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zoo eerlijk, zoo treffelijk en zoo manhaftig
had gewonnen /

Dood vanM. Jul. Vandekerckhove.
Verleden dinsdag, rond 4 ure in den na
middag, is alhier de Heer Jules Vandekerckhove zachtjes in den Heer ontslapen.
De dood is een einde komen stellen aan
de onverbiddelijke ziekte die onzen geachten
stadsgenoot sedert maanden ondermijnde, en
kalm en gelaten, bij het geween eener duur
bare vrouw, bij het snikken van teergeliefde
kinders, schonk hij zijne ziel aan den schep
per weder.
De
Heer Jules Vandekerkchove was
de zoon van
zaliger Charles en Maria
Christiana Nuttens,
echtgenoot van Me
vrouw Sidonie Laleman, te Iseghem geboren
den 6 Juli 1858, en alhier godvruchtig
overleden den 28 April 1914

En helaas ! hij ligt ter nedergeveld, veel
te vroeg, nog in den bloei der jaren, nog in
volle levenskracht.
Bij al de bewijzen van deelneming die
die aan Mevrouw Vandekerckhove en hare
kinderen in overvloed zullen toegestuurd
worden biedt Boos Iseghem ook de zijne.
Dat God de ziel van den dierbaren overlede
ne rijkelijk beloone voor al het goed dat hij
alhier gedaan heeft, en dat hij ook steun en
sterkte geve aan de achtbare familie van
den afgestorvene om de bittere beproeving,
die zware slag met moed en onderwerping
te verdragen.
Boos Iseghem.

W IE G E L IE D JE .

Het droevig nieuws van zijn afsterven,
was in enkele stonden de stad door gekend,
en alhoewel die bittere ontknooping sedert
lang was gevreesd, toch bleef er nog altijd
hoop dat de liefdevolle zorgen die hem om
ringden, dat zijn kloek gestel zijne ziekte
ging overwinnen.

Met de blauwe kijkers open,
Met een glimlach op ’t gezicht
Blijft de kleuter zonder slapen
Als een kleine boosewicht.
« Kan hij dra toch vredig sluimeren 1 »
't Is de wensch die ’t hert ontspringt
Van het zusterken van liefde
Dat bij ’t bedje hemelsch zingt :
Slapen moet ge, broederke,
Van uw kleine moederke,
Slapen, slapen, broederke mijn,
Van ’t minnend moederke dijn.

Helaas ! God had het anders beschikt.
En wanneer de machienen in de fabriek
stil vielen, en dat het werkvolk vernam wat
er gebeurd was, ontwelde aan menige oog
een medelijdende traan, ontsnapte aan ieder
hert een biddende zucht : « Heere, wees de
ziel van onzen patroon genadig ! »
De Heer Vandekerckhove was de vriend
van zijn groot getal werkvolk. Ten allen tijde
gaf hij bewijzen van liefde en genegenheid
aan zijne werklieden, hij toonde ten overvloe
de hoe hij den werkman achtte en eerbiedig
de, en in zoo menigvuldige omstandigheden,
heeft hij mildrijk en altijd op bedekte wijze,
zijn werkvolk geholpen, bijgestaan en onder
steund.
O
! ik die deze regelen schrijf, ik heb zoo
menigmalen getuige geweest van zijne wel
daden, en zoo menigmalen heb ik gezien
hoevele tranen hij heefd gedroogd, hoeveel
wanhopigen hij heeft opgebeurd, hoeveel
smerten hij heeft gelenigd, hoeveel bittere
pijnen verzacht.

Ook was hij door zijn werkvolk tot in het
diepste van het hart geacht en bemind. Z ij
nen naam werd immer door alle zijne onder
danen met eerbied uitgesproken, en thans
hoort men geen ander woord : Het Iseghemsche werkvolk verliesi eenen grooten wel
doener !
Aan wien mag men bij het afsterven in
zoo weinige woorden, zooveel eer en lof
toesturen.
Doch in de burgerij ook was de Heer
Vandekerckhove algemeen gewaardeerd. De
gansche stad was hem genegen, alle de bur
gers zagen met vreugde en genoegen den
steeds klimmenden groei en bloei zijner
handelszaken aan, en waren verheugd over
de ongemeene uitbreiding welke hij aan de
Iseghemsche nijverheid wist te geven, om in
het binnen en buitenland de naam en de faam
van onze werkzame stad te verspreiden.

Frissche wangjes, roze lipjes,
Waas van onschuld op ’t gelaat
Is het eindlijk ingesluimerd
Blozend als een dageraad
Lijk van de aarde heengetogen
Ligt het roerloos in zijn bed
En het zusje lisplend suizelt
Met een hert dat trilt van pret :
Morgen, broerke, broederke,
Ben ik weer uw moederke
Morgen, weder, broederke mijn
Zal ik uw moederke zijn !
F rans

Ackerm

ans.

SCHOON ZIJN.

Wie ter wereld is er die niet wenscht
schoon te zijn ?

Alle menschen koesteren het verlangen er
zoo schoon mogelijk uit te zien van gelaat en
gansche wezen, en zij wenden daartoe dan
ook alle middelen aan, ja, menigeen maakt
gebruik van min of meer kwakzalverachtige
middeltjes, opdat zijn uiterlijke zou behagen
en vele juffertjes weten niet watal gedaan om
er bekoorlijk uit te zein.
Het is niet met die uitwendig toegepaste
middeltjes dat men zich schoon maken kan.
Vele jonge vrouwen verwen zich de wimpels
en ook wel de wenkbrauwen zwart, wrijven
wat karmijnrood op hunne lippen, bedekken
hunne wangen met een laagje « poudre de
riz » en plakken hier of daar nog een zwart
plekje, een « mouche », die hunne alzoo
geschilderde schoonheid moet verhoogen.

En thans is de droefheid algemeen, is het
medelijden in alle herten.

Ja, ook weinig behaagziek man weet zich
alzoo aardig op te smukken, smeert zijne
knevels met cosmetiek, en voegt er dan nog
een scheutje reukwater bij, alsof die aange
naam stinkende geur de schoonheid kon
verhoogen van dit gelaat, welk uitzicht niet
veel mannelijks vertoont.

Nu hadde de Heer Vandekerckhove na
jaren en jaren lastig strijden, streven en
zwoegen, de vruchten van zijnen arbeid mo
gen plukken; nu hadde hij eene welverdiende
ruste mogen vinden; nu hadde hij nog lange
jaren van de fortuin mogen genieten, die hij

Ondanks al die ietwat dwaze zorgen treft
men menig mensch aan wiens aangezicht
schamelijk misvormd is, wiens uitzicht terug
stoot door de onooglijke uitdrukking. Menig
gelaat is grof van lijnen en onregelmatig
gevormd, zoodat de aanblik ervan den toe

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen, alsook de

Wie waarlijk schoon wil wezen en het
lang wenscht te blijven, weze goed en gedrage zich wel, want de ware schoonheid komt
voort uit een binnenste dat niets dan het
sehoone en het loffelijke kan beminnen.

W at zou daarvan toch de oorzaak zijn ?
Hoe worden zoovele menschen toch zoo
vroeg Ieelijk ?

Eene vergelijkenis.

De kleine kinderen worden toch allen — er
zijn uizonderingen — lief en schoon van we
zen geboren. Men bezie maar eens die vele
boorlingsjes : die snaakjes van eenige maan
den, eenige jaren oud. Hunne aanzichtjes zijn
regelmatig gevormd. Zij schijnen wel engel
tjes te zijn met die zoete en oogbekorend
innemende muiltjes.

Inderdaad zoo is ’ t ! De kindertjes zijn
op lateren
ouderdom wel schrikkelijk
veranderd, Zij hebben ^allerhande aardige
gewoonten aangenomen, die hunne gelaat
spieren deden vergroeien en een verderfelijken
plooi aannemen; zij trokken de neus snui
vend, zoodat hij langs een of anderen kant
leerde scheef groeien, ofwel deden zijne
wangen breed uitzetten door er geweldig met
de vingeren in te wroeten.

gen van alle opschikmiddelen en voor wie
eenieder in bewondering moet staan.

H. D . Z.

Toen wij nog jongens waren begon hier
en daar een lichtzinnige dochter, die daar
door hoopte van vroeger een man te krijgen,
den ouden, kostelijken, maar zedig kleedende kapmantel af te laten en ’t was aanzien
als een verergenis, zoover waren onze
vlaamsche voorouders doordrongen van de
noodzakelijkheid eener zedige kleeding.
Men wees deze die met die oude goede
gewoonte afbraken met den vinger en geen
treffelijke jongman zou zulke dochter ten
huwelijk gewild hebben.
Hoe staat het nu ?
W at al zottigheid heeft men al niet zien
verschijnen en in den naam der mode als
draagbaar aanzien worden, ja, zelf als ver
plichtend doen doorgaan.

De blik der oogen is rustig en open. Zij
zijn spiegels van een zuiver geweten en
gansch de uitdrukking des gelaats van
eenen rechtschapen mensch geeft de gerust
heid weder welke in zijne niet schuldige
ziel huist.

