée met kolen voor <
*
. Naert-\ anbesien.

Marktprijzen

ABDIJSIROOP

ISE G H E M

lli Mei

*) 15
15
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l!l
lil
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HAND
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TE

O R S E T

S T E E K K A I! >.u h to

- k l e e r m a
voor Heeren en Damen

m e e s t e r

van

Laatst. Nieuwigheid

Engelsche
—

stoffer

Genadige Prijzen

H uis van eerste orde

G ustaaf V andeputte
COIFFEUR

ken

l)e sierlijkste,
Te

koop

In

alle

goede

Te koop in het

wereldberoemd-

h uizen.
E isch t

het

m erk

in

eiken

C orset

Tandpijn

Herstelling en Vernieuwing

kelsii

)omni

met uitgevallen Haar.

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en
volkomen genezen door

Neder

< Kleii
te ver
meetel
erneldf
ct.

onghi

den

DENTOGENE.

Door het gebruik van den D E N T O G E N E
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge
trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.
Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel
matige namaaksels. Alleen de D E N T O G E N E
is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
Eischt

dus de

ware

DENTOGÈNE
v o o r 1 , 2 5 f r . t e koop in all e a p o t h e k e n .
T e Ise g h e m :

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

aden

C h o c o la d e n

en

Dada
75

dad a
De doos 2 .5 0
De 1/2 doos 1.50

:

t e

m

k o o p

•«

ALLE

fiis e u ite n

Werkdadigheid zonder
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De beste voor 'I behoud
eener frissche gelaats
kleur.
Onfeilbaar v o o r d*
geneezing v an klovt i ;
maakt de h ui d hltnk
IN EEN NACHT
Allerfijnst en o p *1
gelaat biijvend Gnonlbeer»
tijk voor elke toiktUOd.

GOEDE HUiZEM

Apotheek Rodenbach - Coiffeur Vandendriessche - Wc A. Nonkel
---------------------------- — — _

_

—

— —

— —

—

—

Statiestraat ISEGHEM

De hevigsten tandpijn wordt gestilt in eene minuut
en voor altijd, door eene toepassing van DENTI
NOL. — De DENTINOL is het een gste middel dat
telkens hel gebruikt wordt, gedaan, ieder

SUCREMA

Gebroeders LAGRANGE,

•uitrukken die U doet lijden ; gebruikt geene charlatans-namaaksels zonder waarde ; gebruikt
het beroemd wetenschappelijk middel DENTINOL, die ieder m aal, dat men het gebruikt,
geneest, wij waarborgen het ; zoodra gij een tampon met Dentinol zult toegepast hebben
zal de pijn voor alijd verdwijnen. Weigert alle andere natie geneesmiddelen die in den mond
loopen en wonden veroorzaken. Dentinol in tampon zijnde, is gemakkelijk en net te gebruiken.

1,25 in alle apotheken of tegen 1,30 fr. in het Laboratiriuin van de Dentinol, Boussu-lez-Mons.
Depot: Iseghem Apotheker Rodenbach en Verhamme, Meulebeke, Versavel.

Passagiers voor Amerika

iiM- & lalrasseniakerij
A'ex. Roose-Vuylsteke

H ER S TE LLIN G E N

sl ach van H e i l i g B e e l d e n ,

I

llllIII

H

io Van Landeghem
St. Hiioniusstraat

S E G H E M
Benoof,ecjen voor Vrouw en Mans
Kleermakers
S P E C IA T E |T

van

c o r s e ts

D -B

der ”

RED STAR LINE ”

te K O R T R IJ K
jpouvernementstraat, GO (bij Tribunaal)
Zonder tusschenpersonen zijt gij daar
het best en goedkoopst bediend voor gelijk
welke stoombooten en alle ijzerweglijnen in
’t buitenland, voor passagiers en koopwaren.
De Agent door den Staat gem achtigd:

M. VAN DE PUTTE Telefoon 375.

Spiegels,

® ° ' u w g a r n i t u r e n en F a n t a i s i e A r t i k e l s .
Uil lillllil'llll llllll'

wendt n rechtstreeks tot het
Bureel

Groote ke*
Rouwartikelon> X aaizijde mei-K «
H O E F IJZ E R », Zwarte
en gekleurde z.
pane _ p assemen_
tenen,
1 ^es Kanten, Knopen,
Naaigaarn, enz.
Cols en Plastron, ,
T).
Tr yxchecorsets, BI onsen,
Stoffen voor ILeei
mi Damen.
Alle sin
van voeringen .
Zeilde huis te li.geln,er ( Graïinnestraa,).

