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Hard tegen Hard.
Tegenwoordig gaat het tusschen het weder- 

spannige Duitschland en de samenwerkende 
Fransche en Belgische regeeringen om een 
harden strijd die sedert den oorlog zonder voor
gaande is. Het is een waar tweegevecht, dat 
wel geen bloed doet vergieten, maar dat niet- 
tetrtin de gewichtigste gevolgen zal medeslepen.

Van veroveringspolitiek is er geen spraak : 
noch Frankrijk noch Belgie denkt eraan nieuwe 
gewesten bij hun eigen land te voegen ; en 
niemand begeert vreemde bevolkingen te |on- 
derjukken. De socialisten liegen als zij het 
tegenovergestelde beweren. Het eenige wat wij 
willen, is door Duitschland betaald te worden 
voor de schade, die zij ons vier jaar lang be
rokkend hebben : het ware voldoende daarvan 
zeker te zijn, om seffens de troepen, die nu 
liet Roergebied bezetten terug te kunnen roepen, 
en een einde te stellen aan al de moeilijkheden. 
Alleenlijk dit is juist hetgeen de vijand niet 
wil toastaan Hij heeft wel het vredesverdrag 
van Versailles geteekend, doch voor hem maakt 
belofte geen schuld ; en het traktaat is niets 
meer dan een vodje papier dat hij opnieuw 
aan stukken scheurt.

Die niet hooren wil moet voelen ; en Duitsch
land dat betalen KAN, begint te vermoeden 
dat het betalen MOET. Het kan betalen, ondanks 
het bedriegelijk bankroet dat het verwekt heeft 
met zijn geld van papieren marken waardeloos 
te maken ; want gelijk aide oneerlijke baniiroe- 
tiers heeft het, vooraleer de krisis te doen 
uitbreken, zijne schaapjes op het droge gebracht, 
en al zijne beschikbare kapitalen naar den 
vreemde gestuurd. Nu liggen zii daar. niet in 
Öttitsch—ffetdy—irraarmrgoeae 'en klinkende munt, 
in Amerikaansche dollars, in Engelsche ponden, 
in Hollandsche guldens enz. ; en zij blijven 
buiten ons bereik.

Wat bijzonder hatelijk is en wraakroepend, 
is hetgeen de Duitsche Reichsregeering ten 
opzichte van den werkman gedaan heeft. Sinds 
den oorlog is men, zooals iedereen weet, met 
een koortsigen iever aan het werk gevallen in 
Duitschland; en nooit misschien zijn nijverheid 
en handel er zoo bloeiend geweest Al de markten 
der wereld werden overstroomd met Duitsche 
Produkten, die daar tegen een schoonen prijs 
verkocht werden. Alleenlijk in stede van dit 
geld naar Duitschland te laten wederkeeren, 
om in loonen aan de arbeiders te worden 
uitbetalen en om ons de verschuldigde schade
vergoedingen te geven, hebben de Duitsche 
handelaars het ter plaatse achtergehouden, en 
in tallooze vreemde banken opeengehoopt. In 
Duitschland echter werd het werkvolk betaald 
met papieren marken, die de regeering gedurig 
drukken liet. Hoe meer er zulke bankbriefjes 
uitgegeven werden, hoe lager ze natuurlijk vielen, 
want zij zijn met niets, hoegenaamd met niets 
anders gedekt dan met het goul dat de Reichs
bank in kas heeft, thans zijn er echter voor 
meer dan 1000 miljard papieren marken in 
omloop ; en men krijgt er verscheidene hon
derden voor een enkelen Belgischen frank I

De Duitsche werkman ontvangt dus in waar
deloos papier het loon dat hij door zijn arbeid 
verdiend heeft ; en vermits de kosten van het 
leven in evenredigheid gestegen zijn, moet hij 
armoede en gebrek lijden. Ter zelfder tijde is 
de ware rijkdom van ’t land samengevloeid in 
de handen van eenige aartsrijke nijveraars, 
Hugo Stinnes, Thyssen, enz , die hunne reus
achtige fortuinen veilig in uitheemsche banken 
verborgen hebben.

De Duitsche regeering heeft die schandige 
uitbuiting van den arbeider op alle wijze in 
de hand gewerkt, om zich aan hare verplichtingen 
ten opzichte der overwinnende Bondgenooten 
te onttrekken. En nu dat Duitschland ledig 
gepompt is door de voormelde nijveraars, 
verklaart het niet meer te kunnen, als scha
devergoeding, uitkeeren, en het vredesverdrag 
van Versailles niet langer te kunnen naleven

Tusschen haakjes gezegd, men ziet hoe de 
socialisten die nu partij voor Duitschland trekken, 
feitelijk troef spelen in de kaarten der schat
rijke nijveraars, tegen de werklieden die een 
wraakroepend onrecht moeten lijden Het is de 
eerste maal niet dat wij zoo iets zien gebeuren.

Het antwoord van Frankrijk en Belgie op 
die trou welooze bewering van Duitschland was ;— 
Doe de kapitalen, die in vreemde banken be
rusten, binnen komen ! En belet voortaan het 
wegvluchten van de winsten, die de Duitsche 
nijverheid opdoet ! Daarmede zult gij ons 
kunnen betalen.

In plaats van die eerlijke politiek te volgen, 
bevoordeeligde de Duitsche regeering meer dan 
ooit het uitwijken van den rijkdom, en zij 
ontsloeg zelfs de nijveraars van de belasting, 
die dezen aan den Staat betalen moeten. Geen 
wonder dat er nooit geld in de kas te vinden is.

Daarop verklaarden Frankrijk en Belgie dat 
zij zelf het uitbaten der mijnen van de Roer 
gingen nagaan en bestureji Onder de bescher
ming van een betrekkelijk klein aantal soldaten 
werden ingenieurs en vakkundigen naar het 
Roergebied gezonden. Zij hadden voor last. 
ingezien den kwaden w il’ van Duitschland, een 
einde te maken aan de schreeuwende misbruiken, 
die wij hooger aanhaalden.

De eerste dagen mocht men hopen dat er 
geen verder ingrijpen noodig zijn zou : veel
werklieden zagen in dat zij met zulke veran
dering van bestuur niets anders konden dan 
winnen zonder iets te verliezen. Zij bleven aan 
den arbeid.

Vó 'r de aankomst reeds onzer ingenieurs, 
hadden de nijveraars, die hun oneerlijk bedrog 
vreesden in het klare lient gesteld te zien, al 
hunne boeken naar het onbezet deel van 
Duitschland heengestuurd

De Duitsche regeering weigerde ook het hoofd 
in den schoot te leggen. Op alle wijze en met 
alle middelen trachtte zij het volk tegen de 
Franschen en de Belgen op te ruien niet enkel 
in het Roergebied, maar ook in de vroeger 
bezette Rijnprovincie Uit Berlijn kwam het 
bevel allen arbeid te staken, de spoorwegen 
te ontredderen, alle verkeer met Frankrijk en 
Belgie te belemmeren, de posterijen en den 
telegraafdienst stop te zetten enz.

Om zijne schulden niet te betalen, en ten 
profijte der rijke uitbaters der mijnen, aarzelde 
de Duitsche regeering dus niet, tegen alie 
voorschriften van de Konferentie van den Haag, 
tot revolutionaire middelen hare toevlucht te 
nemen. Het antwoord bleef niet uit, en het 
was het eenige dat kon gegeven worden : hard 
tegen hard! De kwade wil moest wnaipp rre-. 
DroKen : daarom wera lïel gansclie Roerge
bied door de troepen bezet. De staat van be
leg werd uitgeroepen. De Duitsche ambtenaars, 
die niet wilden buigen, werden uit de streek 
gedreven ; en Franschen en Belgen belasten zich 
nu zelf met de openbare diensten.

Het rijke mijnbekken van de Roer ligt nu 
afgezonderd van Duitschland ; en noch kolen, 
noch ijzer, noch staal mogen naar de fabrieken 
van de onbezette streken meer gezonden worden. 
Het is voortaan een soort van economische 
klokkade van Duitschland, dat voor de keus 
staat : — ofwel bukken, ofwel zijn eigen on
dergang bezegelen.

Hoe langer de Duitsche koppigheid duren zal 
des te scherper ook zal de tusschenkomst van 
Frankrijk en Belgie, die nu de Roer als onderpand 
sterk bezet houden, hare gevolgen laten ge
voelen Dat dezen van hunnen kant geen duim 
zullen wijken, valt niet te betwijfelen ; want 
zij staan zelf voor een bittere keus : — ofwel 
bankroet gaan. ofwel den Duitscher doen be

talen !

Er is hier geen kwestie van imperialism of 
veroveringszucht : ons eigen leven staat op 
het spel ; en na den oorlog gewonnen te hebben, 
mogen wij den vrede niet verliezen.

In  den Senaat.
M Emiel A llew aert over beter aansluiting  

m et de treins voor Brussel, en de nieuwe 
s tatie  van Iseghem. 

M. Jean Mahieu over de mogelijke verbinding 
der lijn  Gent-Duinkerke langs Rousselare.

M. Allewaert — Verleden jaar ben ik hier 
detolk.geweest van vele reizigers welke wenschen 
verbetering te zien van het treinverkeer tusschen 
Brussel en Midden Vlaanderen. De heer minister 
heeft niet geantwoord, doch later, in een schrij
ven laten weten dat het dan onmogelijk was 
eenige verandering in te brengen.