Dat die verdraagzaamheid die wij steeds
te veel voor het kwaad gehad hebben ein
dige ; doen wij onze vrouwen en dochteis
zóó kleeden dat de onschuld en zedigheid
uit hare houding strale ; versieren wij haar
met deugd en e e r ! Dat de bedieners der
Heilige kerk het hunne bijdragen om die
betreurensweerdige misbruiken te beteuge
len en de God van alle zuiverheid niet
nederleggen op de tong van deze die zich
half gekleed tot het Goddelijk Gastmaal
durven aanbieden ! 1
Geene middels zijn te streng om in ’t kamp
der kinderen Gods maar deze te behouden
die in God herboren zijnde, in God en voor
God zich kleeden, leven en sterven ! !
Dat de vrouwen en dochters in hunne
kleeding zich niet schikken naar de uitzin
nigheden der mode om die gegronde redens
hierboven aangehaald, en dat ons vlaamsche
volk, dat vroeger van ’t fransch juk niet
wilde, ook nu van de fransche onzedigheden
niet wille !
Vooruit, het puik der vlaamsche vrouwen;
het geldt hier de trouwe bewaring der vroe
gere viaamsche zeden welke ons Vlaanderen
zoo groot hebben gemaakt, van ons Vlaande
ren welke wij ons zoo geern voorstellen
gekleed in al zijne pracht van kristene
grootheid ! !
L. K i n d t - H a u t e c e u r .

En wie is die machtige bevelhebber die
men mode noemt ?

’t Zijn gewetenlooze kerels van Parijs,
’t meestendeel Joden die zich weinig om de
zedigheid bekommeren, die oude en nieuwe
vormen van kleeding verwarren en zoo aan
iedereen de wet stellen ! Eenige geïllustreer
de, modebladen geven de teekeningeh, de
kleermaaksters der groote steden beginnen
’t spel, de dames der steden verschijnen met
De eene kreeg voor zalige gewoonte alles
de nieuwe belachelijkheden in ’t openbaar,
wat in zijne handen kwam in den mond te
en in een paar maanden iedereen aapt dat
steken en verwierf daardoor een « bakhuis »
na !
waar een klein broodje door kan slibberen.
Dat men eens ’t verstandige bewijze
Anderen hadden zin in erbarmelijk te tieren
waarom ’t een jaar die kunstgevrochten die
en te schreeuwen, of allerhande vieze ge
men hoeden noemt, zoo verschrikkelijk
zichten te trekken.
groot zijn dat de draagsters ervan moeilijk
Jonge lieden krijgen gauw de gewoonte
door de deuren konden en ’t jaar nadien zóó
grimassen te maken en hunne gelaatstrekken
klein dat men ze voor kalvermandekens zou
zonderling te misvormen. Zij kunnen het ook
aanzien hebben 1
zeer goed oin scheel te worden. Eindelij
Over jaren liepen de vrouwspersonen
bezien zij starrelings het puntje van hunnen; met rokken waarin ijzers en kussens gebor
neus ; in hun oog rekt zich een pezeken en^ gen waren, nu ijzers en kussens zijn weg
ziet ! Zij blijven voor hun leven scheel gebleven en hebben plaats gemaakt voor
kijken !
openingen waar helaas ’t onzedige begint 1
Men moet daar goed opletten en al dege
En hier moet mijne pen nu geesels grijpen
nen die kinderen opvoeden behooren daar
en ongenadig geeselen !
hunnn aandacht op te vestigen ; het zal
De zaken staan zoo erg dat hunne hoogveelal de kwade gewoonten uitroeien, die
weerdigheid de Bisschoppen, als verant
het aangezicht vroeg leelijk maken.
woordelijke herders onzer zielen, er hevig
Het is eene onomstootelijke waarheid,
dat ’t uiterlijk van den mensch de weerspie
geling van het innerlijke is en wanneer het
binnenste zuiver is en het hert vrij van
kokende driften en gevaarlijke neigingen, dan
is ook het gelaat veelal regelmatig gevormd
en door een rein waas overtogen, die al
wie het beschouwt gunstig weet te stemmen
en voor zich in te nemen.

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

schouwer voor menige juffer een onweerstaanbaren afkeer inboezemt. Hare wezens
trekken zijn grof en als gansch vertrokken.
De neus is bliksems groot of dik ; de mond
is bij wijlen schamel scheef, of de oogen
hebben eene belachelijke gewoonte zoo
aardig scheel te zien, of worden als piepend
half toegenepen. Soms komen dikke lippen
het geheele nog meer ontsieren.

Maar wanneer men nog eenige jaren later
komt, dan staat men verbaasd. Welhoe die
juffer met haar scheeven mond, met dien
plompen neus of deze dikke lippen, was zij
dit lieve popje welk in zijn wiegje eenieder
bekoorde ? Die grove jongen met die ver
brokkelde tanden en die leelijke gelaatstrek
ken, is dat gegroeid uit den zoo schoonen
engel, dien men te recht op den schoot zijner
moeder bewonderde?

Slaap mijn broerke, duik uw kopjen
In de kussens van satijn
Oogen dichte, beentjes stille,
Engelachtig broerke mijn !
Maar de voetjes blijven spartlen
De armpjes zwaaien voort in ’t rond
W ijl, zoo zoet als zilvren klokjes,
Klingelt uit het ineisje’s mond :
• Broerke, broerke, broederke !
Laat me zijn uw moederke,
Broerke, broerke, broederke mijn,
Laat mij uw moederke zijn !

Hij was Voorzitter van den Kerkraad
van het H. Hert; Gemeenteraadslid der stad
Iseghem; Ondervoorzitter van den Bond der
Borstelnijverheid; Ondervoorzitter van den
Reizigersbond « Spoed en Moed » Ondervoor
zitter der Stadsfanfaren; Bestuurlid van den
Katholieken Burgersbond.

Zijn gansche leven was eene standvastige
en gedurige aaneenschakeling van goedheden
en van weldaden.

bij den drukker van dit blad gedrukt,

Godsdienst,

Z N

kaarten of programmas

tegen opkomen en wijzen aan iedereen het
zijne bij te dragen om die schandelijke mis
bruiken van kleederdracht en pronkzucht te
doen verdwijnen.
De beurtelingste veranderingen der klee
derdracht zijn zóó onzedig geworden, dat
een deftig manspersoon in tegenwoordigheid
van zulke vrouwspersonen onder hevige
gemoedsaandoeningen komen moet, en sterk
moet hij staan in de deugd om niet tot kw a
de neigingen over te gaan !
Eene zaak is zeker : aan Gods Wet is er
sedert negentien eeuwen geen woord ver
anderd, wat dan Wet wat is nog wet, alwie
niet zedig gekleed gaat, is een verergernis
gever waarvan de Zaligmaker zegde : Wee
aan den mensch door wie de verergernis
komt!!
W at staat er ons te doen ?

Wie minnaar is van het goede en het
sehoone, doet ook die verhevene neigingen
op zijn wezen terugspiegelen. Mild is zijn
glimlach,
goedig zijn oogslag, en zijn
gansche wezen, door geen zenuwachtigEen hevige veldtocht tegen al die onbeta
grijnzen vertrokken, ligt in regelmatige melijkheden beginnen en eerst in ons eigen
plooien.
huis, dat de kristene damen dien naam weerHa ! Die vrede des herten 1 W at brengt dig, het voorbeeld geven van onberispelijke
zij toch de ware schoonheid te weeg ! Ja,
kleederdracht, dat zij het voorbeeld niet
eene schoonheid, welke nog praalt en prijkt
volgen van sommige damen, die volgens
op de uitgemergelde of verbleekte wezens
hare plaats in de samenleving steeds tot
van deugdzame en brave ouderlingen ; voorbeeld zouden moeten dienen en die
eene schoonheid welke geenszins kan ver
helaas hare ijdele pronkzucht boven de
kregen worden door het gebruiken en bezi strenge wet van het Evangelie stellen.

Ledegankc’s Standbeeld.
( Tijdschrift van het Willems-fonds,
Maart 1898.)
Ledeganck werd in 1805 geboren.
Hij stierf in 1847.
Zijn bronzen standbeeld hebben wij te
Eekloo, zijne geboortestad, onthuld in 1897.
Die drie jaartallen — door minder dan
eene volle eeuw van elkander gescheiden —
hoe welsprekend getuigen zij van de ont
waking en opbeuring van onzen taalstam in
Vlaamsch-België !
Bij Ledeganck’s geboorte (9 November
1805) zuchtte zijn vaderland sedert elf
jaren onder het vreemde juk. Eekloo was
eene Fransche sous-préfecture.
De taal van het kindje, dat daar in zijn
wiegje lag onder het dak van zijn vader den
armen schoolmeester, — die taal was streng
verbannen uit het bestuur, uit het onderwijs,
tot zelfs uit de naamplaten op den hoek der
straten en uit de uithangborden.
De Vlaamsche gewesten waren Fransche
Departementen geworden : départements de

la Lys, de l ’Escaut, des deux Nethes,
de la Dyle, enz. De nog onoverwinne
lijke Napoleon droeg de keizerskroon en
zwaaide zijnen
bloedigeu scepter over
Europa. De Vlaamsche tak van den
Nederlandschen boom scheen geen le
venssap genoeg meer te bezitten om ooit
die stelselmatige verbastering te ontgroeien.
Vlaamsch-België was zoo goed als ver
loren en bleek een tweede Fransch-Vlaanderen te zullen worden.
Bij Ledeganck’s afsterven te
Gent
(19 Maart 1847) had het gezegend tijdvak
der vijftienjarige
regeering van Koning
Willem I een deel der wonden van de
Fransche overheersching in de Vlaamsche
gewesten helpen genezen en te gelijk de
zaden gestrooid, die na 1830, ondanks
de Belgische omwetenling, zouden ontkie
men en worden wat men de Vlaamsche
Beweging heeft genoemd : ’t is te zeggen
de verrijzenis van den Vlaamschen Laza
rus uit zijn graf der 17de en der 18de
eeuwen.
Naast den vader en hoofdleider der
Beweging, den patriarch Jan Frans Willems, en met Blommaert, Van Duyse,
Snellaert, Serrure,
Rens,
Heremans en
anderen, had Ledeganck te Gent in de
eerste gelederen gestaan om zijn volk
te helpen ontslaven.*

