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Plechtige Begraving
Heer

Jules Vandekerckhove
De Iseghemsche bevolking had aan den Heer
VANDEKERCKHOVE, de schoonste, de
indrukwekkendste begraving voorbereid.
Nooit heeft men in onze stad eene droevige
plechtigheid bijgewoond, waar de toeloop van het
volk zoo groot was, waar men de deelneming in de
droefheid eener diepbeproefde familie zoo algemeen
en zoo openhertig bestatigde.
Van 9 1/2 ure voort, zag de Kruisstraat verleden
Zaterdag er waarlijk zwart uit van ’t volk. Gansch
de stad kwam daar toegestroomd, en gedurende
meer dan een half uur, zag men familieleden,
vrienden en kennissen, rijken en armen, bijzonde
ren en nederigen, het sTeffhtiïs binnentreden, om
aan de achtbare familie van den duurbaren over
ledene te zeggen, hoe allen hare smert en hare
doefheid deelden.
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En wanneer de geestelijkheid der parochie was
gekomen en dat men de lijkkist buitenbracht, die de
sterflijke overblijfsels van den Heer Vandekerckhove
behield, waren alle herten diep geschokt, alle
zielen ontroerd, en aan ieder oog ontsnapte een
medelijdende traan.
Voor eeuwig verliet de Heer Vandekerckhove het
huis, waarin hij hoopte nog lange en blijde jaren te
mogen wonen ! Voor eeuwig verliet hij de woning
welke hij over korte jaren had doen bouwen, om
daar, aan de zijde zijner beminde huisvrouw, in
’t bijzijn zijner geliefde kinderen, eene welverdiende
rust te vinden. Voor de laatste maal kwam hij de
deur van den huiselijken heerd buiten, om nooit
nieer, nooit meer den dorpel te overschrijden !
Voor de laatste maal ! Voor eeuwig !
En daar binnen snikte een ontroostbare vrouw,
en daar binnen weenden schreiende kinderen, en
buiten heerschte droevige doodsche stilte.
En plots weergalmden de smertvolle toonen der
klaroenen die eene doodsmarsch aansloegen, en
die met hun klagende en weemoedige zuchten alle
herten schokten.
En de stoet stelde zich in beweging ! Maar welk
een stoet! Dat had men in Iseghem nog nooit gezien 1
Honderden, nog honderden, en nog honderden
menschen, stapten stilzwijgend, traag en langzaam
vooruit.
De droevige psalmen der priesters werden aan
geheven, zuchtend weerklonken over de menigte de
toonen der stadsfanfaren, om eene laatste hulde te
brengen aan hunnen Ondervoorzitter.
En stille trok de treurige stoet den tempel des
Heeren binnen, die veel, veel te klein was, om de
ontelbare menigte van vrienden en kennissen te
bevatten.
De plechtige lijkdienst begon.
W at al droevige gebeden zijn uit de herten der
medeburgers niet opgestegen tot lavenis der ziel
van den beminden afgestorvene !
En wanneer het offer plaats greep was de menigte
zoo groot en zoo talrijk dat de policie moest tusschenkomen om de orde te handhaven.
Alhoewel er in twee plaatsen geofferd werd, was
de H- Mis reeds lang gedaan, als nog immer dichte
scharen vooruitstapten om ten offer te gaan en eene
gedachtenis van den Heer Vandekerckhove te ont
vangen.
De lijkdienst was ten einde !
En in de volmaakste orde schaarden zich no»
honderden menschen om de laatste overblijfsels
van een rechtschapen man tot op het kerkhof te
vergezellen.
Treurig kwam de lange stoet tot op den gewijden
grond. Treurig schaarden zich de dichte drommen
rond den geopenden kelder, waarin het lijk voor
altijd rusten ging.
Daar, bij het lijk van zijne afgestorvene dochter.
Daar ! Daar 1 bij Laura, hem zoo vroeg en zoo
wreed ontrukt ! Daar bij Laura 1 bij Laura t waar
voor hij zooveel had geleden, waarvoor hij zooveel
had geweend, zoo oneindig vele bloedige tranen
had vergoten !