TE

B E K O nm

BREUKEN
Genezing zonder opertatie, zonder
gevaar of tijd v e rlie s door de

nieuwsoortige toestellen van
den specialen breukmeester
DUMOXC’EAU, vier maal
gebreveteerd en bekroond met
Eere-Diploma en Zilveren
Medalie.
lie t nieuw toestel van den
spécialist Dumonceau is de
laatste uitvinding tot dezen
dag officieel bekend gemaakt,
BREVET 242.044 van den
24 M a a rt 1!)12, dees toestel
volkomen zonder veeren, zonder
elastieken, draag zich dag en
nacht en binst alle werken,
zonder ongemak, de drukking is regelbaar
volgens den wil on strafte der breuk, het
kan door oud en jong en voor ieder geval
gedragen worden, schenkt dadelijk ver
zachting en bevordert de volkomene gene
zing met schriftelijke w aa rb o rg .
Den heer D U M O N C E A U , Gediplomeerd Speciclist, zend kosteloos uitleg op aanvraag',
21, r u e a u x Clioux, B russel. Hij is ook spreekbaar
en voorzien van zijne toestellen van 9 to t:! n.
te Y P E R ' (' 6n ‘*ei‘<’e zaterdag der maand
Hotel des Brasseurs.
L'r>i>Ti>T Ui(' eu vierde Maandag der maand
I K1
.1lv : Hote, des Flaiu,,.es (sta(ie;

G

roote

P

r ijs

der

G

ouden

M

e iia l ik

B IJ

\
\ereldlandsche stoombooten M auretania
en Lusitania, ,'!2,;>llll tonnen groot en
07,000 paardekracht, leggen den overtocht
naar New-^ ork in 4 '1/2 dagen af.
Holland-Am erika Linie naar Xew-York en Canada.
Anchor L inie naar New-Vork.
Am erican L inie naar New-York en Philadelpliia.
II hite S tar Dom inion I.inie naar Canada.

Doorloopende spoor Rillet ten in Am erika
en Canada aan officieele prijzen, zonder
verhooging.
k on in k lijke Jlollandsche I.oyd naar Montevideo,
Biienos-Ayres* Rio-de-Janeiro en Santos.

Voor alle verdere inlichtingen wende men zich
g ra tis aan de Algemeene Agenten:

Raydt & Bruynseels (v ro e g e r W. Raydt & Cu)
('oor de regeering bevolmachtigt

Arthur Van Ackere-Maréchal,

Edm
. Depraelerestraat, 2 , (bij den tribunaal) Kortrijk

H e t is : Z o n d e r

h ou t e n

pinnen.

z o n d e r st» af in ’t m i d d e n d e r ku i p .
z o n d e r k o g e l t j es ,
zonder veeren.
zonder wielkes.
Jaagt bet zeepzop doov het waschgoed :
Van Links naar Rechts, van Rechts naar Links.
Van ’t Midden naar den Buitenkant van Onder naar Boven,
en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte.

Laatste Nieuwigheden. - Voordeelige Prijzen

De ILekkerkoek
merk ” Den Arend „

Wascht zonder afkoken in 6 minuten ! en werkt door zijne eigene z w a a rte k ra c h t!
* M e n wascht alzittende Ik geef een nieuw M ORISONS Wascht maehien eene maand op proef in geheel Belgie en bet aal ze
de vervoerkosten heen en terug. - De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden

SIN T-NIK O LA AS-W A ES
ZIJN DE BESTE VAN GEHEEL DE W E R E L D

Grootste zekerheid en uitmuntende be
diening, minste vermoeinis.

W a s c h t K a n te n en G o r d ijn e n
z o n d e r b re k e n van een e n k e le n d ra a d .

Alle slach van Fransche Coupons

E. Van Reusel & F. Thienpont

Dagelijks vertrekken met de koninklijke
pos! stoombooten der C u n a r d L i n i e naar
ïsew-\ork, Boston, (^uebec en Montreal
(zomer seizoen); Ilalifax, St John, Portland
(winter seizoen).

W aschmachienen

(voor Mans en Vrouwen)

VAN DE FABRI EK

(gesticht iS jo )

M O R IS O N S

ISEGHEM .

en Couque Royale

CUNARD LIJN

of aan

T E N T O O N S T E L L IN G G E N T

Fl. Deblauwe-Smalle
Engelsche $ fransche stoffer]
Rousselarestraat

26-32. Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Leveranciers van hel Ministerie var Landbouw en van het Let>er
I abncaulen
uivoerders van allerhande vnederkoek en en meelsoorten.

m aal werd de tandpijnonm iddelijk geslaakt.
Gij, die aan tandijn lijdt laat de tand niet

In den Gouden SSetel

fr.