Hij had liet Burgerlijk Wetboek voor
den Vlaming
in zijn
taal toeganke
lijk gemaakt en ondanks dat dor vertaal
werk van den rechtsgeleerde had hij
heerlijke gedichten geschreven, die wedij
verden met de meesterstukken der vernieuw
den lyriek in het Noorden : zijn klavier van
1836 is de waardige tijdgenoot van Nicolaas
Beets’ Najaarsmijmering, in hetzelfde jaar
gedicht.
Theodoor Van Rijswijck schonk ons in
1837 zijne meesterlijke Eigenaardige ver
halen, Hendrik Conscience in 1838 zijnen
Leeuw van Vlaanderen, het epos en het
evangelie te gelijk van het ontwakend
Vlaamsche volk, en Ledeganck gaf ons in
1839, onderden titel van Bloemen mijner
Lente, het eerste bewijs, dat de tijd van
Byron, Lamartine en Victor Hugo ook groote
lyrische dichters der nieuwe richting in
Vlaanderen leveren zou.
Het algemeen Vlaamsch petitionnement
van 1840 was de eerste groote electrische
schok, die door de nog verkleumde en
verstijfde ledematen der Vlaamsche Maagd
was gevaren.
De strijd was fel en de toestand meer
dan zorgwekkend, toen Ledeganck — nog
geene 42 jaar oud — door de tering werd
weggemaaid. In zijne onsterfelijke Drie
Zustersteden (1846) had de dichter den
noodkreet der Vlaamsche vaderlanders in
onvergankelijke strofen op zijn sterfbed
laten weerklinken.
Het volk begon zijn Vlaamsch hart te
voelen kloppen ; maar het bestuur, het
leger, het gerecht, de school, en eilaas !
nog grootendeels de zeden waren Fransch
in Vlaanderen.
Vijftig jaar later, op de onthullingl van
Ledeganck’s standbeeld te Eekloo (29 Aug.
1897), zag men een goed deel der officieele
wereld van België zich romdom het voetstuk
verdringen : twee ministers, den voorzitter
van den Senaat, drie gouverneurs, de bur
gemeesters der drie zustersteden, den bisschop van Gent, allerlei mindere waardig
heidsbekleders ; en in hun midden, boven
hen uitstekend door geboorte, rang en
gestalte, onzen toekomstigen koning, onzen
geliefden Kroonprins Albrecht van België.
En van den Kroonprins tot den minsten
der talrijke redenaars spraken allen in onze
gulden moedertaal en deden allen hun best
otn deelachtig te worden aan de hooge popu
lariteit die, vijftig jaren na Ledeganck’s
dood, verbonden is aan het gebruik der
moedertaal in de eens zoo verfranschte
Vlaamsche gewesten.
D e in 1847 nog onbeholpene en schier
hulpelooze Vlaamsche Beweging is toonge
vend geworden.
Eene reeks taalwetten hebben ons sedert
1873 het officieel gebruik van het Nederlandsch grootendeels gewaarborgd.
Onze taal klinkt nu en dan in de beide
Kamers.
Aan onze gemeenschappelijke Nederlandsche letterkunde leverden wij meer dich
ters dan het Noorden en ook enkele dege
lijke prozaschrijvers.
Wij hebben eene nationale muziek zien
ontstaan met Peter Benoit, die ook in
’t Noorden boven Verhuist en Nicolaï als
veldheer in het rijk der tonen wordt
gehuldigd.
Wij
hebben
groote
Nederlandsche
schouwburgen te Antwerpen en te . Brussel
zien verrijzen ; die van Gent is in opbouw
en te Antwerpen beiooft men ons eenen
nieuwen kunsttempel voor onze nationale
Nederlandsche opera.
De wetenschap wordt meer en meer in
onze moedertaal gedoceerd en beoefend. Wij
hebben het oprichten eener Vlaamsche
Hoogeschool in ons programma geschreven
en wij zullen ze bekomen, vroeg of laat.
Door het tot stand komen der Neder
landsche taalcongressen, waarvan na eene
halve eeuw het 25ste te Gent in 1899 zal
worden gehouden, is de klove van 1830
tusschen Noord en Zuid gedempt en leunen
de Vlamingen meer en meer aan tegen de
eigen Germaandsche beschaving hunner
Noorderbroeders, evenals de Walen hunne
kracht zoeken en vinden in de hun aanver
wante Fransche beschaving.
De vlaming begint zich eenigzins te be
vinden in de normale voorwaarden tot
vreedzame ontwikkeling als Germaansch
burger van een tweetalig land van vrijheid
en gelijkheid.
Welke reuzenschreden werden er niet
gezet op den tijd van minder dan honderd
jaren, tusschen de wieg van Ledeganck en
zijn standbeeld.

Chocolat Martougin
DEN

BESTEN

De hoogste prijs uit de loterij.
E r wordt geklopt.
— Binnen !
Een groote man treedt binnen.
— Geluksbode is mijn naam, zegde bij.
Bediende van de loterij.
— Neem plaats. Waaraan heb ik de
eer te danken.
— Gij speelt een lot uit mijne serie...
— Ja. En wat is er nu van uw dienst?
— Gisteren was de trekking en gij liebt
een prijsje gewonnen. Ik wenseh u geluk
en zal u uw prijs uitbetalen...
— Wel, wel, hoeveel is liet wel ?
— Niet veel, maar toeli wel aardig,
duizend frank.
— Is bet waarachtig! W ilt gij eene
sigaar ? Een lekkere sigaar, dat verzeker
ik u.
De bediende stak zijne sigaar op en
haalde een portefeuille te voorschijn ; liij
nam er een stapel bankpapier uit. Lang
zaam, zeer gewichtig, legde liij liet eene
biljet na het andere op tafel.
W ilt gij niet beginner, met natellen,
zegde hij eindelijk.
Ik telde, honderd... twee honderd...
duizend... twee duizend... drie duizend...
nog meer? Had die man zich soms
misteld ? vier... vijfduizend... lie t begon
te duizelen voor mijn oogen... zes duizend.,
zeven duizend, acht, negen, tien duizend...
O, hemel... hij had zich bepaald vergist.
— Klopt het ? vroeg de man.
— Neen... neen... Gij hebt u vergist,
daar liggen tien duizend frank.
— Jaw el,., dat weet ik... gij hebt
namelijk tien duizend frank gewonnen.
— T ,.. T... tienduizend... Maar kerel
het is niet waar... Ja ? ... D rink een
borrel met mij.
Terwijl ik de glazen haalde, telde
« Geluksbode » steeds meer bankpapier uit.
— W at beteekent dat?
— Tel, als het u belieft.
Ik telde... Ik telde steeds maar door...
Zeventien duizend... en dertig duizend.
— Als het u belieft... uw winst... zegde
de man, die de bankbiljetten te[de.
— Honderd duizend frank... hoe is het
mogelijk... Ik sprong van mijn stoel op
en vloog mijn « Geluksbode » om den
hals.
— Goede, genius, sprak ik. Gij maakt
mij gelukkig. D it is de beerlijkste dag
van mijn leven. Kom, laat mij u omhel
zen. Gij zijt mijn vriend.
« Geluksbode » liet zich omhelzen... De
flesch waaruit wij samen dronken, wTas
ledig... Wij werden vriendschappelijker
dan ooit met iemand was geweest... Wij
spraken zelfs van « eeuwige vriendschap ».
— En nu, waarde vriend, sprak « Ge
luksbode » toen wij drie ilesschen hadden
leeggedronken, geef mij nn uw lot...
— Drommels ja het lot... dat moet
ergens in eene schuif liggen. Maar waar?
Ik zocht, maar vond liet niet. Alle
schuiven en schuifjes van mijn bureel
snuffelde ik door. Maar het lot was nergens
te vinden. Alle papieren vlogen over den
grond. Brieven, pakken, alles lag daar in
wanorde over het tapijt verspreid, maar
het lot kwam niet voor den dag.
— Ja, het lot moet ik hebben, anders
mag ik u het geld niet uitbetalen.
— Hemel ! Gij hebt gelijk. Ik moet het
lot hebben. Maar waar heb ik het nu
gelaten ? Ik ledigde mijne portefeuille,
haalde mijn uurwerk uit mijn zak... keerde
mijn jas als het ware binnenst buiten,
eindelijk daar kwam het lot uit een vest
zakje, geheel en al verfrommeld.
Met een : « W aar bleeft ge dan toch zoo
lang, kleine engel », gaf ik het stukje
papier aan den bediende.
Deze liet mij eene lijst zien, waarop boven
de lezen stond : n. 77727, honderd duizend
frank. Daarop liield bij mijn lot voor en
daarop stond ook 77727. Dat kleine stukje
papier was mijn geluk...
Toen, als kwam ik tot bezinning, zegde
ik :
— In ’s hemels naam, vertel niets aan
mijne vrouw.
— Waarom niet ?
— Zij laat mij, als zij weet welk een
kapitaal ik gewonnen heb, seffens onder
voogdij stellen.
— Zoo, zoo, .knikte « Geluksbode » heel
gewichtig... Zoo... zoo...
Ik stopte hem een paar briefjes van
honderd in de handen en hij ging...
W at nu het eerste gedaan ? Eerst
schulden betaald ! Drommels, wat een
heerlijk gevoel zou dat zijn, zoo geheel en
al zonder schulden te zijn.
Daar was de kleermaker met 50 ; de
kapper met 25 ; de sigarenmaker met 25 fr.
En dan nog een stuk of tien met kleinere
bedragen dan 25 fr.
Weg alle schulden, schoon schip, en
dan... wat met het overige geld gedaan ?
Reizen? Ja reizen! Maar waarmede?
Met een trein? Och neen.. Te ouderwetsclie
wijze van reizen.. Meteen auto ? Ook n ie t!
Met eene vliegmachien ? Ja, juist met eene
vliegmacliien een reis om de wereld. Dat
zou sensationneel zijn. Brindejonc beeft
het een heel eind gestuurd.
« Eene reis per vliegmachien » zouden
de tijdschriften geven. En de redacties