Oodsdienst, Moedertaal, Vaderland
G EM EEN TEBELAN G EN
Niemand van ons heeft hij ooit in den steek
gelaten, hoe groot en hoe lastig soms de vereischte opoffering mocht wezen ; zijne grenzelooze mildadigheid ging gepaard met eene ware
eenvoudigheid.
In den landbouwersstand geboren, wist hij
algauw dezes produkten in den handel te brengen,
hij wierd fabrikant. Door onvermoeibare vlijt,
door standvastig streven, door zwoegvolle dagen
en rustelooze nachten, door zoeken en wilskracht
is hij vooruit gegaan en immer voortstrevend
naar nieuwe en breedere uitwegen, werden zijne
Mijne Heeren,
pogingen met den besten uitslag bekroond,
’t Ware alsof de dood en haar vernielingswerk zoodanig dat hij op de ladder der samenleving
zoo hoog geklommen is dat iedereen hem be
bijzonderlijk onzen bond treffen wilde.
wonderde en toejuichte.
Slechts enkele weken geleden betreurde de Bond
Wij van onzen kant waren fier zijne mede
der Borstelnijverheid, het verlies van een zijner
werkers
en werklieden te zijn..
ondervoorzitters, en op heden zijn zijne leden
Wie meer dan hij beminde zijn werkvolk ?
nogmaals vergaderd, om eene gezamentlijke en
Wie meer dan hij was ons verkleefd en
laatste hulde te brengen aan de nagedachtenis
genegen
?
van een man, wiens afsterven eene nieuwe leemte
Wie meer dan hij kende beter onze noodwen
in hun midden brengt, aan hunnen ondervoorzit
ter en vriend, de heer J. VANDEKERCKHOVE. digheden ?
Wie meer dan hij hielp mede aan de verhef
Hij was een medestichter van onzen bond.
Bewust als hij was van de noodzakelijkheid fing van den werkersstand ?
Niet één : Want deze was een man, die leefde
eener inrichting, waar al de belangen der Iseghemsche Borstelnijverheid zouden verhandeld en streefde, en wrocht en leed en stierf voor zijn
worden, zoo hielp hij krachtdadig mede tot het volk, stad en land.
Zijn naam zij gezegend.
stichten van den Bond der Borstelnijverheid.
Waar een betere bemiddelaar gevonden om
Door zijn streven en werking heeft hij vele bij
gedragen tot het voordeel dier inrichting en misverstanden en geschillen bij te leggen en te
vereffenen ?
zijner stielgenooten.
Door zijne groote genegenheid voor het volk
In zijn betrekkingen met den werkman, wiens
groote vriend hij was, muntte hij uit door zijne was zijne tusschenkomst immer gunstig.
H ij was ons aller vriend, hij was ons aller
wreedzame inzichten en zijne toegevendheid,
nooit anders inziende dan het algemeen belang, troost en steun, hij was ons aller vader.
het.belang van patroon en werkman.
Wanneer wij over eenige maanden vernamen
Het ware overbodig moesten wij hier uitwijden dat onze meester door eene gevaarlijke ziekte
over zijne hoedanigheden van fabriekant. De was aangegrepen, dan waren wij bedroefd, wij
groote uitbating welke hij tegenwoordig bestuur richtten vol hoop onze bede ten hemel, luidop
de, die aan honderden werkersgezinnen het vroegen wij den heer zijne gezondheid terug.
dagelijksch brood verschaft, spreekt en getuigt
Helaas, ons zuchten wierd niet aanhoord:
genoeg wat al taaie wilskracht, grondige handels De Heer had er anders over beschikt. Zijnen wil
kennis, aanhoudende werkzaamheid heeft moeten zij gebenedijd.
beoefenen om dergelijke uitslagen te bekomen.
Nu staan wij hier rond het graf van onzen
Gansch zijn leven was eene gedurige bekommer patroon en sturen hem een laatste en droevige
nis tot uitbreiding en verbetering zijnerfabrikatie. vaarwel.
■ Thans mocht hij met fierheid nederzien op
Beminde Meester, nu zullen wij U niet meer
het volbracht werk, het genoegen smaken na kunnen zien, uwe raadgevingen zullen wij niet
jaren onverpoosd werken, eene welverdiende rust meer hooren, met U zullen wij niet meer kunnen
te genieten. Doch, God beschikte er anders over, handelen, uwe tusschenkomst zullen wij moeten
eene ongeneesbare ziekte kwam eensklaps zijne derven.
gezondheid ondermijnen, en sleepte hem ten
Wij zouden snoode ondankbaren zijn moesten
grave.
wij deze, uwe laatste woonplaats verlaten ;
Die groote slag die zoo pijnlijk zijn achtbare
Zonder U uit ganscher herte te bedanken voor
familie trof, was voor den Bond der Borstelnij al hetgene g ij voor ons hebt gedaan ;
verheid niet min gevoelig.
Zonder U vergiffenis te vragen voor al