SUPERC0C0

TANDPIJN
I j i,

van 4 , 4 5

V O O RD E E LEN : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A p rik 
De beste
kelt den eetlust, werkt zeer
Vee
melasse
gunstig op de melk en boterafP a a r d e n zondering, mest spoedig; geeft
voeders
aan de peerden eene maximum
voor
V e r k e n s geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darm ontstel ten issen,- is
_ uitstekend tegen den droes.
GewaajOx.rgd 1'» tot 28 eiwit, (i tot 7 vet,'40 kokos
koeken, en Ml andere krachtvoeders. Rijkcr dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geel t vaste boter.

Huis VAN LANDEGHEM

« In d e n Gouden Molen » St. Hiioniusstraat, IS E G H E M .

Statieplaats,
IS E G H E M
G ’. n t s t r a a t , 2 3 I S E G H E N \
Beveelt zich «on voor het m aken van Alle sl^ch van Pracht- on Gew one meubels.
a lle slach van H A A R W E R K .
’>ijzoncf\rheid van Matrassen in Schaap- en
’ loeonw», Windhaar, Pluimen en Zeegras.
H a a r s t r e s s e n va n a f 2 f r .
oordeeKge prijzen - Spoedige bediening.

Creke!

'C o n s e r v e n ,

C o rsets voor re k la a m

k e r

ISEGHEM

M a r k ts traat,

Z

en

Zokken, Zakdoeken en Fantaisies. — Schoon witgoed voor damen aan zeer voordeelige prijzen

A. De Bie-Bourgeois

tlijk

ranen

KOFFIES

Groote verzameling Cravatten laatste nieuwigheden vanaf 0,95 fr.

E K O O P 2 Engelsche Billards aan straf
voordeelige prijs bij Leon Verduyn, Iseghem.

keus

van

GEBRANDE

Zijn kostuum aan 45 fr. zijn wonderen

OPGELET ! ! Men verkoopt namaaksels met gelijkaardige naam ; om alle twijfel te
veiwijderen, wendt U met deze aankondiging bij Uwen apotheker en eischt de

bevragen bureel van t blad.

G roote

s la e h

VAN

Likeu ren

Schoone keus Manshemden van alle slach

KOOPEN

EVRAAGD bij H o r to g e - S tu b b e Emelghem
Schoenmakers voor i e keus houten talonsen
Extra keus Lederen talons. Bijzondere hooge loonen voor beste werkmans.

T

tA lle

en

Huis RENÉ S C H OUPPE

10
»—
>

G

■o k o o p G O K I ) E

G

In,

bij
Ed. Ilertoge-Stubbe schoenfabriekant
te Emelghem.
(Ja/, of Naphte M OTOR met Macgnetto
merk Otto Deutz <1-7 II. 1’ . zoo goed als
nieuw voordooiigo voorwaardon.
TER

SPECIALITEIT

1!)

1

IT

W ijn e n

KLOOSTER
SANCTA PAULO

Prijs per flacon van 230 gr., 2,25 fr. ; van 550 gr.. 4 fr. van 1000 gr., 7 fr Hoe groofer
f lc o n hoe votrdeelieer di s. Eisclit r o o d e n b a n d met handteekening van den General Agent
L . I. A k k e r , Rotterdam. Hoofddepot voorBelgie : O . d e B e u l , Antwerpen A. R o d e n b a c h ,
J V e r h a m m e , Iseghem. L . V e r s a v e l , Meulebeke. Ook i n alle Apotheken van Rousselare.

»

Kruidenierswaren van allen aard

is een wonderbaar geneesmiddel tegen asthma, bronchiet, catanha, pleuris, influenza,
kink- en slijmhoest, heeschheid, keelpijn, den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoud
heid en alle borst-, keel-, en longaandoeningen. Onschadelijk, borstversterkend
en ziektekiemdoodend ; voorkomt de tering.