zouden elkander liet recht, om mijne be vele hebben ei al eene, en zoo zullen alle
richten op te nemen, betwisten! En als dat werklieden en bedienden onzer katholieke
alles afgeloopen was... dan een boek ! maatschappijen in éénmaal betalen, voor
Heerlijke gedachte een boek te schrijven.
de drie verzekeringen. Op die wijze zullen
Zoo zat ik in het gepeins verzonken, toen zij verzekerd zijn gelijk de nieuwe wet
daar plotseling in den gang voetstappen voorschrijft tegen ziekte, invaliditeit en
ouderdom.
klonken.
Dat was mijne vro'iw! Gauw het geld
Alle verstandige werklieden, die dus nog
opgeborgen. Met beide handen greep ik geen deel maken van eene ziekenkas, een
om mij heen, stopte het bankpapier in eene ziekenbus, eene mutualiteit zullen zich dus
schuif, deed weer ’n greep en nog een. Daar
verhaasten, om lid te worden van een onzer
kreeg ik een stomp in mijn zijde... ik keerde bestaande goed ingerichte katholieke
mij om ! Kreeg nog een duw... toen klonk ziekenkassen. Daar zal men voor alles
zorgen.
de stem van mijne vrouw mij in de ooren.
—
Ik zou wel eens willen weter, waar
over gij gedroomd hebt. Gij hebt de lakens
S T E E K T W E L D E Z E WAARHEID
totaal verscheurd!
IN

Verzekering tegen
ziekte, invaliditeit en ouderdom.
Dinsdag laatst heeft de Wetgevende
Kamer hare werkzaamheden hernomen en
de bespreking aangevat van de wet.
Alle werklieden, werkvrouwen en be
dienden, zoowel vrouwelijke als mannelijk^
zullen verplicht worden te sparen om in
geval van ziekte, inyalideit en ouderdom,
recht te hebben op eene vergoeding.
Maar iedereen zal vrij blijven in de keus
van de maatschappij, waardoor hij die
vergoeding wil bekomen.
Katholieke werklieden zullen in katholie
ke maatschappijen lid worden ; liberalen
in liberale maatschappijen ; socialisten in
socialistische maatschappijen ; onzijdigen
in onzijdige maatschappijen.
Nevens de verplichte verzekering staat
dus de vrije keus der m aatschappij, zoo als
nevens het verpltcht onderwijs ook de vrije
keus der school zal staan.
Weigeren de werklieden te sparen, dan
zal de patroon de stortingen moeten afhou
den van het loon, en ze overmaken aan eene
officieele verzekeringskas, die men noemen
zal : de gewestelijke raad. «In dat geval
verliest de werkman zijn recht op vi ije keus
dor maatschappij ; en dat is de meeste straf
voor zijnen moedwil. De tweede straf zal
zijn, dat de gewestelijke voor dezelfde voordeelen als die eener bestaande maatschappij
meer zal te betalen hebben ; ofwel, dat hij
voor dezelfde bijdrage mindere voordeelen
zal genieten.
De werklieden hebben er dus alle belang
bij zich niet te laten dwingen, maar gebruik
te maken van hun recht op vrije keus der
maatschappij.
Indien een patroon weigeren moest voor
eenen moedwilligen werkman de afhouding
opzijn loon fe doen, dan zou hij zelf in de
plaats van zijnen werkman moeten beta
len : doch indereen begrijpt, dat do patroons
liever zullen afhouden van den werkman
dan zelf te betalen, en daarin heeft hij
overschot van gelijk.
Waarom moet de werkman nu sparen ?
Voor drie gevallen: eerstens om vergoeding
te bekomen in geval van ziekte, gedurende
ten minste drie maanden ; ten tweede, om
vergoeding te bekomen voor ziekten of
ongevallen die langer dan 8 maanden duren
zonder dat er een beperking aan den onderstandsduur mag gesteld worden, zelfs in
geval hij onbekwaam blijft tot werken,
moet die vergoeding onafgebroken betaald
worden, dag voor dag, van den I Januari
tot den 81 December, dat tot den ouderdom
van 65 jaar ; ten derde, moet de werkman
sparen
voor
het ouderdomspensioen
dat begint te loopen op 05 jaar.
I)e werkman zou dus verzekerd zijn van
den dag dat hij den voet op den werkwinkel
of het bureel zet, tot den dag dat hij zijn
pensioen krijgt in den hemel__ als hij braaf
geweest is.
Vraagt gij nu hoeveel vergoeding de
werkman zal trekken in die drie gevallen,
dan moeten wij u antwoorden :
Voor de ziekte moet de vergoeding
minstens een frank daags bedragen ; maar
al de maatschappijen van onderlingen
bijstand, de ziekenkassen, de ziekenbussen
betalen meer ; sommig geven i .50 — 2 fr.
2.25 fr. — 2.50 tot 3.00 fr. daags.
Iedereen moet nu weten hoeveel hij
gaarne trekken zou in geval van ziekte, en
eene maatschappij kiezen, die hem derge
lijke vergoeding betaalt. Natuurlijk zal hij
moeten betalen volgens hetgeen hij trekt.
Dat is nu de verzekering voor dé ziekte.
De personen die thans deel maken van
de bestaande mutualiteiten, zijn al in regel
voor die eerste verzekering ; die zullen dus
tot niets meer verplicht worden voor die
eerste verzekering.
Eens dat de ziekte drie maand geduurd
heeft begint de Her verzekeringska s uit te
betalen, ook ten minste een frank per
werkdag, maar gedurende heel het jaar,
en dat alle jaren zoolang de ziekte en de
werkonbekwaamheid duurt tot 5 jaar.
Daarvoor betalen de leden in de eerste
maatschappij waarvan zij deel nemen ; in
iedere maatschappij wordt hun dat gezegd,
en zij hebben zich daarvan niets aan te
trekken.
Voor de derde verzekering, namelijk
legen den ouderdom, zullen zij storten in
eene pensioenkas. Of beter, alle ziekenkas
sen zullen ook pensioenkassen inrichten ;
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Eene verwaarloosde valling zet zich over
van den eenen mensch aan den anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor oudcri lingen. Daarommoeten wij ons er zoo spoedig
i mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen
zoggen, eenigste remedie die u voldoending
geelt, is de Siroop üepraetere. Dit is een
i wetenschappelijk produkt, dat door de Dok[ tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken,
j in alle apotheken namelijk te I s e g h e m bij
MM. A. R o d e n b a c h en J.
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Stadsnieuws

Verslag.