Ik kom heden nogmaals aandringen op een 
beter verkeer. Voor den oorlog werd den weg 
tusschen Brussel en Rousselare afgelegd in 
twee uur en twintig minuten. Nu is het drie 
uur, te meer daar de verbinding te Kortrijk 
niet altijd toelaat seffens den trein te nemen 
Zoo, bij voorbeeld, ’s morgens, vertrek uit 
Rousselare. om 6 u. 46, aankomst te Kortrijk
7 u 29, en daar wachten tot 8 u 8 ! Dan 
aankomst te Brussel om 10 u. 5 als er geen 
vertraging is ! Voor de reizigers toch wat te 
laat om veel zaken te doen. Is er mogelijkheid 
om den trein uit Kortrijk vroeger te doen 
vertrekken ? En zoo zelfde bemerkingen ook 
voor de reizigers die van Brussel komen, en 
bijzonderlijk den Woensdag avond, zou de 
trein van 6 u. 14 uit Brussel moet verdubbeld 
en verlengd worden

Werd dien toestand eens met goedwilligheid 
onderzocht, voorzeker dat uwen dienst, heer 
minister daar wel verbetering zou kunnen aan 
brengen.

Ik heb verleden jaar ook gesproken van den 
slechten toestand van vele statiegebouwen in 
West-Vlaanderen Ik moet bekennen dat langs

die.i kant iets is verbeterd, meest in de ver
woeste gewesten ; doch andere gebouwen wer
den ook verbeterd en vernieuwd Alleen Iseghem 
bekomt niets, en de heer minister liet verleden 
zöfter weten dat het onmogelijk was iets te 
doen voor de gebouwen, maar wel voor de 
verbetering van het goederenperk, welke in 
1925| zou beginnen. In de beschrijving der 
begrooting vinden wij niets voor Iseghem

Veroorloof mij hier nogmaals met kracht aan 
te dringen voor die lokale noodwendigheid, 
’t is meer dan vijf en twintig jaar dat Iseghem 
eenejj nieuwe statie werd beloofd ’t is de eenige 
stacL welke nog het oude gebouw heeft van 
de .oude maatschappij van ijzerenwegen der 
Vlaanderen. Al de andere steden en vele ge
meenten hebben een nieuw gebouw gekregen. 
Iseghem werd het ook beloofd, doch kreeg 
tot heden niets.

Het wordt niet gevraagd om voldoening te 
hel ben voor Iseghem een nieuw gebouw te 
zien oprijzen, het wordt gevraagd en nu bij
zonder aangedrongen omdat de gebouwen veel 
te klein zijn.

Niemand kan verstaan waarom Iseghem uit
gesloten wordt van de maatregelen welke in 
het .algemeen genomen worden om de gebouwen 
betrekkelijk groot genoeg te maken voor de 
diensten en voor het reizigersverkeer.

De statieoverste en zijne drie onderoversten 
heliben slechts samen een enkel bureel.

De bedienden van telegraaf en telefoon zijn 
zoo 'opeengehoopt dat zelf den gezondheids 
dienst groote opmerkingen heeft gemaakt

Ook voor de reizigers bestaat een ongemak
kelijke toestand. De plaats waar reisbiljetten 
gereven worden en de wachtplaats v or 3 klas 
is en, en veel te klein voor de talrijke—r-i— i ■- ■—i *--- re*--- 1 n rn ■ ■ , i ■■—■—■—i  -r-w nut..——. __  ___ _____
een veertigtal meters De plaats voor 2e en
Ie klas hoogstens negen meters.

De plaats voor de reisgoederen is ook veel 
te klein voor den dienst.

Het gelieele gebouw heeft eene lengte van 
26 meter en eene breedte van 7 meter.

Daarin moeten plaats vinden :
De bureelen van statieoverste en der onder

oversten.
Wachtplaats van I e, 2e en 3e Klas 

B 'reelen voor het reizigersverkeer met vijf 
bedienden met den telefoondienst voor het be
stuur der statie.

Telegraaf- en telefoondienst, publieke plaats 
en bureel met zeven bedienden, twee telegraaf
toestellen, enz.

Reisgoederenbureel met twee verdeelingen, 
twee bedienden en al het noodige gerief.

Over enkele weken hebben dienstoversten 
komen zien voor een verkoop van dagbladen 
en boeken in te richten, en ze moesten be
kennen dat er geen plaats was 

Iedereen is verwonderd dat alleen te Iseghem 
zulken toestand zoolang blijft bestaan, terwijl 
minder noodige werken op andere plaatsen 
reeds lang uitgevoerd zijn. Reeds 30 jaar spreekt 
men van eene nieuwe statie te Iseghem, de 
plannen zijn reeds lang gereed, ook den grond 
is beschikbaar en geen onteigeningen moeten 
gedaan worden.

De heer minister in zijn antwoord spreekt 
van de noodzakelijke inkremping der uitgaven, 
dat hij dus geen geld heeft. Doch er is hem 
gewezen op de mogelijkheid om een schoon 
deel bouwgrond te verkoopen te Iseghem welke 
nu en in de toekomst niet meer zal noodig 
zijn voor de uitbreiding der statie en welke 
mogelijks wel een groot deel zou opbrengen 
om een nieuw gebouw te bekostigen.

Moest den heer minister op die vraag niet 
ingaan, dan zou iedereen denken dat er kwaad- 
spel achter steekt, wat in het verleden nog 
gebeurd is, en welke de schuld heeft dat voor 
den oorlog het gebouw niet werd opgetrokken.

Doch wij verhopen dat den heer minister 
rap en goed een onderzoek zal bevelen om 
het nijverige Iseghem een statiegebouw te geven 
welke noodig is voor de uitbreiding der diensten 
ten gevolge van de uitbreiding der nijverheid, 
en dat Iseghem zal behandeld worden gelijk 
andere plaatsen van het land waar nu groote 
werken worden uitgevoerd met zelfde doel en 
zelfs groote werken worden uitgevoerd alleen 
ten titel van verfraaiing 

Iseghem is een belangrijk centrum van nij
verheid, en deze nijverheid heeft zoowel recht 
of gelijk welke van andere plaatsen om be
hoorlijk van al de staatsdiensten bedeeld te 
worden. Ik durf gerust zeggen dat er meest 
geld verhandeld wordt ten voordeele van den 
Staat en meer dan in veel grootere plaatsen, 

die nu veel beter bedeeld zijn en de diensten 
beter verzekerd

Ik verhoop dan ook dat de heer minister 
toch eens verhoor zal geven en de noodige 
werken doen uitvoeren om Iseghem van eenen 
dienst te verzekeren waardig en noodig volgens 
het belang van zijnen handel en zijne nijverheid.

M. Jean Mahieu, Senator en Burgemeester 
van Rousselaere. — Ik roep de aandacht van 
M. de minister op een belangrijk projekt die 
ter studie ligt in ’t ministerie van spoorwegen. 
Er is kwestie het deel der lijn Gent-Duin
kerke te verleggen tusschen Lichtervelde en 
de Kortekeer en dit om de groote hoogten te 
vermijden die zich daar bevinden. Er zou sprake 
zijn over Gits, Beveren naar de lijn Brugge op 
Kortrijk te komen, op een afstand van ongeveer
4 kilometers der statie van Rousselare. In het 
belang dezer stad ware het wenschelijk dat 
de lijn tot de statie van Rousselare zelve zou 
aanyelegd worden. Gent zou daardoor rechts- 
streeksch in verbinding komen met Rousselare, 
twee nijverheidscenters der textielnijverheid. 
Rousselare zou ook met Antwerpen in nadere en 
betere verbinding komen, waaruit een groot 
voordeel voor deze steden zou ontstaan De 
onkosten dezer werken zouden ruimschoots 
gedekt worden door den aangroei van vervoer 
en uitbreiding van handel en nijverheid.

Ik roep de aandacht en de welwillende mede
werking van M. de Minister tot de verwezen
lijking dezer werken.

Zitting van den

tf
0p Vrijdag 2 Februari 1923

De Heer Burgemeester opent de zitting.

1) Begrooting der Vakscholen en Beroepslee
raars :

M. de Bur êmees'ter̂  vraagt lezing van de begroo-_

Na voorlezing wordt ze met algemeene stemmen 
aangenomen.

2) Begrooting van den Beroepsleergang voor 
Landbouw :

M. de Burgemeester. — Deze leergangen worden 
gegeven in de lokalen der knechterschool van het 
H. Hert door den H. A. Decock.

Hij verzoekt de Heer Sekretaris lezing te geven 
van deze Begrooting.

Na lezing word ze bij eenparigheid van stem
men aangenomen.

3 Verkoop van grond door het Genootschap 
der Zusters van Liefde

Het geldt hier de verkoop van Bouwgrond voor 
het buit wen van een woonhuis gelegen iu de Om- 
megangstraat.

Na lezing der aanvrage wordt de verkoop met 
algemeene stemmen goedgekeurd.

5) Aankoop van eigendom door de Burgerlijke 
Godshuizen.

M. de Burgemeester. — Het betreft hier den 
aankoop van den eigendom gelegen nevens den 
ingang van het Oude Manhuis in de Gentstraat. 
Deze werd vroeger door de familie Van den Bogaerde 
aangekocht en ten dienste gesteld van bet gesticht. 
Door erfenisregeling moet deze eigendom verkocht 
worden. Het bestuur der Burgerlijke Godshuizen 
vraagt ons dezen aankoop goed te keuren Hetgeen 
met algemeene stemmen goedgekeurd wordt.

5) Lager Onderwijs. — Ontslag van M. Stae- 
lens. — Aanvaarding van M. P. Tanghe.

M  de Burgemeester. — Daar M. Staelens
ontslag neemt om reden van ouderdom moet de 
raad daarover zijne goedkeuring geven, tevens ook 
over de aanstelling van M. P. Tanghe, door het 
Schoolkomiteit, als zijn opvolger. Ik stel voor over 
beide zaken afzonderlijk te stemmen.