11

»)

den Leeuw

« Gedurende meer dan 10 jaren heb ik aan asthma geleden, geen oogenblik was ik
zonder kwellingen. Altijd hijgde en piepte mijn borst, had ik steken in de zijden of
hartkloppingen. Het was of mijn borst werd saamgedrukt. Steeds moest ik hoesten en
de fluimen zaten mij muurvast op de borst. Slapen deed ik ook niet, ik vermagerde met
den, dag en wat ik ook gebruikte, helpen deed mij niets. Toen las ik van de goede uit
slagen der Abdijsiroop en gebruikte een flacon daarvan. Heerlijk was de verlichting,
welke ik onmiddelijk ondervond. Ik genoot een ongekende rust, het hijgen en pijpen
hield op en ik kon weer slapen, terwijl de hoestbuien wegbleveii. Ik ging met het
Abdijsiroop voort, en toen ik 3 flesschen gebruikt had, was ik totaal genezen. Ik werk
weer alsof ik twintig jaar ben. » De

van 0 tot 1(> Mei 10 I 4.
Célina en iE sc/int, met beurt goed voor verselieidenen. — Schelde en Leie en Drie Gebroeders, met
bloem voor 11. Pattyn. - Diw d'Ursel, met lijnzaad
voor A. DassonviHe. — A d r ia n a , met rliijnzand
voorde \VeA. Vandewalle. — Josué, met kolen
......de WcConrard Verstracte. - Prince-Cliavles

—

<

Gehouden door REM! BLOMME-DAENENS, Melkmarkt.

De heer Léon Fivet, mijnwerker van beroep en wonende te
Biesmerée (Namen), verklaarde ons :

Scheepvaart van Iseghem

Ui,

merk

Gij voelt eene voortdurende belemmering aan den
adem, gij gevoelt in de borst eene benauwende klem
ming, gij stikt, gij slaap niet ’s nachts, gij sleept uw
eigen moeilijk, gij verlangt zelfs naar de dood ; gij
hebt niet den minsten moed meer en gij wanhoopt
nog te genezen, omdat al de remediën
die gij beproefd hebt U niet gebaat
hebben. Welnu ! probeer nu nog eens
de ABDIJSIROOP, en gij zult verwonderd staan over den spoedigen en weldoenden invloed dezer remedie. Van af
de eerste lepels :ult gij een weldoende gevoel van verlichting
ondervinden.

H uw e l ijk en :

K

G e b r o e d e r s D E L H A I Z E & C ie

U VASTG R U FT

Jules Goethals, Sl> ,j. mijnwerker niet Marie
Verbeke 25j. borstolmaakstèr. - ■Mieliel Quagebeiir, 24 j. brouwersknecht, met Klisa Noppe 29j.
borstolmaakstèr. — Celestin Vercruysso 37 j.
brievendrager niet Helena Sevs 34 j. modiste. —
Henri Declercq, 40 j. boerenwerkman met Mnrin
Delaere 39 j. dienstmeid. — Emile Devoldere,
iJ: i j . borstelmaker, metMagdalena Rapoeye, 2 0 j.
naaister.
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van een nieuw hulphuis der

Ziedaar hoe Asthma

Henri Rejnaert, zv. Alfons en Mathilde l)ejonckheere, Winkellioek.
Palrojre De Jouekheere, <
lv. Henri en f.eonic Krae.ve, Abeele.
Kanna Vanneste, dv. Kmile en ICvelina Debusschere, Kortrijkstraat. — André D’Artois, zv.
Josepli en Herminie IJegrande. Mol.' — Alfred
Vansteenkiste, zv. Julieii en Kmerence Kesteloot,
de Pélichystraat.

V raag

J.

het boekje n um m e r 642 m et u itleg en prijzen aan

L. M O R IS O N S ,

109,

Dambruggestraat, A N T W E R P E N .

”Royale Louise-Marie „
Te bekomen bij
Joseph VERHAMME

Te verkrijgen

Eischt

Algemeen Dépot:

AMEYE,

A. RODENBACH, Apotheker,
A. ROSSEEL, brouwer, Brugstraat,

WESTMINSTER,

ISEGHEM

Staalpilléii

GOMMANDER.

' W e A. NONEEL-DEIONQHE. E c c im h ll
( A1ME EEBEYUE. R tB sse te lra it.