Ons blad verschijnt te vroeg om heden het
verslag over de begraving van den Heer
J. Vandekerckhove te kunnen geven.
D e n t o e r de B e i g e .
Dinsdag rond den middag vlogen alhier de
velorijders voorbij die deel namen aan de Ronde
van Belgie.
’t Was het juiste oogenblijk waarop be fabrieken
stil lagen, en duizenden menschen verdrongen zich
op de trottoirs o;n de velohelden de bewonderen
en toe te juichen.
Lang moest men niet wachten.
Ze zijn daar ! weerklonk het aan de statie... Zij
komen af ! riep men aan het Kruis. En in eenen
oogenblik wist men dat ze gingen voorbij rijden.
De menschen stonden op de teenen en langhals
den om te weten wie de eerste was.
— « ’t Is Fraaike ! t Is Fraaike ! » En inderdaad
’t was Fraaike. ’t Was 12 centimeters en 3 milimeters voorop.
Maar was mij dat een spel ! Roepen, tieren,
juichen ! ’k Heb dat nog nooit gehoord.
— « Weerd u, Fraaike, riep men, weerd u,
courage jongen, ge moet den eersten toekomen ! »
En ’t mannevolk stak de klak in de lucht, en
’t vrouwvolk zwaaide zakdoeken en vtforsehoten, en
riep nog luidst en langs van al : — Weerd u,
Fraaike, weerd u, courage \
’k Wist niet dat onze jonge meisjes Fraaiken
zoo geern zagen.
Gemeenteraadslid.
Door het afsterven van den Heer Jules Vande
kerckhove, wordt de Heer Emiel Dierick, lid van
den gemeenteraad.
De Lente.
De lente is begonnen, en de donder is daar ook.
Gedurende drie volle uren heeft het Woensdag
avond gedonderd, ’t En was wel geene erge vlaag,
maar ze was algelijk groot genoeg om vrouwen en
kinderen den schrik en de benauwdheid aan te jagen
Eene aandoenlijke plechtigheid.
Verleden Zondag had er te Rousselare in het
gesticht der Zusters Missionarissen eene aandoen
lijke plechtigheid plaats.
Niet min dan tien Zusters gingen het Missiehuis
verlaten om in verafgelegen landen, hunne krachten
en hun leven te wijden, aan de voortplanting van
ons katholiek geloof.
Een afscheidslof werd gezongen. Vele vrienden
en kennissen, vele familieleden der vertrekkende
Zusters, vele ondersteuners van het Misie werk,
bevonden zich in de kapel.
Pater Donego, rector der Redemptoristen van
Leuven, sprak de afcheidsrede uit, en zijn wel
sprekend woord ontroerde diep alle herten.
Zes zusters zullen inschepen te Barcelona om
zich naar de Engelsche Indiën en de Philippijnen
te begeven.
De vier andere gaan naar de nieuwe stichting
der Antillen.
V o l ksbakkerij.
Met oneindig vele vrengde drukken wij den
onderstaanden brief over. Het doet ons groot ge
noegen dat er in onze geliefde volksbakkerij zelf
geen spraak is geweest van werkstaking. Geheel
de stad zal onze blijdschap deelen.
Mevrouw W ' Nonkel
Uitgever van Boos Iseghem.
In uw blad van Zaterdag laatst is er spraak van
de coöperatieve.
Gij zegt dat er staking is geweest, dat er loonopslag gevraagd was, en dat we verplicht geweest
zijn toe te geven.
Gij weet zeer wel dat er geen staking is geweest,
zelfs geen schijn van staking, en gij weet bijgevolg
ook dat het niet wös voor loonskwestie.
Het eenigste doel van uw schrijven was :
wantrouwen zaaien onder de bevolking, en vooral
onder het werkvolk tegenover inrichtingen die hun
volk niet genoeg betalen.
Uw doel was dus :
schade berokkenen aan de coöperatieve.
Nu er zijn wetten in ons land die zulke handel
wijze straffen.
W ilt ge nu die wetten niet toegepast zien, wij
verzoeken u beleefd doch dringend in het eerst
verschijnend nummer van uw blad formeel te ver
klaren dat er nooit spraak is geweest van staking
en bijgevolg ook niet van kleine Ioonen.
Gij moet niet zeggen dat ge slecht ingelicht
waart, want men schrijft zulke dingen niet tenzij
men wel ingelicht is.
Trekt gij uwe leugens niet in we zullen verder
spreken.
lntusschen bieden wij u onze oprechte groeten.
De Bestuurder, H. d ’Artois .

W e l besteed
Maandag avond rond 8 ure keerde de spoorwej
bediende Victor Vandenabeele huiswaarts toen h
aan de vaartbrug aangerand werd door zekeren M
Vandenabeele diende M. eene goede rammeling til
zoodanig dat hij in ’t gebuurte moest verzora
worden.
Aangeslegeij
Donderdag morgend werden de melkverkoope
van Iseghem en die van het omliggende die huni
melk alhier aan den man komen brengen, doorJ
agenten verzocht verzocht naar het stadhuis te gas
alwaar M. Denis van Rousselare, inspecteur d
eetwaren, hunne waar onderzocht. Hij heeft vi
twee melkverkoopers melk in beslag genomen o
ze nader te onderzoeken.
Aprilvisd
Donderdag voormiddag heeft men alhier eenl
laat komenden aprilvisch te zien gekregen. e|
ondernemer van Rousselare had zijnen voermj
met eene buis in ijzerbeton, welke moest dien]
voor eenen steenput, naar Iseghem gezonden. 11
ondernemer had de bestelling van een zoogezegd*
metsersbaas ontvangen, die verklaarde Vand]
casteele te heeten, doch geheel onbekend is. ToJ
de dienstknecht met zijnen wagen in Iseghem kwal
werd hij gauw gewaar dat men zijnen baas ha
beetgenomen. Hij keerde onverrichterzake na]
Rousselaere terug.
Disparii
Woensdag morgend kwam de genaamde Pal
Vermeulen, bediende, op het policiebureel klagej
dat men hem zondag avond, rond 8 uren zijnen vel
ontstolen had, dien hij onder de poort eener herbel
had laten staan. De policie opende een onderzol
en vernam weldra dat de landbouwer Henri Vanhl
verbeke dinsdag morgend op het gehucht Trienhol
eenen velo gevonden had in eenen gracht bezijl
de baan. De velo werd naar het policieburel
gebracht alwaar Paul Vermeulen hem kwan herkel
nen. De nummerplaat was verdwenen.
B i l l ar d .

Dezen avond Z a t e r d a g 2 M e i buitengJ
wone vertooning, op do B IL L A R D , doJ
den Heer P r o f e s s e r L e b r y , spaanscj
Kampioen van Olimpia van Parys, met 1
medewerking, van den Heer L e o n Verdurf
Liefhebbers komt allen zien naar I
B R O E D E R L IE F D E bij F l o r . Bourgeois
Dronkaards!
Maandag namiddag, rond 5 ure, kwamen I
genaamden Rebry en G. Perneel erg bedronk!
langs de Zottenstraat. Rebry verbrijzelde eene ril
bij den vischhandelaar Dorthan Julien. De poliJ
die verwittigd werd heeft de dronkaards in dl
amigo opgesloten.
Omgekantelit
Maandag namiddag rond 3 ure viel een peel
aan eene broodkar gespannen op den steenweg val
Lendelede in eene gracht. De riemen werden gf
broken en men moest het peerd met touwen op d|
steenweg trekken.
Wo es t a ar d i
Maandag namiddag, rond 5 ure, werden fl
gebroeders Beernaert handgemeen in de herbel
van Hector Azou, in de Brugstraat. De herbergil
geholpen door eenige verbruikers, zette hen buitel
Woedend hierover sloeg Mauiice Beernaect vil
ruiten uit en trok dan met zijne vrouw nal
Emelghem. De andere vertrok dan langs de BruJ
straat, maar aan de Wulvenstraat wilde hij 1
vitrien verbrijzelen van eenen schoenwinkel. M
winkelier wilde het hem beletten, maar kreeg el
pak slagen. Op de Koornmarkt ging de woestaal
de herberg het « Oud Stadhuis » binnen waar lil
omdat men hem drank weigerde, eene ruit vel
brijzelde. De agenten Mestdag en Perneel dielJ
geval vernomen hadden gingen op zoek naar dl
kerel en vatten hem in de St-Pietersstraat bij dl
kraag. Zij leiden hem naar den amigo.
Eenigen tijd nadien werden dezelfde agentei
teruggeroepen naar de herberg « Aron » waar»
andere broeder teruggekomen was met zijne vroiif
en opnieuw ruzie zocht. De agenten wilden hei
naar het gevang opleiden maar hij verstond hetzl
niet. Geholpen door zijne vrouw ging hij |
policie te lijf. Beiden sloegen en stampten al
bezetenen en het was met groote moeite eni
talrijke slagen bekomen te hebben dat zij erf
gelhkten beident e overmeesteren en in verzeker»
bewaring te brengen. Proces-verbaal is opgemaa*
Orkest
De Jaarlijksche liefdadige muziekfeest van orkef
en gemengde Koorzang, ingericht door de ” Pol
kliniek ,, van Iseghem, in de zaal ” Flandrial
werd vastgesteld op Zondag 17 Mei aanstaande, f
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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 .

Priesterlijke Benoemingei
De E. H. Opsomer, geestelijke schoolopziea
te Iseghem, is in dezelfde hoedanigheid benoeJ
te Yper.
De E. H. Gustaf Lybeer, leeraar van Godsdiera
in het koninklijk Atheneum te Ostgnde, is Geesteli
Schoolopziener genoemd te Leghpm.

Y ermakelij kheden

Bericht.
Het jaarlijksch symphonisch concert ingerid
door de orkestafdeeling van den Gretrykring, di
moest plaats grijpen op <S Maart 1.1. maar di
uitgesteld is geweest, zal gegeven worden op
Zondag, 1 O M e i aanstaande
om 3 ure namiddag.
Het omstandig programma
medegedeeld worden.

ervan

zal

late

Prijskamp voor Blinde Vinken
Zondag 2 4

Mei 1 9 1 4

In de Groote Pinte, bij Gustaf Rebry, Krekel
straat, 20 fr. Prijzen,

Burgerstand van Iseghem

Bronchietlij ders

G eboorten :
Theresia Bostoen, dv. Remi en Maria Termote,
Abeele. — Gerard Onraet, zv. Ferdinainl en
Helena Merlevede, Statiesti aat. — Roger Deïnuynck, zv. I'lorent en Eiodie Coussement,
Nederweg. — Gaston Pauwels. zv. Jules en
Josephine Van der Taelen, Brugstraat. — Ferdinand Werbrouek, zv. Modest en Maria Yerbeke,
Steenputje.
H

u w e l ij k e n

Statieplaats,

IS E G H E M
Beveelt zich aan voor het maken van
alle slach van H A A R W E R K .

Teringlijders

H aarstrassen

■uiiiM
—

en w end

O V E R L IJD E N S :

Oscar Degrjse, 20 <
1
. zv. Alidor en Martlia
Vandewalle, Wijngaardstraat. — Marcel Ver
meulen, 1j. zv. Petrus en Adronie Vens, Krekel
straat. — Emilia Haelewyck, 74 j. bijzondere,
echtg. van August Bonnet, Statiestraat. — Jules
Vandekerckbove, 56j. borstelfabriekant, echtg.
van Sidonie Laleman, Kruisstraat.

vo lko m en

genezen

Klooster
S a n c t a Paulo

A B D IJS IR O O P

Rousselarestraat

De heer S. Gurewich, 47, Botanikstraat, St-joost ten
Noode, Brussel, verklaarde ons :
P ortret van den heer S.