Bij afzonderlijke stemming over ieder geval wor
den ze allebeide met algemeene stemmen aangenomen.

6 ) Uitbreiding e lektric ite it
De werken der uitbreiding van het elektrieschnet 

reeds vroeger besproken,werden aan de HH. Mertens 
en Noël toevertrouwd mits behoud van hun gedane 
aanbod, zooals ten andere in eene vorige bespre
king besloten werd.

De werken der hoogspanning beloopen voor den 
buiten tot 178.000 fr. De lagespanning daarbij 
zal de uitgaaf op 400.000 fr. brengen. We zuüen 
dus moeten uitzien om ergens geld te vinden, en 
liefst aan voordeelige voorwaarden ! Zijn er leden 
van den raad die ons eene plaats aanwijzen kunnen 
waar dat te bekomen is.

Daar er geen leden een voorstel te doen hebben, 
heeft het Schepencollege voorgenomen eene leening 
van 400.000 fr. aan te gaan bij het Gemeente
krediet en dat voor een kort termijn.

Het vraagt II daartoe de noodige machtiging.

M. Demaele. — Is er een begin en einde ge
steld voor de uitvoering dier werken ?

M . de Burgemeester. — Neen, maar de werken 
aan de leiding in den buiten die boven den grond 
zal liggen, zullen geeindig zijn voor het planten 
en zaaien, om zoo alle schade aan land en vruchten 
te vermijden. Voor de ondergrondsche leiling in 
stad is er meer tijd.

Bij de stemming wordt de gevraagde machtiging 
aan het Schepencollege gegeven bij algemeenheid, 
de stemmen min 4 onthoudingen (Schepencollege).



7) Stadsbegrooting voor het jaar 1922.
M . de Burgemeester} — Alvorens tot de lezing- 

over te gaan vraagt de Burgemeester hoe meit 
de Begrooting bespreken zou, om het nuttigst werk 
tü leveren.

M. Dewaele. — Best na ieder punt,
M. de Burgemeester. — Misschien .vare het prak

tischer Afdeeling per Afdeeling te lezen en te 
bespreken. Alvorens nu tot de lezing over te gaan 
wil ik doen opmerken dat de zaken, personen aan
belangde, in geheime zitting moeten afgehandeli 
worden.

De begrooting wordt post voor post afgelezen., 
liet ware te lang om hier deze een voor een- 
weer te geven Af en toe worden door leden be
merkingen gemaakt of ophelderingen gevraagd.

M. Gits. - In de begrooting staat er als ont
vangst van elektriciteit 120,000 fr. Ik wou verne
men of dat de zuivere opbrengst is dezer inrichting» 

M. de Burgemeester. — Neen, om klaar te zijn, 
ila volgende inlichting. De eletriciteit heeft na 
oone afzonderlijke begrooting en rekening, dus 
/uilen inkomsten en uitgaven in de Stadsrekening 
niet meer verschijnen. Alleen moet de elektriciteit 
aan de stad om de 2 maand 20.000 fr. betalen, 
't, zij 120,000 fr. per jaar als jaardoodingen vaa 
gedane leeningen voor de elektriciteit.

M. Dewaele. — Het kerkhof brengt volgens mij 
t>3 weinig op. Het moet meer opbrengen.

M Vandommele — Ik wensch geen verhooging 
to zien stellen in den prijs van den grond op 
liet Gemeentekerkhof, daar er tegenwoordig vel» 
kleine burgers en zelfs werklieden grond aankoopen, 
die, indien de prijs booger ware het niet zouden 
kunnen, en zoo zouden de inkomsten misschien nog- 
minder zijn.

M. Gits. — Wat betreft de badinrichting, wiL 
ik hier tusschen brengen, dat ik onlangs verno
men heb dat deze afgebroken is. Hetgeen me zeer 
verwonderd heeft, ten andere meen ik dat dergelijk» 
inrichting noodzakelijk en nuttig is. Deze echter 
liet veel te Wenschen over.

M. de Burgemeester. — Ik zelfben verwonder! 
i e woest evenals M. Gits verwonderd is, toen ik 
vernam, dat de badinrichting afgeschaft was. (Da 
1 oden kijken verbaasd) Over badinrichting kunnen 
we dan verder spreken in verband met een dis- 
pensariurh waarvan het ontwerp U zal voorgelegd 
worden.

Wanneer de ontvangsten voortkomende van de 
trestemde belastingsreglement afgelezen zijn, vraagt 
M. Demaele, of dat allen goedgekeurde belastingen 
zijn. Waarop M. de Burgemeester bevestigend 
antwoordt.

Tusschen in vraagt M, Gits of men voor een 
orchestrion hetzelfde betaalt als voor een draaiorgel.
- Er wordt ja geantwoord.
Op de vraag of de 1000 fr. ingeschreven in het 

budget voor de kiezerslijsten, de volledige kosten 
zijn, wordt geantwoord dat deze som alleenlijk 
bisstemd is voor regelmatig naaien, aanvullen en 
in stand houden der lijsten of der fichen tot het 
vormen der lijsten bestemd.

Met betrek tot de toelage aan het werk der 
kinderzorg ontstaat eene bespreking.

M. Dewaele. — Ik meende dat dezen post in 
’t budget niet meer zou verschenen zijn. Er mocht 
zjlfs niet meer over gesproken worden van den 
Voorzitter. Is dat nu veranderd ?

M. de Burgemeester. — Tegen de bespreking 
heb ik mij nooit verzet. Alleenlijk bracht- ik in, 
dat er bij mijne wete geene vraag om toelage 
bestond. Sedert is er eene regelmatige vraag gedaan

l i O T ^ V Ä ,  'tg* meerbaarff9e S & a iM *  rW* 
viucietoelagen ervan afhangen.

M. Dewaele — Er is dus eene aanvraag ?
M. de Burgemeester. — Ja, en de door U aan

gehaalde bemerking, die door mij zou gedaan 
geweest zijn, had betrek op de begrooting van 
hot jaar 1921. Daarmede, meen ik, staat de zaak 
i! u klaar.

M. Dtivaele. — Ik wil niet zeggen dat hut te 
veel is. veeleer te weinig.

M. D ’Hont. — Zulke redeneering is ongezond, 
want wanneer men 4000 fr. vraagt is het niet 
om meer te krijgen

M de Burgemeester. — Deze uitgave wordt dus 
meer dan goedgekeurd. Ze vraagt geen verdere 
bespreking, dus kunnen we de lezing voortzetten.

Wanneer de posten betreffende de scholen ter 
lezing kwamen, werden eenige uitleggingen gegeven.

M. D ’Hont —- Wat de toelagen aan de Mid- 
delbare-school betreft, ziehier eeuigen uitleg : voor 
de oorlog kregen ze voor iedere klas 1000 fr. toe
lagen, tneenende dat deze som tegenwoordig ontoerei
kend is, heb ik het Schepencollege voorgesteld de 
toelage op 2000 fr. per klas te brengen. Daar er
4 klassen zijn is het totaal beloop nu 8000 fr.

M. Gits. — Doordien er hier nu spraak >s van 
toelagen aan tiet onderwijs, meen ik, dat we eenig- 
zins wat toezicht op het onderwijs zouden mogen 
uitoefenen, en er hand aan houden, dat in de 
scholen wat meer les van welgemanierdheid en 
beleefdheid gegeven worde. — V: meen dat we 
daartoe thans de geschikte gelegonheid hebben.

M. D ’Hont. —- Ja, ik ben ook die mseuiug 
toegedaan dat het eene geschikste gelegenhoid zou 
zijn ; ’t ware allezins nuttig.

Er wierd een post van 3-5.000 fr. afgelezen, 
schulden aan vreemde hospitalen, van de oorlogs
jaren.

M. Dewaele, vraagt 'vanwaar deze post eigenlijk 
komt. (Gelach)

— Na wat ophelderingen, blijkt dat zekere be- 
i.iamde personen onder den oorlog daarvoor gezorgd 
hebben... en de stad alzuo met kosten en schande 
hebben overladen.

M. de Burgemeester. — Hoe zullen we nu stem
men over de Begrooting, ofwel over het geheele, 
ofwel per Afdeel in gen ?

Er wordt aangenomen over het geheele te stemmen. 
De begrooting wordt aangenomen met algemeene 

stemmen min twee onthoudingen. (Soc.) Zij stipt 
fen te kort aan van 391,000 fr. af te dragen door 
de hoogere besturen als aangenomene gemeente en 
dan verders een tekort van 200,000 fr. op de 
kuitengewone uitgaven, grootendeels achtergeble
ven- schulden van den oorlog.

8 ) Bijgevoegde punten.
Door de HH. Dewaele en Vaudenbroucke wier- 

den nog drie punten ingezonden.

A) Zetten de Pokken.
M. de Burgemeester. — Iedereen heeft kunnen 

?ien welke maatregelen er genomen geweest zijn 
door het stadsbestuur. Aan de .muren der stadjwerd 
er door brieven ter kennis der bevolking gebracht, 
dat er gevaar bestond en dat diensvolgens alle 
personen zich moesten laten inenten. Vooral bij 
de schoolbesturen is er aangedrongen geweest opdat 
bij alle kinderen de inenting zou gedaan geweest zijn.

We zouden willen vernemen wat de H. Dewaele 
nog meer verlangt 

M . Dewaele. — Zooals we reeds vroeger voor
gesteld hebben, wenscheu we een Stadsdienst te
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zien tot stand komen waar allen die er willen ge
bruik van maken, de pokken kunnen gezet worden 
op stadskosten.