Te verkrijgen bij

Apotheker,

STATESMAN,

Beste geneesmidde! tegen allerhande
f s \ de doos.

geheime

en kwalen

ziekten

der

waterorganen.

algemeen gekend voor

3

Koorstpoeders
Tegen tand- en hoofdpijn,

NAAM LOOZE M A A T S C H A PP IJ

T E
Bijhuizen

- Oh! la! la!
Hu h^b ik het sast!

van Pinus Sylvestre maritimus genezen veiwaarloosde verkoudheden en kortborstigheid.
2 franken de doos.
B o r s t s ir o o p

:

, . 5 o f r . de nesci.

te

TELEFOON

Sc K O K S

koffers zijn opgericht inonderaardsriie.gebetonneerdeen met stalen platen geblindeerde kelders
en leveren de volledigste waarb.orgen 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 BEW AARNEM ING VAN A L L E R H A N D E W E E R D E N
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkse!» loon, alle soorten van
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagozien, de coupons a gesneden de
trekkingen onderzocht,enz; op die manier heeft de eigenaar zich om niets te bekommeren •
de Bank zelve doet al liet noodige in zijne plaats, dit zonder Verantwoordelijkheid van
ïarentwege. Alle inlichtingen worden kasteloos gegeven in de bureden de Bank of
ui hare Bij huizen te T IIIE L T , ISE G IIE M en D IXM U D E.
De Bank is belieerd als volgt :

Handel in (HICOREIBOONEN
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Beheerraad : G. CQOREMAX,

M a g a zijn

van

Oüebrood &
alle

slach

Sucrema

van

LA NDVETTEN

.

Bestuurder: M. J U L E S B A G A G E .-

’s Morgend3, met de koffie, neem ik
mijn allerbest

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

JUM ET.
Indien gij slecht slaapt en uwe nachten verontrust zijn door droomen;
Indien gij zenuwachtig z i j t ;
Indien uwe maag niet tre k t;
Indien eetlust u ontbreekt;
Indien gij gekweld zijt door :
Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een riekenden adem,
Zuur en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,
Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,
Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Zij zuiveren zacht het lich aam ;
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.
Te verkrijgen bi

G A W E . A U
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E
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D r o g i s t e n , H a a r s n ijd e r s e n R e u k v /in k e iP

In ’t groot: Parfumerie D‘ Salp, Wachteboke (Belgïa)

._ ,

Handenreiniger

.

Zandzeep of Pluimsteenzeep

ISEGHEM

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

Reinigt kiaar de vuilste, vergronde handen
na schoenmaken, werktuigen, smedert, stoofkuischen en allerhande vuile werken.
ONMISBAAR IN IE D E R H U IS H O U D E N .

P ijp en S C O U F E L A I R E
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Vlucht als enijn de namaaksels!
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Apéritif ROUGET S S
________ -

la n s

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

Vraagt bij uwen likeu'verk(>per aan ] fr. de dozijn, de glaasj
L. Van Gheenberglie en Araand Laridon E L I X I R D ’A N V E R S , £'j V 11 dcn helft met den’ echten ELI XI ,
D ’A N V E R S , te verkoo/>cn a / 0 J 0 ct. het glaasjes met dees glaasje:
Groote Markt, IS E G H E M .
Verkoopt dus het echte / X IR D ’A N V E R S , F- X. de Beukelaa
het Beste, Gezondste en Fij/e c*er Likeuren, geneest menschen dieren
krampen en buikpijn.

of CANADA, te bekomen bij :

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

SLOEFEN

1 ,5 0

--•

voor gelijk welke bestemming in AM ERIKA

Sigaretten

QUO VADIS,

°

bruxelles

van alle gekende merken, -r - —

«

E is ch t op
den h a is :

U R SÏE N B E ^

Pijpen, Sigaren & Sigaretten
■— ~ ~

De Nieuwe London.»
doct.de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen. inaaktLc-t
li.iarglanzend en zacht, belet i.c t
uitvallen en ï.e^nit de pelietjes
van het hoofd weg.

ANOERLECHr

Men plaatst afsluitingen in de provincie.
>
H ^ H M S a R B O B H U B n

R O O K E R S G E R IE F

H l

G A IV A N IS Ê

kosteloos.

-

M E E R

Eageischa Baardtinctuur aan 2 fr. per f acon

lÉ t t

Geëlustreerde kataloog op aanvraag.

K a taloog

G e e n G r ijs H a a r

PGUifiïLLERS

Kabels.
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Verham m
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A pcthekerjjen Rodenbach en
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Hondenhokken
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SöfTs.x lm.

voor
Afsluitingen,

TAPIS

Iseghem

p o u rö iy & a n c O ebmtcl

Tapijten,

C>e doos: I fr. 50 in al de goede apoth.

B.rstpillcfl en Bioedpiiifs van F. Vergauweo senezeo ieder jaar vele ditoréew iisdeii!

Apothekers te Iseghem.