Scheepvaart van Iseghem
van 18 April tot 2 Mei '1914.
Vroom en Vrij en Phéloména, met beurt goed
voor verscheidene. Drie Gebroeders, met Bioem
voor de Gebroede: s A. en E. Vandemoortele en
H. Pattyn. Iris en Célestine, met Lijnzaad voor
Alf. Dassonville Lendelede. Franpisca met kolen
voor Gustaf Naert. Sterne met kolen voor de W e
Alidor Vandewalle. Agir de Gand met Steen en
Léon-Marie met piment beide voor Fr. Décaigny.
La Jeune Marie met kolen voor de] W e Conrard
Verstraete.

Abdijsiroop

Marktprijzen
^pril

3 20
3 II)
Boter de kilo
2 10
2 05
Eieren de 26
25 April
18 April
Suikerijboonen
13 50
| 13 75
Beschikbare wagon
13 75
| 14 »
seliip
| ■15 00
groeite 1914 wagon 15 25
15 50
|
»
»
seliip
Ment stoffen. 6 April
Sodanitraat beschikbaar Oostende
23 75
Zwavelzuren ammoniak
30 —
27 Maart
20 April
K O R T R IJ K
Tarwe
18,50 a 19.— 18, — a 19.—
10,— a 16,50 16,— a 17,—
Rogge
17,50 a 18,50 18,50 a. 19,—
IIaver
75,00 a
75,— a —
Koolz. olie
j
57,50 a
58,— a --Lijnz. olie
»
8,50 a 8,75
7,50 a 8,—
Aardappels
3,40 a 3,60
29,0 a 3,20
Boter
2,10 a 2,15
2 ,10 a 2,20
Eieren
12 ,1 o a — —
Suikerijb. besch. 12,78 a ---a 13,20
, id.
1914 14,— a 1 5 ,- —

Laatste Nieuwigheden. - Voordeelige Prijzen

CORSET

Door het gebruik van den D E N T O G È N E
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge
trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.
Laat
matige
is door
Eischt

u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel
namaaksels. Alleen de D E N T O G È N E
de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
dus de ware

DENTOGÈNE
v o o r 1 , 2 5 f r . t e koop in al l e a p o t h e k e n .
T e Is e o h e m :

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

ISEGHEM
Groote keus van Engelsche stoffen
M a r k ts tr a a t,
L a a ts t j Nieuw igheid

—

Genadige P rijzen

H u is van eerste orde
ROUW KOSTUM EN

IN

24

UREN.

Werkdadigheid zonder
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De beste voor 'l behoud
eener frissche gelaats
kleur.
Onfeilbaar v o o r de
geneezing v a ii klovt i ;
maakl de h u i d blank
IN EEN NACHT.

De doos 2. 50
De 1/2 doos 1.50

N ALLE

Allerfijnst en o p ‘I
gelaat blijvend onontbeer
lijk voor elke toilettafel.

GOEDE

HUIZEN

Huis RENÉ SCHOUPPE

Statiestraat ISEGHEM

Schoone keus Manshemden van alle slach
Groote verzameling Cravatten laatste nieuwigheden vanaf 0,95 fr.
Zokken, Zakdoeken en Fantaisies.

Schoon witgoed voor damen aan zeer voordeelige prijzen

C o rs e ts

„_

____________________________________________________________ ______

De sierlijkste,
Te

koop

In

alle

goede

Te koop in het
« In de n G o u d e n

wereldberoemd

h uizen.
E isch t

het

m erk

in

e ik e n

C orset

Huis VAN LANDEGHEM

C2 g1

OPGELET 1 ! Men verkoopt namaaksels met gelijkaardige naam ; om alie twijfel te
verwijderen, wendt U niet deze aankondiging bij Uwen apotheker en eischt de

ëi

1,25 in alle apotheken of tegen 1,30 fr. in het Laboratirkim van de Dentinoi, Boussu-lez-Móns.
D epot: Iseghem Apotheker Rodenbach en Verhamme, Meulebeke, Versavel.

In den Cx-ouden üfetel

1- k latrasseiatói
Aiex. Roose-Vuylsteke
Geqtstraat, 23 1SEGHEÜV\

Passagiers voor Amerika
wendt u rechtstreeks tot het

H E R ST E L L IN G E N

Spiegels,

Bureel

S c h o 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 .

B

zich aan werkvrouw te huize
voor wasschen en kuischen.
E . Cool s, Rousselarestraat, 169.

EVEELT

e v r a a g d B R O D E üSE N en l e e r 
m e i s j e s , bij P ie r r e S m alle - L etens,
N e d e rw e g , Is e g h e m .

G

G
T

E V R A A G D een le e rm e isje NAAISTER
bij M a d e le in e C le r y c k s , K r u is d r e e f.

der ”
te

^
l

P aarden
V erkens

O

TE PACHTEN
Schoon

en

gerieflijk

W O O N H U IS

met

m a g a z i j n , Noordkaai I s e g h e m .
Zich bevragen, G. Naert ’t Brusselscli Hof.

Genezing zonder opertatie, zonder
gevaar of tijdverlies door de

nieuwsoortige toestellen van
den specialen breukmeester
DITMONCEAU, vier maal
gebreveteerden bekroond met
Eere-Diploma en Zilveren
Medalie.
Hot nieuw toestel van den
spécialist D u m o n c e a u is de
laatste uitvinding tot dezen
dag officieel bekend gemaakt,
B R E V E T 442.644 van den
24 M a a r t l!)12, dees toestel
volkomen zonder veeren, zonder
elastieken, draag zich dag en
nacht en binst alle werken,
zonder ongemak, dc drukking is regelbaar
volgens den wil en strafte der breuk, het
kan door oud en jong en voor ieder geval
gedragen worden, schenkt dadelijk ver
zachtingen bevordert de volkomene gene
zing met schriftelijke waarborg.
Den heer DUM0NCEAU, Gediplomeerd Speciclist, zend kosteloos uitleg op aanvraag,
21, rue aux Clioux, Brussel. Hij is ook spreekbaar
en voorzien van zijne toestellen van 9 tot 3 u.
te Y P E R • <len (!ei'(le zatel'rtag der maand
' Hotel des Brasseurs.
r,-Qnm|>TTT^ . den vierde AXaandag der maand
v
v
v.
Hotel des Flandres ("statie)

TENTOONSTELLING GENT
G ro o te

P r ijs

dee

G ouden

(bij Tribunaal)

Zonder tussckenpersonen zijt gij daar
liet 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:

Dagelijks vertrekken met de koninklijke
post stoombooten der C u n a r d L i n i e naar
New-York, Boston. Quebec en Montreal
(zomer seizoen); Halifax, StJolin, Portland
(winter seizoen).
Grootste zekerheid en uitmuntende be
diening, minste vermoeinis.
Wereldlandsche stoombooten Mauretania
en Lusitania, 32,500 tonnen groot en
67,000 paardekracht, leggen den overtocht
naar New-York in 4 1/2 dagen af.
H olland-Am erika L in ie naar New-York en Canada.
A nchor L in ie naar New-York.
Am erican L inie naar New-York en Philadelphia.
W hite S tar D om inion L inie naar Canada.

Doorloopende spoor Billetten in Amerika
en Canada aan officieele prijzen, zonder
verliooging.
K oninklijke Hollandsche L o y d naar Montevideo,
Buenos-Ayres, Rio-de-Janeiro en Santos.

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

Raydt & Bruynseels (vroeger W. Raydt & C»)
door de regeering bevolmaehtigt

of aan

Arthur Van Ackere-Maréchal,

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

zonder

H e t is : Z o n d e r
zonder
zonder
zonder
zonder

M.YAN DE PUTTE Telefoon 375.
ER HAND
K O O P E N bij
UITEd.THertoge-Stubbe
schoenfabriekant

koop D R A A IB A N K om ijzer te
draaien, zich alhier te bevragen.

(gesticht iS^o)

M O R IS O N S
W aschmachienen

K O R T R IJK

te Emelghem.
Gaz of Naplite MOTOR met Macgnetto
merk Otto Deutz 0-7 II. P. zoo goed als
nieuw voordeelige voorwaarden.

CUNARD LIJN

Edm. Depraeterestraat, 2, (bij den tribunaal) K o rtrijk

M e d a lie

RED STAR LI NE ”

Gouvernementstraat, 60

’e

26-32. Zwijgerstraat, ANTWERPEN

BREUKEN

TE

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

00

Leveranciers van het Ministerie var Landbouw en van liet Leger.
vnn alu’rb«ndc voederkoek en en meelsoorten.

uitrukken die U doet lijden ; gebruikt geene charlatans-namaaksels zonder waarde ; gebruikt
het beroemd wetenschappelijk middel DENTINOL, die ieder maal, 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 natte geneesmiddelen die in den mond
loopen en wonden veroorzaken. Dentinol in tampon zijnde, is gemakkelijk en net te gebruiken.

A l l e sl ach v a n H e i l i g B e e l d e n ,

^

v a n 4-,4-5 f r .