M. de Burgemeester. — Er is aan de scholen 
bericht gegeven geweest, dat ze dienden lijsten 
te maken van de kinders van behoeftigen die mooston 
de pokken gezet worden, om ze op stadskosten te 
laten zetten. Konden we meer doen ? Of moet er 
naar geene kosten meer omgezien worden ?

M Dewaele. — Deze benaming van behoeftigen, 
draagt wederom den stempel van weldadigheid 
waarom sommige onvermogende menschenj zouden 
moeten blozen en daarom nalatig zijn, daarvan 
willen wij de verantwoordelijkheid niet dragen iu 
voorkomend geval, en laten ze aan diegenen die 
er oorzaak van zijn.

M. de Burgemeester. — Wat de verantwoorde
lijkheid betreft, daarover is het het Schepencollege 
heel gerust Het bestuur deed zijn plicht. De 
verantwoordelijkheid zal wegen op diegenen die 
nalatig zouden geweest zijn in het volgen onzer 
onderrichtingen.

Door de maatregelen die er genomen geweest 
zijn, moest geen enkel behoeftig mensch eene kren
king van eergevoel ondergaan, daar ze voor niemand 
zijn moeten verschijnen. De Schoolbestuurder heeft 
de lijst dezer kinderen opgemaakt en ze ons oyer- 
gemaakt, waarna, dan allen de pokken gezet 
geweest zijn.

Zoo hebben wij gehandeld om alle misbruiken te 
vermijden, en zoo heeft onze maatregel in geen 
enkel opzicht de stempel der weldadigheid gedragen 

M D ’Artois — Volgens den uitleg dien we
hier hooren, hebben allen die er wilden gebruik
van maken de gelegenheid gehad, zoo is er dan 
gedaan geweest wat gij vraagt

M. Dewaele. — Er zijn scholen waar dat niet 
gedaan geweest is, waar ze de kinders eenvoudig 
weg naar huis zonden indien zij de pokken niet 
gezet waren.

M Allewaert. — Misschien zijn er scholen 
nalatig geweest

M Dejonghe. — Hebben alle scholen lijsten
ingediend ?

M. de Burgemeester. — Ja, allo scholen.
M. D ’Hont. — Misschien, ware het nuttig de 

school en de klas te kennen waar misschien na
latigheid geweest is, om zo te kunnen op hun 
plichten wijzen.

MM. D ’Artois, Vandommele, Dejonghe. Ja, 
welke school is ’t ? 'i 

M. Dewaele — Dat werd; me gezegd van de
meisjesschool van het H. Hert

M. de Burgemeester. — Opvallend is het dat 
juist die school de grootste lijst ingebracht heeft.

M. Dewaele. — Hadden we dat a'les geweten 
we hadde.i ons voorstel niet ingediend.

M de Burgemeester. — Gezien dit punt nu 
afgehandeld is kunnen we overgaan tot het volgende.

B) Toelagen aan de Ziekenbonden.
M de Burgemeester — Vorig jaar werd dat 

voorstel gedaan, waarvan liet princiep aanveerd werd, 
voor de begrooting van 1923. Tegenwoordig ligt 
dat punt ter studie.

M. Dewaele. — Ware het niet wenschelijk eene 
Commissie aan te stellen ?

M. D ’Hont — Ik heb reeds een voorloopig 
plan gereed.

M. Allewaert. — Het ware beter geen onmid- 
delijke bespreking daarover te houden, maar deze 
zaak af te handelen in den kortsten tijd mogelijk, 
om er dit jaar de toepassing niet van te missen 

M de Burgemeester. — De Ziekenbonden ^kunnen 
misschien zelf hun voorstellen doen.
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worden op het getal leden.
M. Gits. — Of ons baseeren op de toelagen 

van Staat en Provintie. In alle geval kunnen de 
Ziekenbonden veel helpen langs den » praktischen 
kant der zaak.

Daar men eens is over het princiep en dat de 
zaak spoedig moet afgehandeld worden, gaat men 
na wat bespreking over het 3* punt.

C. i/Veg, Iseghem-Emelghem.
M de Burgemeester. — Ik vraag M. Dewaele 

eens zijn gedacht uiteen te zetten.
M. Dewaele. — Het gaat hier eenvoudig om 

het weder ;in. gebruik ^stellen van den : overgang 
over ijzerenweg en brug op den weg van Emelghem- 
Plaats naar Iseghem, om in plaats van een een
voudige voetbrug, eene groote brug te vragen.

M. de \Burgemeester. — Keeds door het vorig 
Bestuur en nu ook reeds door ons ziju deze po
gingen gedaan geweest, maar telkens werd die 
vraag slecht onthaald. M Bral werd ontvangen 
van Minister Anseele, en mocht nog gaan sprekeu 
wanneer het noodig was, maar van geen brugge.

Naderhand hebben we nog vernomen dat het 
Ministerie wel zou toestemmen maar niet tusschen- 
komen. De kosten zouden dus ten laste van de 
twee gemeenten vallen

M. Allewaert — Reeds meermalen heb ik 
zelf met den Minister daarover gesproken, de te
genstand ligt niet bij den Minister v,in Openbare 
Werken, maar wel bij dezen van Spoorwegen.

M. (Hts — Daar er nu toch spraak is va i 
groote werken aan den ijzeren weg waie het misschien 
de gelegenheid om terzelvertijd over iseghem statie 
en dien overgang te spreken met betrek op het 
verhoogen van den ijzerweg.

M. Allewaert — ’t Is een goed sedacht, maar 
de moeilijkheid zal het geld zijn De zaak ware de 
Besturen ï.der twee [Ministeries te zamen te krijgen 
om overleg te plegen

M. Dewaele. — Misschien kan eene delegatie van 
de betrokken gemeentebesturen en de Volksverte
genwoordigers en Senators een onderhoud met die 
Ministers vragen.

(Er wordt wat geredekaveld over de afvaardiging 
enz )

M . de Burgemeester —"We zullen dus besluiten 
de zaak mede te deelen aan Emelghem om ge- 
zameutlijk nog eenê  poging te doen, gesteund dooi
de Senators en Volksvertegenwoordigers.

Daarna begon de geheime zitting.

Het Tribunaal van oorlogschade 
in ons Arrondissement Kortrijk.
Volgens „inlichtingen heeft het tribunaal van 

oorlogschade te Kortrijk gedurende het jaar 1922 | 
24.712 dossiers voor schade aan goederen on- j 
derzocht, en 5.203 dossiers voor schade aan \ 
personen vereffend 

De kooperatieven verhandelden 9.729 dossiers ; 
503 vragen voor schadeloosstelling werden per j 
akkoord geregeld ’t zij in ’t geheel 40.147 dossiers. !

Voor het Arrondissement zijn er rond de 
160 duizend vragen voor herstelling ingediend.
Op het einde van 1922 had meer dan de helft 
der aanzoeken hun beslag gekregen.

Het verslag over het feestje van den Vrouwen
bond is bij plaatsgebrek 8 dagen moeten verzet 
worden

(iewestelijk Verbond 

der Kroostrijke (iezinnen.
Stichting van een P laatselijken Bond te Roesiaere

Verleden Maandag, te 7 uur ’s avonds, had 
te Roeselare de stichtingsvergadering plaats 
van den Bond der Kroostrijke Gezinneen.

Meer dan 400 gezinshoofden waren in het 
lokaal der Kaltestraat vereenigd om over hunne 
belangen te hooren spreken.

De Heer Alfons Vancoillie, schepen der Stad, 
Voorzitter van het Gewestelijk Verbond opende 
de Vergadering. Hij verwelkomde den Z. E. 
H. Deken Desaegher, den Heer Senator Ma- 
hieu-Liebaert, Burgemeester den Heer Senator 
Allewaert, de aanwezige bureelen van het Be
stendig Bureel en vooral de talrijk opgekomen 
ouders.

In klare taal schetste hij het doel en de 
werking van den Bond ; de reeds bekomen 
uitslagen ; de nog te verwerven voordeelen in 
zake legerplicht, belasting, gezinstoelage, wo
ningbouw, enz.. Spreker wees vooral op zede
lijk doel door de vereeniging beoogd : <Je groote 
gezinnen doen waardeeren en ons volk van 
den heilloozen kanker der ontvolking vrijwaren.

Daarna werd het woord verleend aan den 
Heer Decock uit Iseghem, schrijver van het 
Gewestelijk Verbond. Spreker toonde aan hoe 
het land, de nijverheid, hoe de maatschappij 
aan de groote gezinnen, het meest verschuldigd 
zijn •• diensvolgens met hoeveel recht de bonden 
in de vraagstukken van legerdienst, loon, on
derwijs en beroepsopleiding.

De Heer Oscar Kerckhof van Ingelmunster 
sprak vervolgens over de weerde en de hooge 
zedelijke verdienste van de groote gezinnen, 
door passende, spontane, pittige voorbeelden 
en vooral door zijn gemoedelijk woord drong 
hij tot in het hert en oogste een uitbundigen 

bijval.
Tusschenin werd de vergadering met luimige 

liederen vergast, welke M. Victor Goddeeris 
van Ingelmunster prachtig wist te vertolken.

De heer Senator Allewaert zette de gezins
hoofden dringend aan zich aan te sluiten tot 
het bekomen der rechten en tot het jn eere 
brengen van de talrijke gezinnen.

De Z. E. H. Deken Desaegher bedankte 
in naam van den Heer Burgemeester en in zijn 
naam de sprekers en de ouders, hij drukte 
zijne hoogste voldoening uit over deze ver
gadering en beloofde aan den bond al zijnen 
invloed tot welzijn der groote gezinnen, tot 
het in stand blijven en liet verheffen van het 
zedelijkheidspeil van zijn volk.