Zijn aandenken zal steeds in het hart der ’t ongelijk welk wij U zouden kunnen aangedaan
leden gegrift staan, die in hem het voorbeeld der hebben :
Iseghemsche borstelfabriekanten bewonderden.
Zonder U te beloven dat Uw aandenken bij
Vaarwel dan, geliefde Oodervoorzitter en ons in eere zal blijven, en dat wij uw geheugen
vriend Jules, God schenke U de eeuwige ruste, trouw in ons herte zullen bewaren gansch ons
leven;
tot wederziens hierboven,
Zonder U te beloven dat wij uwe geachte
De Heer René Spillebeen, drukte den eerbied uit
navolgers immer ter zijde zullen staan tot het
der Bedienden en Werklieden voor hunnen meester.
behoud en den vooruitgang der onderneming die
g ij op zulken grooten voet hebt gebracht en
Mijne Heeren.
hoog gehouden.
Vooralee? deze eenzame plaats te verlaten,
Wij bidden U, Heere, ontvang onze lieve
heb ik eenen pijnlijken doch eervollen plicht te
Meester
in genade, schenk hem den loon van zijn
vervullen.
heilzaam werk, en maak dat Hij ons allen in den
In name der Bedienden en Werklieden, wil
Hemel moge terug zien.
ik hier, op den boord van dit kille graf, een
Vaarwel, dierbare Meester, vaar eeuwig wel,
laatste vaarwel toe sturen, een laatste hulde
en
tot wederziens in den Hemel.
brengen aan de nagedachtenis van onzen zoo
diep betreurden meester den Heer JULES
Dan, in den naam der Reizigers der firma
VANDEKERCKHOVE, ons helaas te vroeg Vandekerckhove, werden door den heer L’Hoir, de
ontrukt!
volgende woorden uitgesproken :
Inderdaad, daar, in den gewijden schoot der
Mesdames, Messieurs,
aarde daalt thans het stoffelijk overblijfsel van
C’est avec peine infiniment grande, que je
eenen man alom geacht, bemind en geëerbiedigd,
maar bijzonderlijk door zijn werkvolk dat hem viens au nom de mes collègues, representants de
zoo nauw aan ’t herte lag, een man die voor la maison, J. Vandekerckhove-Laleman, adresser
’t heil en ’t geluk der werkende klasse nog lange un hommage de regrets sincères au patron qui
n’est plus.
jaren moest blijven leven.
Notre cher Patron fut toujours l ’industriel
Wij richten onzen blik ten hemel, en vol
droefheid roepen w ij: Heere, waarom, zoo jong aimé et respecté, et si nous pleurons aujourd'hui,
nog, het leven geknakt van een rechtschapen c’est que nous avons pu apprécier sa juste valeur
hert dat de werklieden uit al zijne krachten d’homme insigne et juste.
Pourquoi faut-il que la mort implacable vienne
lief had ?
Waarom hem nog geen eenige jaren de vrucht séparerbrutalement un industriel délicat, sérieux,
laten smaken van zooveel werken — zooveel généreux de ses subordonnés, qui, n’auraient pas
demandés mieux que d’être toujours a son service.
zwoegen — zooveel streven ?
Cruel destin ! Inclinons-nous devant la volonté
Wij buigen het hoofd, storten bittere tranen,
diep voelen wij onzen boezem geschokt ■
— doch qui fait que les hommes braves et bons ne soient
wij staan niet op tegen den wille des Heeren — pas immortels.
II a bien, en effet, mérité de tous, car il fut
wij onderwerpen ons aan zijne alwijze voorzie
le fils de ses ceuvres, travailleur au suprème
nigheid wiens inzichten ondoorpeilbaar zijn.
In de bitterheid onzer herten, in de droefheid effet, il donnait a ses subordonnés l ’exemple du
onzer zielen, moeten wij nogthans denken aan devoir a remplir.
Soyez persuadè, Cher Patron, que nous
den geèerden patroon — aan den geachten
meester die ons beminde als zijne kinderen, die saurons conserver un souvenir ineffafable de
ons lief had en genegen was, die immer ons votre bonté et de votre justice, et nous reporterons
geluk en onze droefheid deelde, die in al zijn sur votre Fils estimé la déférence et le dévouewerken en slaven, in zijn zwoegen en streven, ment que nous avions pour vous.
Adieu, Cher Patron, et puisse votre souvenir
ons welzijn, ons heil en onze voorspoed voor
rester impérissable.
oogen had.
En de priester prevelde zijne laatste gebeden,
zegende voor de laatste maal het gapende graf, en
wierp biddende en smëekende het gewijde w ater!
Was het gedaan ?
Neen 1
Nu traden, namens zijne vrienden en kennissen,
mannen voorop, om den laatsten droevigen vaarwel
uit te spreken.
Namens de borstelmakersgiide, waarvan de Heer
Vandekerckhove de geprezen ondervoorzitter was,
drukte de heer Sintobin zich uit in dezer voege :