Y O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A prik
De beste
kelt den eetlust, werkt zeer
Vee
melasse
gunstig op de melk en boterafzondering, mest spoedig; geeft
voeders
aan de peerden eene maximum
voor
geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
^
Gewaarborgd “25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokoskoeken, en
andere kracht voeders. Rijker dan de
L
'■okoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laat.— _ s .cn gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders LAGRANGE,

maal werd de tandpijn onmiddelijk gestaakt.
Gij, die aan tandijn lijdt laat de tand niet

Alle slach van Pracht- en Gewone meubels.
Bijzonderheid van Matrassen in Schaap- en
Floconwol, Windhaar, Pluimen en Zeegras.
Voordeelige prijzen -Spoedige bediening.

ff* 0-J

h J ■% i &.ji’L
‘

De hevigsten tandpijn wordt gestilt in eene minuu!
en voor altijd, door eene toepassing van DENTINOL. — De DENTINOL is het een gste middel dal
telkens het gebruikt wordt, gedaan, ieder

voor* r e k l a a m

SUCREMA

M o l e n » S t, H ilo n iu s s t r a a t , I S E G H E M ,

T A N D P IJ N

H-D-B

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en
volkomen genezen door den D E N T O G È N E .

voor Heeren en Damen

Zijn kostuum aan 45 fr. zijn wonderen

Benoodigheden voor Vrouw en Mans

Tandpijn

M E E S T E R -K L E E R M A K E R

Apotheek Rodenbach - Coiffeur Vandendriessche - W' A. Nonkei

SS E G H E M

Groote keus van Rouwartikelen, Naaizijde merk « H ET H O E F IJ Z E R », Zwarte
c n gekleurde zijde en Pane — Passementeries, — Broderies, Kanten, Knopen,
Naaigaarn, enz.
Cols cn Plastrons, Caclieeorsets, Blousen,
Stoffen voor Heeren én Damen.
Alle slach van voeringen.
Zelfde huis te Ingelmunster (Gravinnestraat).

A. De Bie-Bourgeois

K LO O S TE R
S A N C TA
PAU LO

St. Hiloniusstraat

CORSETS

ZIJN DE BESTE VAN GEHEEL DE W E R E L D

H

Jos. Van Landeghem
VAN

E. Van Reusel & F. Thienpont

Alle slach van Fransche Coupons

Prijs per flacon van 230 gr., 2,25 fr. ; van 550 gr., 4 fr. van 1000 gr., 7 fr. Hoe grooter
flacon, hoe voordeeliger dus. Eischt r o o d e n b a n d met handteekening van den General Agent
L . I. Akker, Rotteidam. Hoofddepot voorBelgië : O . d e Beul, Antwerpen A. R o d e n b a c h ,
J . V e r h a m m e , Iseghem. L. Versavel, Meulebeke, Ook in alle Apotheken van Rousselare.

30 April
23 April
T H IE L T
1 1 ,- a 0 ,- 10,— a 0,—
Aardappelen
2,00 a 0,— 3,30 a 0,—
Boter
2,05 a 0,—
Eieren
2,05 a 0,21 A p iil
R O U S S E L A R E 28 April
19,— a 19,50 18,— a 19,—
Tarwe
16,— a 10,50 K i,— a 17,—
# °gge
18,50 a 19,— 18.50 a 19, —
Haver
2 1 ,- a 22,— 22,— a 2 3 ,Boonen
Koolz. olie
75,— a — ,—
75,— a —
57,— a — ,— 58,— a — ,—
Lijnz. olie
Aardappelen 1 0 ,- a I I , — 10,— a I I , —
2,80 a 3,00
3,— a 3,30
Boter
2,10 a 2,20
205, a 2,15
Eieren
14,00 13.50 a — ,—
Suikereijb. besch.
15,50 15,75 a — ,—
id.
1914.
29 April
22 April
DEYNZE
a 9,— 7.50 a 8,—
Aardappels
2.80 a 2,90 3.10 a 3,15
Boter
2.— a 2,05 2.10 a 2,15
Eieren
30 April
23 April
AÜDENAARDE
9,50 a 0,— 9.50 a 0,—
Aardappels
2.81 a 0,— 2,52 a 0,—
Boter
2,01 a p,— 2,04 a 0,—
Eieren

S P E C IA L IT E IT

VAN DE FABRI EK

borstversterkend, ziektekiemdoodend, en steeds onschadelijk, geneest onvoorwaardelijk den
hardnekkigen hoest, de hevigste verkoudheid, slijm- en kinkhoest, bronchiet,
pleur's, influenza, asthma, en alle borst-, keel- en longaandoeningen.
Voorkomt de tering.

IS E G H E M

Kleermakers

ISE G H EM .

(v o o r M an s en V ro u w e n )

Gurfavith

« Doordien ik een valling verwaarloosde werd ik aangetast door een hevige longaandoening
welke mij onbeschrijfelijk deed lijden. Nacht noch dag liet de hoest mij met rust en had ik hevige
borst en keelpijnen. Zoo beklemd was mijn borst, dat ik nauwelijks adem kon halen ; dan
piepte mijn borst als een fluit en dikwijls vreesde ik in de benauwdheden te stikken. Koortsig
als ik was, werd ik met den dag bleeker en vaak kon ik niet werken. Ik probeerde allerlei
middelen, raadpleegde dokters maar helpen deed mij niets, ik kon mijn gevaarlijken hoest maar
niet kwijtraken. Een mijner vrienden die door de A b d ijs ir o o p van pleuris genezen was, ried
mij de A b d i j s i r o o p aan en deze was mijn redding. Mijn hoest verminderde na één dag reeds
en twee dagen later waren mijn borst- en keelpijnen verdwenen. Mijn genezing ging gestatig
voort en toen ik in het geheel 4 flacons A b d ijr o o p gebruikt had, kan ik verklaren, dat ik
verklaren, dat ik volmaakt genezen was en was zelf het laatste spoor mijner ziekte verdwenen.
Nadien hebben velen mijner familie en kennissen op mijn aanraden de A b d ijs ir o o p gebruikt
en steeds met verassend gunstig resultaat. » De

B IJ

F!. Deblauwe-Smalle
6nge iscl]e f r arische stoffer]

door de

en Couque Hoyale
s i n t - n i k o l a a s -w a e s

met uitgevallen H a a r.

TE B Ê K O H E N

H ij leed a a n lo n g a a n s te k in g

merk " Den Arend „

van a f 2 f r .

H erstellin g en Vernieuw ing

Borstlijders

Rapliael Tanghe, 24 j. liandelsvertegenwoordiger, met Adèle Bourgeois 24 j. zonder beroep.
Petrus Vandewalle ï? j. borstelmaker met Maria
Vandenbulcke, 27 j. borstelinaakster.

25

COIFFEUR

Asthmalij ders

:

De Lekkerkoek

Gustaaf V a n d epu tte

houten

pinnen.

s t r a f in ’t m i d d e n d e r k ui p .
k o ge l t j es,
veeren.
wielkes.

Jaagt het zeepzop door liet wasehgoetl :
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.

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 MORISONS Wasehtmachien eene maand op proef in geheel Belgie en betaal ze
de■
vervoerkosten lieen en terug. - De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden
Vraag het boekje nummer 642 met uitlegen prijzen aan

J. L. M ORISONS,

109,

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

Royale Louise-Marie „
Te bekomen hij
Joseph VERHAMME

Eischt

Te v erk rijg en

jy

Algemeen

AMEYE,

Dépot

A. RODENBACH. Apgthoker,

het beste Tafelwater

Nieuwstraat.

RO O K T enkel de goede nieuwe engel-

sche (sigaretten merken S T A T E S M A N ,
W E S T M IN S T E R ,

A. NONKEL-ÜEIONdHE. KooriMji
AIIÉ DEBEYNE. Rousselaresiraat.
W

Te verkrijgen bij

Apotheker,

COMMANDER.

IS E G IIE jM

2 f r . de doos.

B aisem perels
Beste geneesmiddel tegen allerhande
f r . de doos.

geheime

ziekten

en

kwalen

der

waterorganen.

fr. 1 . 5 0

NICUS

algemeen gekend voor

TE

de fijnste van

ROUSSELARE
te

ISEGHEM

&

DIXMUDE

I)e stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbnreel gedaan zijn.
de doos.

onzen tijd.

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

TRAAN

-

ST. J O S E P H S T H É

Oh! la! la!
Hu h?b ik liet vast!

T e e r c a p s n le n
van Pinus Sylvestre maritimus genezen verwaarloosde verkoudheden en kortborstigheid.
franken de doos.

B o r s ts ir o o p :

1 . 5 0 f r . de flesch

Handel in (HIC0RE1B00NEN
TELEFOON 2 4

THIELT,

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op te rm ijn teru g b etaa lb a ar zonder eenige kosten.

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

2

A. OEKEIRSCHIETER, Emelghem-Plaats

Krediet openingen en toppende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, elièques, enz. op België en ’t vreemde.
Aflevering en uitbetaling van elièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsenI
’t buitenland. Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
Uitvoering van Beursorders,betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, {

M e lk tr a a n
-

)0S. RENIER, Etnelghem-Dam.

GELDPLAATSINGEN

ICoorstpoeders

BREUKBANDEN

»

W< VERMEULEN VERBRUGGE, Kortrljkstr.. I^gelmij

XAA M LOOZE M A A T S C H A P P IJ

3

Tegen tand- en hoofdpijn,

»

R. VERBRUGGE, Koornmarkt,

ytgentsehap der 99óceiété $énéral de fielgique „ te fiim i

C IG A R E N

Versterken het Bloed, verkloeken de Maag. Te nemen ééne vóór eten.

A. ROSSEEL, brouwer, Brugstraat,

%ankp Ï^eusselare-Phiel
Bijhuizen

S ta a lp ille n

bij :
Iseghem

TELEFOON

K O L E N Sc K O K S

24
V

koffers zijnopgericlit in onderaardsche,gebetonneerdeen met stalen platen geblindeerde keiJ
en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lid
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren]
eenen kleinen pacht,een der brandkoffers in de Bank,waarin zij,in alle gerustheid,hun
weerden, juweelen, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels dij
het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij
schikken naar zijne beliefte.