De Heer Schepen Vancoillie kondigde aan, 
dat eerstdaags de belanghebbenden elk in hun 
standslokaal zullen bijeengeroepen worden ten 
einde tot hunne inschrijving als lid van den 
bond over te gaan.

Te 8 1/2 werd de vergadering in de beste 
stemming geheven.

EMELGHEM — Verleden Zondag kwam de 
Bond der Kroostrijke Gezinnen te Emelghem 
tot stand. Het Bestuur zal het mog^l'jke doen 
om in den korst mogelijken tijd al de belang
hebbenden in den Bond te vereenigen.

ST A D SN IE U W S
ISEGHKM.

Stichting van den 0 . L. Vrouwe-bond van Lourdes.
Den 10 Januari 1923 werden brieven rondge

zonden om dengenen die naar Lourdes reeds geweest 
waren of hoopten in ’t kort te gaan, aan te 
kondigen dat te Iseghem zon een bond gesticht 
worden, gezegd « Bond van de Lourdenaars ». 
Daarin werden vermeld het doel, de o: feningen 
en de verplichtingen van den bond. De eerste ver
gadering werd belegd op 2 Februari, om I0 uur 
in de Congregatiezaal Do vergadering was goed 
bijgewoond : 58 der uitgenrodigden waren aan
wezig. Aan de bestuurstafel namen plaats do 
E. H Pastoor J Loosveldt, de E H De Baecker, 
de E. H. Van Cappel en de Heer Emiel Dierick 
Eerst stuurde de E H De Baecker, een welkom- 
groet tot de aanwezigen.

De Heer Emiel Dierick zette daarop geheel den 
o o r s p r o n g  uiteen der Grot van O L V van Lourdi s, 
opgericht te Iseghem bij de kerk

Vroeger liep de pastoriebcek van het midden 
der de Pe'licbystraat, aan het nieuwkwartier en 
bet pompierskot, « ’t Spuitekot » rechtdoor, langs 
de tegenwoordige Grot onder de pastorie en den 
tegenwoordigen loop van de pastoriebeek volgend 
Om gezondheidsredens werd do loop verlegd door de 
de Po'licbystraai en de Krekelstraat, St Pieters- 
8traat en den ouden loop onder den pastoyehof 
hernemend. Zoo kwatnen gronden langs de kerk 
vrij. Die plaats werd aangekocht in 1904 door 
den Heer Schramme, advokaat, In 1908, 8 Decem
ber, werd de Grot plechtiglijk ingehuldigd 
’s Ander laags werd het Genootschap van O li. V. 
van Lourdes ingericht binnen de Parochie van 
St. Hilonius door E. 11. Pastor Van Ooillie De 
spreker zette de aanwezigen aan in dit Genootschap 
in te schrijven. Een hevig handgeklap bewees dat 
men tevreden was over bet gehoorde Daarop word 
de stichting van den Bond aangekondigd.

De Leden waren die stichting rooi afgekomen 
Verscheidene malen reeds waren zij vereenigd in 
missen en in H. Communie. De Spaarkas’s Zondags 
van 9 tot 9 3/4 ingericht in de Congregatie om 
de reis naar Lourdes gemakkelijker te maken bloeit :
34 Leden spaarden in 4 maanden 3 125 frank. De 
staat van kas werd uiteengezet en sluit met een 
tamelijk « te kort » ! Inschrijvingen voor gilde en 
Bond worden nog aanvaard. De bedevaart naar Oost- 
acker zal plaats hebben den Donderdag, 12 April.

De groote bedevaart naar Lourdes zal waarschijn
lijk plaats hebben in ’t begin van Oogst. De eerste 
trein zal langs Paray-le-Mouial, een tweede rechtdoor [ 
gaan. Daarop spreekt de E H. Pastoor en drukt | 
zijn innige voldoening uit over het stichten van 
den bond en meteen de wensch dat de bond moge 
bloeien. De E H De Baecker bedankt en zegt dat I 
ie E. H Van Cappel heeft aangenomen verslaggever J 
te zij n.

De vergadering eindigt met ’t bureelwerk. In- j 
schrijvingen voor den bond worden aangeteekend :
25 boekjss over de verschijningen van O L V. j 
:e Lourdes worden verkocht, 73 leden zijn ingeschreven i 
n de Gilde van O. L. V van Lourdes Iedereen 
vertrekt met de zoete hoop dat de pasgestichte bond 
jen grooten bloei zou te gemoet gaan.

— Maandag 12 Februari om 6 12 ’s avonds 
n de zaal der Jongelingen Congregatie AVOND
FEEST gegeven door de Mandelkoor, de Eere- ; 
in werkende leden en hunne familie aangeboden.

ïn  den Boomteeltkring'.
Verleden Maandag vierde de Boomteeltkring 

haar patroonesfeest St Dorothea.

Om 8 1/2 ure had er in St Hiloniuskerk eene 
plechtige H. Mis plaats waarin het meerderdeel 
der leden tegenwoordig waren.

’s Avonds vergaderden de leden in ’t lokaal 
« Het Damberd ».[waar een vriendenmaal plaats 
had onder de inschrijvende leden. Het feestje' 
was geheel gezellig en aangenaam en de spijzen 
zeer smakelijk en keurig opgediend Het feest 
wierdt voorgezeten door M. Jules Rosseel 
eere-voorzitter der Maatschappij, M. Joseph. 
Nonkel voorzitter, M. Louis Lietaert van Rum- 
beke en de andere leden der commissie. De 
Boomteeltkring van Iseghem wierd ingericht 
den 17 Januari 1876. De eerste voorzitter ervan 
was M. Henri D’Haen-Herteleer, ondervoorzitter 
M. Frans Rom, hovenier op ’t kasteel van 
M. de Baron Gilles de Pelichy, schrijver schat- 
bewaarder. M. Jules Rosseel, leden, Alfons 
Billiet, Jules Neirynck en Jacques Alleman- 
DArtois

Wierden naderhand opvolgentlijk voorzitter 

gekozen :
M. Jacques Alleman D’Artois, M. Eduard 

Thibau, M. Jules Rosseel en M. Joseph Nonkel. 
Enkel blijven nog drie leden over der stichting 
te weten : de Heer Jules Rosseel, Henri Messiaen 
en Charles Louis Cools W ij wenschen die leden 
nog vele jaren in goede gezondheid te mogen 
in ons midden zien en binnen drie jaren hun 
gulden jubbelfeest te mogen vieren.

M. Jules Rosseel eere-voorzitter deed eene: 
milde gifde en drukte nogmaals in hertelijke 
woorden zijne genegenheid uit voor de Maat
schappij.

Eene schoone loting had plaats onder de: 
leden. Verschillige boomen, plan en, bloemen,, 
enz. wierden als prijzen onder de leden verlot 
Daarna wierd het verslag gelezen en de staat 
der kas uiteengedaan.

De Heeren voorzitter en commissieleden doen 

goed de zaken en allen waren tevreden dit 
te vernemen Vervolgens wierd er door Hector 
Scheldeman en Chs-Louis Cools eenige liederen 
gezongen.

Spijtig dat een ongeval aan de elektrische 
verlichting een einde aan ’t feestje stelde. De 
liefhebbers van boom- en plantenkweek die be- 
geeren lid te worden mogen ten allen tijde 
inschrijven bij M. Joseph Nonkel, voorzitter 
der Maatschappij

Ingezonden van wege de 
inwoners der Zegeplaats.

De bewoners der Zegeplaats, de vreemde
lingen die in de stad komen, en iederen voor 
bijganger zijn ten hoogste verwonderd dat het 
gedenkteeken onze gesneuvelden soldaten ter 
eere, nooit verlicht is alhoewel het met prachtige 
electrieke lampen versierd is Men verlicht 
alle hoeken en kanten, nabij de statie hangt 
er eene booglamp van duizend bougies eni 
niet een enkel klein lampje verlicht de namen; 
der echtgenooten en zonen die hun bloed voor 
onze vrijheid gestort hebben

Daarbij met deze kleine verlichting verheft 
men de stad zelve, zij doet aan iederen voor
b ijg a n g e r  d c n lic n  a a n  de  hpIHpn die eervol 
gestorven zijn en voeg nog bij het schoone 
het nuttige.

Iedereen verlangt dat dit zou gedaan worden.

Eene som geld en spaarhoek verloren. —
De echtgenoote Odiel Mulier-Scheldeman, wo
nende te Iseghem, wijk de Geite was Donderdag 
morgend rond 10 ure naar de stad gekomen 
en had een spaarboekje en eene geldsom die 
er in was bij haar. Het ongeluk wilde dat zij 
nu dat boekje verloos en ’t geld erbij, dit 
gebeurde op den Boulevard, nabij het in opbouw 
zijnde buitenverblijf van M Alf. Gheysens. 
Toen de vrouw in de stad was bemerkte zij 
dat zij het boekje niet meer had Seffens kwam 
zij op haar stappen terug. Zij ontmoette Ga- 
brielle Wollaert, dochter van Remi Wollaert, 
herbergier en slachter, in Café Leopold, Rous
selarestraat, ; zij vroeg aan ’t meisje of zij 
geen boekje gevonden had, ’t meisje verklaardde 
seffens dat het een persoon in velo komend 
van langst de Heye een boekje hadde zien 
oprapen, het wegsteken en seffens wegrijden. 
Dank die inlichtingen is de politie ter kennis 
gekomen wie er daar op de Heye was geweest 
rond 10 ure voormiddag en bedoeldden persoon 
wierd gisteren morgend ten stadhuize ontboden. 
Door den Heer Politiekommissaris ondervraagd 
en in ’t nauw gebracht eindigde hij met het 
geld af te geven. Het boekje verklaardde hij 
weg gesmeten te hebbben maar kon de juiste 
plaats niet meer aanduiden

De echtgenooten Mulier werden terug in het 
bezit gesteld van ’t verloren geld.