worden kosteloos tweemaal in' het blad
overgenomen,

Mijnheeren,
In name en als schrijver van den fabriekraad
der kerk van het H. Hert van Jesus,^vervul ik den
droevigen plicht eene laatste hulde te brengen
aan onzen verkleefden en dierbaren vriend en
Voorzitter M. Jules VANDEKERCKHOVE.
Den 17n Mei 1907 werd hij door Monseigneur
Waffelaert, bisschop van Brugge als lid be
noemd van den kerkraad der kerk van het H.
Hert van Jesus te Iseghem die kwam door
Koninklijk besluit van 2n Mei wettiglijk erkend
te zijn.
In zitting van 27n Mei daarop volgende, werd
hij met algemeenheid van stemmen Voorzitter
benoemd van den fabriekraad en het bureel der
kerkmeesters welke mandaten tot heden regel
matig vernieuwd werden.
De taak van Voorziter der Kerkfabriek in
eene nieuw opgerichte parochie is belangrijk en
lastig ; wel is waar de kerk werd ons geschonken
bij milde g ift van juffrouw Eugenie Angillis
zaliger, maar den staat waarin zij zich bevond
genoodzaakte bijzondere maatregelen tot menig
vuldige herstellingswerken.
In deze omstandigheid wist de heer Vande
kerckhove zich te onderscheiden door wijzen
raad, hem eigen door hooge bekwoamheid en
groote ondervinding. H ij stelde immers alles
ten dienste, en spaarde zich geene moeite, om
ten spoedigste het gebouw behoorlijk te schikken
tot het uitoefenen der goddelijke diensten. Plans
en begrootingen wierden naderhand opgemaakt,
strekkende tot uitbreiding der kerk, en nogmaals
was hij daar om met zijnen goeden raad den
rechten weg te toonen en ons troost te wezen,
de Goddelijke Rechter zal hem beloonen voor
zijn goed werk.
En nu, Voorzitter en Vriend, zijt g ij gestorven,
uwe nagedachtenis zal immer leven, uwe werken
voor het goede en uwe milde liefdadigheid
zullen bekroond zijn door de rechtveerdigheid
Gods.
Met een laatste woord van dank zeggen wij
vaarwel. Vriend Jules, vaarwelF tot wederziens
bij God.
De plechtigheid was nu ten einde ! Droevig
verliet de stille menigte het sombere kerkhof.
Dat de heer Vandekerckhove in vrede ruste !
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MEIGXtOET
Gegroet, O Maria ! — De Mei is U gewijd,
Maakt al uwe kinderen zoo innig verblijd ;
Zij brengen gebloemte met ’t geurigste groen,
Omkransen uw beeld met een sierlijk festoen.
:o:
Gegroet, O Maria! —> O schitterende zon
O, tempel der Godheid, van ’t leven de bron!
Gegroet, O Maria! — O stralende gloed,
O kweekster der liefde, van ’t Opperste Goed!
:o:
Gegroet, O Maria! — O glanzende maan,
Uw opkomst bracht licht in de duisternis aan.
Gegroet, O Maria! — Uw lieflijke schijn
Zou ons tot eene bron van hemellicht zijn.
:o:
Gegroet, O Maria! — glinsterende ster,
De hoop van ons leven, gij blinkt recht van ver.
Gegroet, O Maria ! — O lichtbaak in nood,
O veilige havert, die niemand verstoot.
:o:
O
O
O
O

Maria
Maria
Maria
Maria

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

Eindelijk, bracht den heer A. Deryckere, den
allerlaatsten vaarwel aan den Voorzitter der Kerk
fabriek der parochie van het H. Hert.