Ijzerendraad

tegen

Met deze twee voortreffelijke remediën,
nooit geen SLIJM , nooit g:ene GAL
meer! Ik bekommer mij niet om
de besmettelijke zit kten noch hr
4, slechtste winterweer.

In fla c ons v a n fr.

Hennen hokken

flp o th e K c r te Brussel,
flp o th e K e r te Brussel,
tegen v ersto ptheid, m a a g zie k 
hoest, v erkoudheid, a a m - i
te n , hoo fd p ijn , rhum atism ,
borstigheid, b ronchiet en alle
keeren der ja ren , enz.
ziekten van luchtpijpen en borst. UIo<.<l|>lll«n Y » u V*. V bltU .V U W BK

STMERI’S B0BSTTS9LET Er

doos.

Metaal-Afsluitingen

Fu r s t e n b e r g
ANü ERIECHT: Tel: 5 2 8 4

halve

A

Als

BORSTPIULEN 12o BLOEbPILLEN
van P. Vergauwen, van F. V^rgauw^n,

PIL L E K E ^J

L_. D U P U I S ,

Beheerder van 't Agentschap Iseghem : AI. Ph. ÏR R B B K E .

Q n z^ t w e % r\aÜQr\ak r e m e d ië n :

ST A N D A E ftT

ROODE PII.LEN

Fr.

Reslmmlor «Ier Soeiëté (Jówéralc de BeMmte

R aa?„cej ; f T?!T,* iss* rissen I M J' I.OÜKNT OKXVS-CARIJKR. Grondeigenaar le Thielt ; M. .11 I.ES
ï
^ « a iX - M O E R M A X , N«v<sraar Ie Rousselare;
. 11 1 .
1 \L\v A A lil) 1-\ AN L.
LI 1 . 1 (jrrooHiandolaar te Kousselare.

Statiestraat, ISEGHEM

1 .2 5

Staatsminister,

t«
; ÏC S i U: ?
/>K{
?IM,\V 'n !irrK'
Générale „o S S " :
Brussel •— M OOVSTANT V W WM-ri/i- V'i
,lou ''’en'uu
" ijnendaele en Bankier te
i sei ,
VAN ACkliRE, Advokaat te Kortrijk; — M..IAX MAIï IEU-LIEBAFRT
\ olksyertegemvoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M..I.IVE MEESTER-M\SEI is’
Groothandelaar en Schepene te rousselare ; - AI. FRAXZ LOOXT.IEXS, Advocaat te Thielt

'ANT GITS

k

V.

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruik? van het publiek ; deze brand

Teercapsulen

Chicorei,

I

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

onzen tijd.

T R A A N - ST. J O S E P H S T H E

KOLEN

te ru g b e ta a lb a a r zo n d e r eenige k o s te n ,

6
3

De stortingen mogen door lussehenkomst van het Post bureel gedaan zijn.
de doos.

in literflesschen van 3 . 5 0 fr., halve liters 2 franken, fleschjes van l fr. en van 0 . 6 0 fr.
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te

GELDPLAATSINGEN

Melktraan

TELEFOON

R O U S S E L A R E
THIFLT, ISEGHEM & DIXMUDE

a a n z e e r voord e e lig e in tre s te n , op z ic h t of op te r m ijn

de fijnste van

fr. 1 . 5 0

BREUKBANDEN -

A. DEKEIRSCHIETER, Emelgheni-Plaats

El

Krediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, elièques, enz. op België en ’t vVeemde
Aflevering en uitbetaling van elièques en kredietbrieven op de voornaamste ph.atsr
tsen van
t buitenland. Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriel'kes
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
Uitvoering van Beursorders,betaling van coupons, uitkeerhig van uitgelotto titfeh
Is, enz.

NIGUS

Balsemperels

Ingelmunster

JOS. RENIER, Emelgheni-Dam.

ylgentsehap der ” öeeiété 5 énéral de ftelgique „ te iürussel.

C IG A R E N

Versterken het Bloed, verkloeken de Maag. Te nemen ééne vóór eten. — 2 f r . de doos.

»

W' VERMEULEN-VERBRUGGE. Kortrijkstr.,

%ank ™$im$selare-§fhidt
ï iz c .'é » .

ROOKT enkel de goede nieuwe engei-

sclie cigarettën merken

R. VERBRUGGE, Koornmarkt,

het heste Tafelwaier

Nieuwstraat.

bij :
Iseghem
»

Sigaren VESTALIN

Eetlustwekkende

•genw ijn = ----------