Aan onze vrienden van West-Vlaanderen !

Groolte TÛiBÛLÂ te M l
ten voorgeele der Christen Sociale Werken. 

10.000 Fr Prijzen 1 Fr per lot
LIJST DER PRIJZEN.

1" prijs ; Een Slaapkamer 1500 fr
2" prijs : Een Keuken 1000 fr.
3" prijs : Een Keuken 800 fr.
4° prijs : Een Naaimachien 500 fr.
5° prijs : Een Mansvelo 500 fr.
6° prijs : Een Vrouwvelo 500 fr.
7° prijs : Een Mansvelo 400 fr
8” prijs : Een Vrouwvelo 400 fr.
9" prijs : Een Keukenstove 300 fr.
10° prijs ; Een Kleerkas 275 fr
11« prijs : Een Bedde 250 fr.
12" prijs : Een Waschmachien 250 fr
13" prijs : Een tafel met zes stoelen 200 fr.
14’ prijs : Een tafel met vier stoelen 150 fr.
15“ prijs : Zes stoelen 100 fr.

En dan volgen nog honderd prijzen bestaande 
uit : tafels, stoelen, zetels, kachels, schouw- 
garnituren, spiegels, beelden, pos uren, tegu- 
lateur, wekkers, zakuurwerken, koffie-servies, 
alaam, enz enz.
De trekking der prijzen heeft plaats op 2 April.

Loten te koop bij gazetverkoopers in vele 
winkels in West Vlaanderen.

Namens het Christen Werkersverbond 

Christen Volkshuis — Kortrijkstraat, 116, Thielt



Burgerstand -  iseghem
GEBOORTEN :

Georgette Deprez, dv. Jules en Irma Defrancq, 
Meenenstr. 27. — Gabrielle Vandommele, dv. 
Oscar en Agnes Baelde, Statiestraat 13. — 
Cyrille Lepercq, zv. Triphon en Pharailde 
^latteeuw, Lendeledestr. 142 — Marcel Ghekiere 
zv. Germain en Margaretha Duyck, Rousse- 
larestr 19. — Etienne Sabbe, zv. Gerard en 
Jeanne Mulier, Boulev. V. d. Bogaerde 13. — 
Marie Vandenbroucke, dv Leo en Maria Deprez, 
v\eenenstraat 25. — Lucien Huysman, zv 
Remi en Blanche Gryspeert, Ommegangstr. 50 

STERFGEVALLEN :
Gustave Deleersnyder, oliesl. 25 j. echt. Maria 

Vandewalle. — Godelieve Vandaele. 9 j. dv. 
i’ranciscus en Maria Langsweirt, — Joseph 
Strynckx peerdengel. 49 j. wed. Horthence 
Vanneste.

HUWELI/KEN :
Valere Brabant, schoenm 24 j. en Gabrielle 

'.eenknecht, naaister 22 j. — Julien Lefevere, 
childer 29 j. en Germaine Huysentruyt, zb. 

-*) j- — Alberic Pattyn, drukker 23 j. en Clara 
Simoens huish. 24 j. — Amédé Gryspeerdt, 
borstelm 26 j. en Irma Thibau, Naaister 24 j. 
— Richard Vanryckeghem, smid 26 j. en Julia 
3uyse. meid 28 j. — Richard Duyck, geometer 
23 j. en Rachel Cloet, zb. 22 j.

Huileries Vandemoortele
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP TE ISEGHEM.

De Heeren houders van kapitaal- en stichters- 
aandeelen worden uitgenoodigd de gewone 
algemeene vergadering bij te wonen welke zal 
gehouden worden in den zetel der maatsohap- 
pij, 15, Vaartkaai te Iseghem, den 4 Maart 
aanstaande te 15 uur.

DAGORDE :

1 Verslag van den beheerraad en van den 
kommissaris ;

2. Bespreking en goedkeuring der balans en 
der winst en verliesrekening van het jaar 1921- 
1922

3. Ontlasting te geven aan de beheerders en 
aan den kommissaris.

4. Verscheidene
Om aan deze vergadering bij te wonen, worden 

de Heeren houders van kapitaal- en stichters- 
aandeelen verzocht hunne aandeelèn in den 
-etel der Maatschappij neer te leggen, gelijk
vormig aan art 34 der standregels.

Geldleeningen.
Leeningen worden toegestaan aan handelaars 

en neringdoeners zonder borgtocht, bedragen 
en intresten volgens overeenkomst.

Men verlangt ook spoedig te koopen fabrieken 
in allen aard, hofsteden, kasteelen, villas, brou
werijen, maalderijen, stokerijen, weverijen, 
spinnerijen, enz. enz.

Kapitalen voor groote ondernemingen alles 
zonder borg of hypotheek.

Spoedig schrijven aan

M G ustaf RAMON, Handelsreiziger.

Moorseele.

Te verkrijgen ten biireele van « De lseghemnaar »

de Provinciale Wegwijzer
voor het jaar 1923, uitgever Verbeke-Luys 
Brugge. Het is reeds het 144e jaar dat die 
uitgave bestaat. Prijs 5 fr Dit boek bevat veel 
nuttige inlichtingen onder alle opzicht.

Het snot en alle andere ziekten van Kiekens
on Kalkoenen, zijn gemakkelijk te genezen door het

IDEAAL KIEKENPOEDFR “ S A L V A T O F t  ,,
[trijs 3 fr. de doos. Volle zekerheid en waarborg 
Overvloedige getuigschriften. Te bekomen in het 
lioofddepot : K STEPPE, Geeraardsbergen en in 
'Ie Apotheek CAILLEAU, Hoogstraat, 5, Brugge.

Eisch het echt merk “  SA.T j V A .T O H  ,, 
om niet gefopt te worden.

Beer Apotheker Steppe, Geeraardshertjen 
Met genoegen laat ik u weten ,dat ik den 

besten uitslag bekomen heb met uwldeaal kieken- 
poeder « SALVATOR » Mijne kiekens zijn volkomen 
van het snot genezen en, o wonder, ze leggen we- 
'lerom regelmatig. Stuur mij nog twee dozen op, 
Ik wil die goede remedie in huis hebben, en ont
vang mijnen beslen dank en vriendelijke groeten.

L. PIETERS, Meester-Steenhouwer 
Kerkhofstraat 3 Wilryck.

i  m i  mmmmmm 1 «  
m

Yeloniakeiij - VervoH* met autos

Henri Rosseel & Zonen
Reeperstraat, 12, EMELGHEM.

—, V — • —

Verkoop van alle slach van STOVEN
SCHOONE KEUS VAN

Nieuwe Velos en Occasie Velos 
R E P A R A T IE  van VELOS  

Bijzonder vervoer per auto voor zieken, enz.

GEVRAAGD DEFTIGE JUFFROUW kennende 
de STENOGRAPHIE en DACTYLOGRAPHIE 
Vlaamsch en Fransch Onnuttig zonder gegronde 
kennissen zich aan te bieden Bureel van ’t blad.

GEVRAAGD uit ter hand te koopen een BUR- 
GERSHUIS voor bediende. Aanbod ten bureele 
van ’t Blad.

Opgepast - Zeer belangrijk Bericht
Worden aanstonds GEVRAAGD, goede M a- 

chiensteksters en handwerksters (naaisters).

Zich aanbieden van 8 1/2 ure voormiddag 
tot 4 ure namiddag, bij Mijnheer Camiel Ver- 
vaecke, wijk Zevecote, te Iseghem.

GEVRAAGD KLEERMAKER, goed op de hoogte 
van ’t vak, werkende in zijn eigen huis, goed 
loon, standvastig werk Voor inlichtingen zich 
wenden ten bureele van ’t blad.

OPENBARE VERKOOP ING 
van een

WOONHUIS
met Stalling afhankelijkheden en Land
te ISEGHEM, Molstraat. —

De Notaris LE CORBESIER te Iseghem zal 
openbaar verkoopen :

Stad ISEGHEM, Molstraat.

Een W OONHUIS met stalling, afhankelijk
heden en Land, samen groot volgens meting, 
19 aren 40 centiaren, Sektie D deelen van 
nummers 562c, 1563a, 1565a en 1566.

INGENOTTREDING. Van het huis met 
1 Mei aanstaande Van het land met het 
scheren en weren van de vruchten 

1/2 0 0 Instelpenning.

-ZZI T T I N  CSCJvJ—:---------------------------
INSTEL op Donderdag 22 Februari 
OVERSLAG op Donderdag 8  M aart 1923

telkens om 2 ure namiddag te Iseghem. ter 
herberg Sint HILON1US, bewoond door Heer

Frederic Kerckhof.
De koopers worden vriendelijk verzocht zich 

te voorzien van hun huwelijksboekje of een 
uittreksel uit hunnen geboorteakt.
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I  E e ^ e n C o r n r p U n i e  - G e s c h e n k e * )
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GROOTE KEUS VAN KERKBOEKEN
witte en alle slach van leder en kleuren

Prachtige Missels -  PATERNOSTERS in nacre, zilver en verm eil
CABAS IN DAIM , LEDER, ZIJDE, EN PANE 

Schoone keus van DOZEN in Laque de Chine — Naaidozen 

Schrijfdozen — Fantasiedozen voor Juweelen — Compasdozen

Schilderdozen

A L B U M S  voor P O R T R E T T E N  en P O S T K A A R T E N

W i j w a t e r v a t j e s  v a n  a f  3 . 5 0  f r .