Gegroet,
Gegroet,
Gegroet,
Gegroet,

alsook de

in
in
in
in

droefheid en druk!
vrede en geluk !
ramp en in nood !
leven en dood !

Gij mocht flat liet óoen!
Heer Uitgever van
” BOOS ISEGHEM ,,

Korte dagen vóór de laatste gemeentekiezing, bevond ik mij in het huis van
eenen mijner vrienden. Wij waren in gesprek
over geheel onbeduidende dingen, wanneer
plotseling de voordeur open ging, en een
heer waarvan ik zorgvuldig, en niet zonder
reden, de titels verzwijg, haastig binnen
stapte.
Onmiddelijk richtte hij zich tot mijnen
vriend, en bitsig sprak hij :

— « Gij hebt ook de lijste van Gits en
Vandeputte geteekend ? »
— « Ja, Mijnheer ! » klonk het kort en
vastberaden antwoord.
— « D at mocht g ij niet doen ! » wederklonk het nog veel rapper, en op kwaadaardigen toon.
Doch mijn vriend stond recht, en kalm
en beleefd : « Mijnheer, sprak hij, zoo in
het toekomende de Heeren Gits en Vande
putte, mijn handteeken nog noodig hebben,
ik ben altijd ten hunnen dienste ! »
De heer — waarvan ik de titels verzwijg
— draaide op de hielen, en zonder nog een
woord te spreken, was hij de deur uit.
Niet alleenlijk op dien ganschen dag,
maar gedurende verschillige dagen, zat ik te
peizen op die woorden « G ij mocht dat
niet doen ! »
En ik vroeg mij steeds a f : Maar wat
heeft mijn vriend misdaan?Om welke redens
wordt hem zijne handelwijs verweten ? welke
misdaad heeft hij bedreven ?
En hoe meer ik dacht, hoe meer ik peisde
hoe min ik de zaak kon begrijpen en
uitleggen.
Zijn de kandidaten, waarvoor mijn vriend
geteekend had, van slecht gedrag ? Heeft
men op hun bijzonder of openbaar leven iets
te zeggen ?
Zijn het mannen die verergenis geven,
die een zedeloos en losbandig leven leiden ?
Beschimpen of bespotten zij de waarheid
van ons katholiek geloof, of vallen zij uit
tegen onzen godsdienst ?
Niets van dit alles !
Ik ken beide mannen lang genoeg om
met overtuiging te mogen bevestigen, dat
zij onder geen oogpunt voor de kandidaten
der tegenpartij moeten ouderdoen.
Eén dier kandidaten ken ik gansch mijn
leven. Meer dan iemand heeft hij in alle
omstandigheden zijne katholieken princiepen
in zijnen huiskring, in zijn openbaar leven
verdedigd. En ’k weet zeer wel, dat als
wanneer andere van zijnen rang uit baat
zucht niet durfden, hij onverschrokken in
het openbaar te voorschijn kwam, om de
gedachten die hem lief waren en die hem
aan het herte lagen, met zijn woord kloek
moedig te verdedigen.
De andere kandidaat was mij nog zoo
lang niet bekend, maar ik heb van hem
immer met lof hooren spreken, en uit den
mond van arme menschen heb ik met
eerbied zijne milddadigheid hooren roemen.
Dat hij de katholieke werken zijner parochieondersteunde, bewijst het veel besproken en
en alomgekend feit, dat de Eerw. Heer
Pastoor — daartoe gedwongen — honderd
franken terug droeg, welke geschonken
waren voor het opbouwen der katholieke
school.
’t Was bijgevolge langs dien weg niet
dat ik zoeken moest om den uitleg te vinden
van die aardige woorden : G ij mocht dat
niet doen !
Ik sloeg eene gansche andere richting in.
Ik peisde op onze christelijke leering.
U zeggen hoevele honderden uren ik
binst mijne jonge jaren besteed heb aan
het aanleeren van mijnen catechismus, ware
mij niet mogelijk. Maar daar was geene
vraag, geen antwoord, die ik van buiten niet
kende, en wedden had ik gedurfd dat ik
mijne christelijke leering hadde kunnen
opzeggen van het eerste woord tot het
laatste, zonder een enkel maal te missen.
Voor mijnen geest deed ik dan dagen
lang, alle vragen en antwoorden, de eene na
de andere voorbijgaan. Ik deed mijnen cate
chismus, gelijk een cinematographe, voor
mijne oogen verschijnen.
Waar ik meende iets of wat te vinden
dat een schijn van uitleg had kunnen geven,
bleef ik nakenden en peizen en overwegen.
Ik vond niets !