IN BEW A AR NEM IN G VAN A L L E R H A N D E W EE R D EN
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien.de coupons a.gesneden,)
trekkingen onderzocht,enz; op die manier heeft de eigenaar zich om niets te bekommer!
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid i
harentwege.. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank
in hare Bijkuizen te THIELT, ISEG H EM en D IXM U D E .
De Bank is beheerd als volgt :

I

B e h e e rra a d : Q. QOOREMAN,

Chscorei,

Oliebrood

&

Staatsminister, Bestuurder der Société Générale do Bel"
te Brussel ; r— Ld. <
1
© DEBR^tB4NDERE. bestuurder der Société Générale do Belgfl
te Brussel ; — M, .1. .1, J. MATTHIEU, Grondeigenaar te Wijuendaele on Bankiei
Brussel ;— M.COXSTAXT VAN AOKERE, Advokaat te Kortrijk; — M.JAN MAHIEU-L1EBAE
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester dor stad Rousselare; — M.J.DE MEESTER-MASF.1
Groothandelaar en Schepene te Pousselare ; — M. FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Thiela

Sucrema

C O N ST A N T G IT S
M a g a zijn

van

alle

slach

van

LA NDVETTEN

R a a d d e r C o m m is s a r is s e n : M. FLORENT DEXYS-CARLIER. Grondeigenaar te Tliielt ; M. .111
MISSIAEX, Xijveraar te Iseghem ; — M. EUGEXE EEGEIX-MOERMAX, Nijveraar te Koussell
AI. IIY p. I) UVVEWAARDT-VAN BIERVLIET, Groothandelaar to Rousselare.

B e s tu u rd e r : iV/. M J L E $ B A G A G E .— B e h e e rd e r van ’t A g e n ts c h a p Is e g h e m : M .P u . VERBÈ

£

Statiestraat, ISEGHEM

ROODE PILLEN

’f Morgends, met de koffie, neem ik
mijn allerbest

8

JUM ET.
Indien gij slecht slaapt en uwe nachten verontrust zijn door droomen;
Indien gij zenuwachtig zijt ;
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.
Fr.

de

doos ;

0 .7 5

fr.

de

h alve

C A V E .A U

C H E N IL S

Pikdraad,

Frco .

DOMICILE

Iseghem

—

A pothekerijen Rodenbach en

Tapijten,

Geea Grijs Haar
M E E R !!!

ANDERLECHT: T il :

voor

Hondenhokken

«lor t <le g rijz e h are n bin n e n enkele dagen verdwijnen,- Thaakt liet
h a a r g lanzend' en za ch t, b.el» t liet.
•« itv a lle u en 'necMnt de- -polletjes .
v an Jit t 1h 6:d \yeg.
E is c h t o p
d e n h a ls ;

Ö"ïrs<)t>v-\
j

Afsluitingen,

K a talo o g

F&uNDrERsLEtCeHTn::Tb«1e: 6£3'i.
rgSj9aretlen

n

GOSSET, Brussel

Cigaren M E LIO R ,

NE RON,

N IC U S , V IE lL ANVERS, TOUR & TAXIS.
GROOT E N K L E IN

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

L. Van Gheenberghe en Amand Laridon
Groote Markt, IS E G H E M .

panden reiniger
Reinigt klaar de vuilste, vergronde handen
na schoenmaken, werktuigen, smeden, 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

15 c e n t . h e t g r o o t s t u k
Sigaretteboekjes

GOUDRON

LA

+

- Zeer voordeelige voorwaarden voor vooriverkoopers.

(S a v a tte n ) van a lle n a a rd en k le u r.

A N TW ER PEN ;

Huidevettersstraat, 3 5

- P a n to ffels.

—

BRUSSEL,

C o n g r e s s t r a a t , 1!

S P A A R K A S : 3.25 °/0 3.60 °/0 4 °/0
G R O N D P A N D O B L IG A T IË N 4 °/0 (vrij van de taksj
L E E N IN G E N O P O N R O E R E N D E G O E D E i m i
Voordeelige Voorwaarden - Gemak van terugbetaling

(niet betaling).

herbergiers let ep!
Vraagt

Zandzeep of Pluimsteenzeep

ISEGHEM

Sigaretten

QUO VADIS,

N A A M L O O Z E V E N N O O T S C H A P G E S T I C H T I N 1881
Kapitaal: 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 - Reserven : 6 .0 6 3 .7 3 1 , 2 9

bij

uwen

likeurverkooper aan

Depothouders :

W

A. N O NK EL-DE JONGHE,

Koornmarkt,

Apéritif ROUGET

Iseghem.

1 fr.

de dozijn, de glaad

E L I X I R D ’A N V E R S , gij wint den helft met den echten E L I XI
D ’A N V E R S , te verkoopen aan 0,10 ct. het glaasjes met dees glaasjj
Verkoopt dus het echte E L I X I R

van alle qekende merken

W ekelijksche uitvcer 4 , 0 0 0 , 0 0 0

ytntwerpsehe %i(petheekkas\

Iseghem: A .V ERH A M M E, DeurwaarderI Ingelmunster : C. SCIIOTTE, Gemeentesecretaris.
Ardoye : H. TH IERS, Agent.
Leudeledo : J . M EERSEMAN,
»
Emelghem : CII. COOIiS, Hovenier.
Oost-Xieuvvkerke ; G .V A X D E PITTE, »
Meuleboko : D ENEW ETII-RO ELEXS.
Bavichove : Léonare V A XDEX BDLCKE, VlaskoopmJ
Rumbeke : O. ROSSEEL, W ijnhandelaar Lichtervelde : A. D ELA FO N T A IXE , Melkorijbestuiird
Wynckel-St-Eloi : II. Deryckere, koster. | Moorslede : A. BOXOQUET, Politiecommissaris.

of CANADA, te bekomen bij :

R O O K E R S G E R IE F Piipen’ Sigaren &

Dépot d e r v e rm a a rd e

50

voor gelijk welke bestemming in AM ERIKA

kosteloos.

Rousselarestraat, 2 2 2 ,

I*

P
O
U
L
A
iL
L
E
R
S

Kabels.

Men plaatst afsluitingen in de provincie.

li

b e d o o s : I fr. 5 0 In al de g o e d e ap o th .
Elke dooi I» franco verzonden mitt 16 poitzegeli van 10 centiemen aan M F. VEftQAUWEN,
apotheker, 160, Antpachlaan, Brussel, ta zanden.
Gedeponeerd. Eischt welden naam van F. Vtrgauwm voor eUeckttpilit» UutiMmgen.

AG ENTEN:

U R S T E N B E lty

Geëllistreerde kataloog op aanvraag.

SLOEFEN

T e k o o p b ij A p o t h e k e r s
D r o g i s t e n , H a a r s n ij d e r s e n R e u k w in k e l?
In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Y/achtebcke (Belgïs)

ANOERLECHT

en

Fü RSTENBERG
ANDERLECHTiTtl: 6284
anderlecht:t«i62B4

Traliedraad,

Sigaretten

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per f'accn

b r u x e l ie s

6 2 8 4

B lo e d n llle a v » n K. VKRO\U \ V M
mijn la u g le v en a (tillen

b e d o o s : I fr. 50 tn al de goede apoth.

« D e N ieuw e London»

calvanise

r URSTENBE.RG

borstigheid, bronchiet en alle
ziekten van luchtpijpen en borst,

Verham n;

tlOT.-MtTA.L-

Ijzerendraad

BLOEbPILLEN
van F. V^rgauw^n,

Borstpillei ei aiaedpiliei vis F. Vergauwei geiezes leder ju r iele dutzeiéeieiutei!

Ur e i l u s

Hennen hokken

r e m e d i ë n :

A potheker te Brussel,
tegen verstoptheid, m aagziek
ten, hoofd pijn , rhum atism ,
Keeren der jaren, enz.

tegen hoest, verkoudheid, aam 

nooit geen SLIJM, nooit geene GAL
meer! Ik bekommer mij niet ons
da besmeiteiijka zi< ktsn noch he*
j lechtste winterweer.

F. Vergauwen,

A potheker te Brussel,

Met deze twee voortreffelijke remediën.

Apothekers te Iseghem.

Metaal-Afsluitingen

van

STASQÜERrS BMSTOBLETTEf?

doos.

pour Qf^ftenco domic
e a r S O H l .X 1 m.

n a tio n a le

2°

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

In fla c o n s v a n fr. 1 , 5 0 cn fr, 2 . 5 0

: j. Verhamme en A. Rodenbach,

Te verkrijgen bi

t w e ^

TANDAERT
P I L L E K E N

l _. D U P U I S ,

1 .2 5

O n z s

het este,

D ’A N V E R S , F. X. de

eukelai

Gezondste en Fijnste der Likeuren, geneest menschen dieren

krampen en buikpijn.

Vlucht als venijn de namaaksels!
beste en smakelijkste
D eChocoladen
öm rauw
të eten, blijven altijd
de welbekende merken
JE M M
Q U A T R E G O U TB
der Chocoladefabriek
M A R T O U G IN
Antwerpen.

A, LA 1TA ,

Cigaren ” VESTALIN J
Te IS E G H E M verkocht

bij

;

W

A. N O N K E L -D E JONGHE, Koornmi

Smakelijk en Eetlustwekkende
= = = = = Morgenwijn — ...