ALLE SLACH VAN KADERS EN PRENTJES.

Gedachtenissen voor Eere-Communiekanten in kleur en gouddruk
SPIJSKAARTEN VOOR FEESTMALEN

m.
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; i  te bekomen ten bureele van ’t Blad Rousselarestraat, 97, ISEGHEM. m

CAISSE COMMERCIALE DE ROULERS
Voorheen : B a n k  G . D E  L A E R E &  G °  Naamlooze Maatschappi*

ttmstras

Fr. 10 MLLIOEN KAPITAAL Aangesloten bij den Bank van Brussel.
Hoofdzetel te R O U S S E L A R E .  — ïei. v* \ m 250.

Matras»»««; ztSES&m s*»

s ia T C P K A P P F N  • ^ an en verkooP van Beurswaarden
AbulM  I o u n A r r L N  . Voorschotten tegen waarden aan drager

Rekeningen op zicht 

Kredietopening met of zonder borgtocht 

Inkasseering van alle rentebriefjes (coupons) 

Bewaring van alle waarden zonder of onder zegel 
Handelsinlichtingen - Bijzondere dienst - 

Wissels, checks en kredietbrieven op de bij
zonderste steden van Europa en over zee 

Kostelooze dienst voor het nazien van uit- 
lotingen van titels 

Uitwisseling van vreemde gelden 

Rekeningen zonder lasten

VERHURING van BRANDKASTEN (coffres-forts) in alle grootten en prijzen.

De Baak liseft zij in M a r k e r s  ia alls Stedea m  het Laiid en op den Vreemde

ISEGHEM, Tel. No 6

YPER, Tel. No 98
KOMEN, Tel. No 68

STADEN, Tel. No 21

ARDOYE, Tel. No 28
MEULEBFKE,
BRUSSEL, (35, K u nstlaan \ Tel. No 30626

Studie van den Notaris LE CORBESIER te 
Iseghem

Op 13 Februari 1923, om 1 ure namiddag

SCHOONE VENDITIE 
van

Beuken, Linden, Achtkanters 
en andere boomen

aan ’t KASTEEL te ISEGHEM.

U IT  TER H A N D T E  KOOP
aan zeer voordeelige prijs : Deur, Rame met glas 
Lattestoor zullen, Vensterbank in granit

Zich te bevragen Rousselarestraat, i3 il.

TE KOOP een BUFFET voor ESTAM INET
Voor verdere inlichtingen zich te wenden Rous
selarestraat, 10.

Valère Bourez-Kesteloot vraagt goede STUK- 
WERKB00RDERS.

GEVRAAGD, Boulevard Vanden bogaerde, 13, 
meisjes kunnende filet maken, grof en f ijn ;  
aisook eene fijne borduurster. Goed loon. — 
standvastig werk.

Gevraagd SCHRIJNWERKERS bij J. DENYS-GITS 

Gentstraat, 31, Iseghem.

Leon Housseau-Verfaillie
Krekelm otestraat, 391, bij de Paterskerk

ISEGHEM
beveelt zich aan voor het maken van NIEUWE 
VELOS Alle reparatien worden aanvaardt, 
Nieuwe velos I jaar gewaarborgd van af375fr 
Ook te bekomen alle toebehoorten, zooals pompen ■ 
bellen, sleutels, enz. enz. Alles aan zeer voor
deelige prijzen.

Specialiteit van bankskens voor kinderen. 

Spoedige en trouwe bediening

MEN VRAAGT MEISJES
voor aan de doozen te werken, bij H en ri 

STROBBE-BOURGEOIS.

RHEUMATIEK
J I C H T

G E N E Z E N

ELIXER
PHIUPPAR!

hhumatismc ! Flerecijn ! Sciatika !
L)e eenige goede en nieuwste uitvinding tegen 

die wreede kwaal is de ELIXIR PHILIPPART.
Gij, die lijdt dajr en nacht in armen, beenen 

en ledematen, gij die gezwollen zijt door flerecijn, 
gij die nooit meer rusten kunt door de aanhoudende 
stekingen van ’t rhumatisme, die u met moeite 
nog kunt bewegen door de stramheid van eene 
verouderde sciatika, uwe redding, uwe genezing 
ligt ii‘ ’t gebruik van den Elixir Philippart.

Ue Elix ir Philippart is te verkrijgen bij A L ybekb 

Apotheker Kousselare en Florent LALLEMAN, 
Apotheker te Iseghem.
1~> fr de groote flesch ; O fr de halve flesch.

Werpt uwe gele enveloppen van Shampoo-Koko niet weg
gcej ze terug aan deze aan irien g ij ze gekocht hebt, 18 zulke
enveloppen geven recht aan een flesch jen Lotion Koko ter
weerde van fr. 3.25 welke U zal gratis gegeven worden.

Verkocht te IS E G H IÏM , Dij V E R H A M M E , 13 , Marktstraat' 
W Y F F E L S  35, Marktstraat ; L A L E M A N , 2, Brugstraat.

V!T ïUUX D’ART et de LUXE voor KERKEN en APPARTEMENTEN
in Lood en Koper. — Allerhande Herstellingen.

SPIEGELRUITEN EN GEBISCAUTEERDE SPIEGELS

Onderneming van GLAS en SCHILDERWERKEN 
voor HUIZEN KERKEN en KL0OSTERS

\ F e l i x  B I L T J A U W
G e n t s c h e n  Steenweg, 30, K O R T R I J K ,  l e t  w e l  o p  Nr 30

Daar ik reeds zeer vele werken in Iseghem en omliggende gedaan heb, en alles t t vol- 
I doening mijner klienten werd uitgevoerd, zoobeveel ik mij verders aan tot alle werken wat 

mijn stiel betreft _____________

SPOED IGE BEDIENING. — TER TROUW E GEDIEND.
9
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GROOTE MAGAZIJNEN

S t e e n p o o r t ,  1 6 ,

y HSL O  I r £  'TT '&L X  SSLF É L IX  L E F E V E R E
Groote keus van Sargiën 'm

in W o l, Halfwol en Katoen.

’S RKDSPIltiltiiV in ALIÆ TINTEN met Watte en Kapok
_______:____^ _____________ ;---- - - " É

M  P R I J Z E N  bu iten  alle O O N O U R E N T I K  H  131
V» 7« V« r VU V.  - VU

G R É D 1T F O N G I E R  D ’ f l N V E R S
H U LPHU IS Rousselarestraat, 25, ISEGHEM.

Naamlooze Maatschappij — Kapitaal 6 00 0 000

A. Bankrekeningen : zonder Bankloon : ß Spaarkas :
1° op zicht -  3 0 0  %  1o op zjcht 4  0 0  o/
2° op veertien Jaagsche rekeningen 3.3o °/o 20 gp term ijn  van een jaar 4.50 u/
3 op driemaandelijksche rekenmgen 3.50 ° / 0 Lang0r term ijn  volgens overeenkomst.
3” op zesmaandelijksche rekeningen 3.75 %
4  op jaarliiksche rekeningen 4.25 %

a a n k o o p  e n  V K K K O O P  van Franscïi, sügeisch ea AmeriRaansch Papier
a a n  de v o o rd e e l ig s ta  w is s e lk o e r s

Verdere inlichtingen kan men bekomen bij den Plaatselijhen Beheerraad

Bestuurder : J U L E S  C R O C H O N - V E R H A M M E t e  Iseghem 
Leden : Pan! SCHOTTE Notaris, Ingelmunster, 

Jozef SPINCEMAILLE dokter in ganesskuiide Rumbekö, 
Eugène V E R H A ï¥l sVI E dokter in geneeskunde Iseghem



H U I S

J. Vanlai)deghem-Behaeghe
Groote Markt, ISEGHEM.

ALLÉÉN  verkoop van de 
bekende CORSETS merk

H D B
I

Overgroote keus en laatste nieuwigheden 

aan prijzen buiten alle concurentie.

SCHOONE KEUS VAN

Regenmantels — Impermeables 

voor Heeren, Damer, en lenders

' ' V o o r  D a m e n  v a n  ; » (  4 5  l ' i '

IN SATIJN 125 FR. EN MEER.

I n  w o lle  O a b a r d in e  S B  F r .

TROUWE BEDIENING.

JA N SSEN S  Gezusters
B ru g s tra a t , 6 . IS  LG  H  E M . 

MEKANIEKE FABRIEK VAN

Luxe- en gewone Meubels
IN ALLE STIJLEN er.

Alle slach van MATRASSEN op MAAT
IN SCHAAP- EN FLOCONW OL  

PLUIMEN, WINDHAAR, CRIN EN ZEEGRAS, 

aan de voordeeligste prijzen.

Gr. HOET-ANNE, opticien, StAmamlstraat 8, liOCSSIXAItE
Waarom wordt het buis, G. Hoet- HUIS VAN VERTROUWEN

Anne, na 36 jaren bestaan, door 
de HH. Oogmeesters, meer tn 
meer aanbevolen ?

1° Omdat het gezicht met een 
nieuw stelsel van gezichtaanduider 
goed onderzocht wordt, die ons juist 
bet nummer van ’t gezicht aanduid, 
om met den eersten bril die men 
beproeft, zoo klaar te zien als op 
den ouderdom van 15 jaren, en waardoor het gezicht bewaard en versterkt wordt

2° Omdat het huis voorzien is van uitgelezene glazen eu alie verschillige modellen >an bril err. 
pince-nez monturen, uit de voornaamste fabrieken van Frankrijk, Engeland en Amerika, in goud, zilver, 
doublé, nickel en staal, en waarvan de prijzen buiten alle concurentieën zijn. Glazen, op recept derr
H. H. Oogmeesters voorgeschreven, worden kunstlijk afgewerkt Brillen en pince-nez van at 3 .i . 
't stuk Allerfijnste geslepen glazen, met fijn« monturen en < fr GKKNK WOKIfEKl’liMZEN 

Het huis is ook voorzien van eenen schoonen keus jumellen, lonsrues-vues. barometers en kunstoegen.. 
specialiteit van thermometers voor broeimachienen, brouwerijen, baden en kernen ; maximatherinomMers . 
likeur-, sirop-, melk- en orijde wegers. Loupen voor wevers, enz..

GERMAIN HOET reist niet meer, doch is alle dage ten zijnen huize sprekelijk eo beeft noch zo- n. 

of hoegenaamd geene reizigers.

Men lette goed op ons adres :

Germain Hoet-Anne, St Amandstraat 8. tegen de Niordstraat, Rousselare.
Er fs altijd een oogmeester ten ieder beschikking

f tSPoJSDIGE EN  TROUWE BE D IE N IN G . 

In ’t  groot en in 't  klein 
bij

Alex. Roose-Vuylsteke
DK P E L IC H Y S T R A A T , 12, ç  _  - „  _

'•echt over St H iloniuskerk l u L b n t w l .

Het W in te rt fel! ! !
’t  Is koud en mistig weder, 
JUFFERS en DAMEN koopt

GOEDE FOURRUREN
om u van^ verkoudheden te be
vrijden, bij

STROBBE G e z u s t e r s
Gentstraat, 57, ISEGHEM.

Overgroote Keus -  Trouwe bediening.
VASTE PRIJS

Florent Devos-OejopGkheere
Huurhouder en Voerman

Statiepiaats, 28, ISEGHbIVI
Bericht zijne medeburgers, idat hij schoone 

nieuwe : rijtu igen aangekocht heeft voor HUWE
LIJKS-, DOOPPLECHTIGHEDEN, enz.

Deze Rijtuigen’ zijn gemaakt naar het laatste 
stelsel, wielen beleid met caoutchou.

In de Belgische Vlag

Hip. Deschryvere-Devos
Brugstraat, 25, ISEG-HEM.

Verkoop van alle slach van kleederstoffen aan 
?eer voordeelige prijzen. Grooten afslag op fransche 
coupons en andere ellegoederen.

MOEDERS: vooralleer aankoopen te doen, komt 
zien naar de- prijzen onzer stoffen, alle concurentie 
onmogelijk.

HUIS VAN VERTROUWEN

Jos. Vanlaodeghenj-Behaegbe
Groote Markt, 2 I ,  ISEGHEM.

Groote keus van allerlaatste nieuwigheden vo >r 

mans en vrouw kleermakers, grooten voorraad van

Zijden en Witgoedartikelen
v o o r  H n m A n  An K 'in rlp rA n , a ls n n k  P n rs f lf is  H- O. U

Bijzondere prijzen voor voortveri oopers.

Om uit gemeenzaamheid te  scheiden

Over t<* nemen 

ee n e Stoo r n borst e ! fa b r i e k
(m et M ekanieke en je lektrieke verlichting)

in vollen bloei, gelegen te Brugge, Voor alle 

inlichtingen zich wenden lot den Heer A lois  

T1MPERMAN, te Iseghem, of schrijven oonder 

de letters PA X , postliggende te Brugge.

Te Koop per occasie ongeveer 1500 
ZAKKEN dienende voor granen en zaden, 
alsook een aantal BACHEN, alles in goeden 
staat, aan zeer voordeelige prijzen. — 
Zich te wenden bij Theophiel DEMEYER, 
zaadhandelaar, Emelghem-Dam, 35.

G E W A A R B O R G D  G E W A P E N D  B E T O N  k

0 C.epreste (ïment buizen op alle wijden

1 GITËRNS en REIRPUTTEN van gelijk welken in houd |
STEEN PUTBUIZEN, ENZ.

I  A m a n d  D e n y s - H o e b e p i e d |
Dweersstraat, 17, ISEGHEM f

HOUT 

Het huis JULES DELSAERT van W aterm ael
bij Brussel brengt ter kennis der belanghebbende 
dat hij heden te koop biedt 1000 kubieke 
meters berken hout, linden, erabels en steen
beuken 2000 kubieke meters beukenhout en 
1000 kubieke meters eiken hout van allereerste 
hoedanigheid Stelt voor seffens kontrakten te 

maker, van verkoop.
Wordt ook aangeboden tot verkoop 60 hektaren 

schoone taillie aan de Frsnsche grenzen 
Verkoop van gezaagd hout, zeer droog, 

dienstig voor schrijnwerken, rijtuigmaken, meu
belmakerij, enz zooals peerlaren, notelaren, 
plataenen, errables kriekelaars, olmen, eiken, 
appelaren, steenbeuken, linden, accacias ca

nadas, enz

H U I S  VAN  V E R T R O U W E N .

S. HOET-HOET -
Gezichtkundige, 

de Pélichystraat, 38 ISEGHEM
B r i l l e n ,  P i n c e - N e z ,  B a r o m e t e r s  

J u m e l l e n ,  V e r r e k i j k e r s
W ij berichten het publiek dat de recepten der 

Heeren Oogmeesters afgewerkt worden binnen de? 

48 uren. Mijne groote ondervinding gesteun*^ cpi 

zeer uitgebreide kennissen van optiek stellen m ij in; 

staat aan de verschillige gezichten, brillen te gevent 

die hunne oogen goed passen en eenen voordeeligen . 

invloed uit oefenen op de oogen.

Let dus goed op gij die wilt eenen goeden bril 

hebben en wend u in volle vertrouwen ten mijnen 

huize.

Automobielen FORD
RECHToTREKKSCH AGENTSCHAP

de ELECTRO-MECANIEK, HOVEN IERSSTRA AT, 
K O R T R I J K

Het eenigste Huis der streek dat reeds de Forti bewerkt heeft vóór den 

oorlog, sedert de eerste typen uilgekomen zijn.

G-roote stock van alle stukken en toebehoorten FORD

AUTO M O BIELEN van ALLERHANDE MERKEN

W E R K H U IS  voor alle HERSTELLINGEN met waarborg uitge

voerd door specialisten, in ’t bijzonder herziening van motoren « sans 

youpapes, » zes, acht en twaalf cylinders

Herstelling van Magnetos, Dynamos en Accumulatoren —  Vulcaniseering

"Werkhuizen d’Electro-Mecaniek A. E. M. G.

Elektriciteit - vervaardiging - bobijneering : hooge en lage spanning.

ALGEMEENE TOEPASSING DER. RARNKRACHT IN DE FABRIEKEN.

Zwak, Aan Bloedgebrek Lijdend 
en Zenuwachtig.

De gezondheid plotseling terug gekomen door de 
Dr. Cassell’s Tabletten.

Mejuffer Florence Parker, 11, Aspinall 
street, East Siddal-bij, Halifax, zegt: “ Twee 
jaren geleden werd ik ziek, ik verloor al mijne 
krachten, m ijne zenuwen verzwakten schrikke
lijk, en ik had geen eetlust meer. Mijne 
moeder deed al het mogelijk om mijne eet
lust door goede spijzen te verwekken, doch het 
hielp niet. Zeer dikwijls leed ik aan hart
kloppingen en somtijds aan duizelingen die my 
deden vreezen door de straat te moeten gaan; 
ik beefde op mijne beenen en mijne zenilwen - 
deden m ij schrikkelijk lijden. M ijn toestand 
wiasi ipijnlijk 'te beschouwen ; zoo bleek en. 
bloedgebrekkig was ik geworden dat iedereen 
geloofde ik zou sterven.

“ Niet een geneesmiddel deed m ij een goede 
werking, tot den dag op de welke ik de Dr. 
Cassell's Tabletten beproefde. Dan verander 
de m ijnen toestand op eene wonderbare wijze, 
mijne eetlust fwam terug, mijne gezondheid 
verbeterde en na eenige weken was ik geieeil 
mijne werk te hernemen. Sedert ben ik nooil 

meer ziek geweest, genist nu van ©ene voortreffelijke gezondheid, en nooit te 
voren was ik zoo levend en zoo werkzaam geweest.

. Cassel
Tabletten

Universeel fam ilie  geneesmiddel teoen

P R IJ S  3 F R  EN
Ï.5 0 F R

(het  g r oot  
model bevat 
drie maal het 
kleine) V er 
kocht door de 
apotheken in  
aile werelddee- 
len. Vraag de 
Dr. Cas sell’s 
T ab  letten en 
weigerd a ‘ le 
namaking. #

H a rtk lo p p in g e n  
Levensa fm a ttin g

/. en u waf m a ttin g  Slapeloosheid 
Zenuw zw akheid Bloedgebrek  
Zenuw onsteking Slecht« spijsver+eeringZenuw achtigheid  
N eurasthenie U itp u tt in g  Nierenziekte

Bijzonders aanbevolen aan de voedende moeders en aan 
do personen die de kritische tijdvakken van het leven 
doorgaan. Dokter Cassell’s Co., L td ., Manchester, Eng land  
A lgemean depot voor Belgie en het Groot Hertogdom :

Maison l.ouls Sanders, 22, Rus de la  G laciers, Brussel.

N EEM T  T W EE  

T A CLET T E N .

bij het slapen 
ga^n eu ge zult 
bemerken hoe 
goed ge slapen 
zult : vervolgd
en ge zult wel 
dra de vreugde- 
kennen kracht 
en gezondheid 
te bezitten.