Lang dacht ik na wanneer ik aan de
artikelen der zonden was gekomen, langdurig
onderzocht ik alles wat mijne leering bevatte
over de vreemde zonden, over de zonden
tegen den H. Geest, over de wraakroepende
zonden.
Maar ’t was al vergeefsche moeite ! nog
was ik op het rechte spoor niet! Nog kan ik
die woorden « G ij mocht dat niet doen ! »
noch uitleggen, noch begrijpen !
W at nu gedaan ?
’t Einden raad, begaf ik mij bij eene
mijner kennissen en riep openhertig zijne
hulp in.
— « ’t Is, sprak mijn vriend, omdat die
kandidaten, in den poll van den katholieken
Kiezersbond niet werden aangeduid ! »
Ik liet eenen diepen zucht.
— « Zijt gij wel zeker vroeg ik haastig
en gejaagd, dat zulks de ware reden is ? »
— « Dat en niet anders, sprak mijn
vriend, ik ben daar volkomen zeker van ? »
Heere der Heeren ! Nu wist ik waarom
mijnen vriend werd toegesnauwd : « G ij

mocht dat niet doen !
Maar wie had zich daaraan verwacht ?
Eenieder weet dat er in onze katholieke
partij, in werkelijkheid en wezentlijkheid,
geenen poll bestaat. De poll is hier eene
domme « farce ».
Wanneer eenen of meer kandidaten moeten
aangewezen worden, komen drie, misschien
vier personen samen.
Daar en daar alleen is het poll. Die vier
personen duiden aan wie kandidaat zijn zal,
en ’t is voor goed geklonken.
Men houdt wel eenen poll, maar deklessen
zijn op voorhand gespeld, de bevelen zijn
gegeven, getrouwe mannen hebben
het
gegeven antwoord aan den man gebracht,
en de poll besluit stipten zeker, wat drie die
of vier mannen hadden bevolen.
Met de laatste kiezing heeft men nog
zooveel complimenten niet gemaakt Boeren
en werklieden heeft men over het hoofd
gezien. En aan de burgers, wanneer de
dag waarop men de kandidaturen moest
aanbieden reeds zeer nakend was, liet men
weten dat ze nog over eenige uren beschtikten
om tien handteekens in te zamelen, zoo zij
’ hunne kandidatuur wilden inzenden.
Men wist maar al te wel wat zulks zeggen
wilde, en ze bleven allen stille en koes.
Zoo ging dat. De poll was dus niet
anders dan eene blindelinge onderwerping
aan ’t bevel van een zeer klein getal per
sonen.
En aan alwie niet gehoorzaamt, eischt
men zich het recht toe te mogen zeggen : »

G ij mocht dat niet doen !
Gansch de stad moet het hoofd buigen
voor drie of vier personen. Buiten die man
nen heeft niemand iets te zeggen. Gehoor
zaamt gij niet gij zijt, gehaat, veracht, mis
kend,
misprezen,
vervolgd.
En
alles
zal men in het werk stellen, om u te ruine
ren, en daarvoor peizen zij dat alle middels
hun goed en toegelaten zijn. Aan verwijtingen, schimp en scheldwoorden, hoon en
laster ontbreekt het niet. En gansche dagen
worden in stad, in den binnen en ten lande,
vuile artikels rondgespreid, waar tegen
weldra het eerlijk publiek hevig zal verzet
aan teekenen. En ’t is alom gekend door
welken persoon die artikels worden geschre
ven en goedgekeurd.
Dat die man wat
meer op zijne titels peize, en dat hij het
kleed dat hij draagt eerst zelf eerbiedige,
vooraleer hij eische dat het door anderen
geeerbiedigd worde.
— « G ij mocht dat niet doen ! » zullen
wij gedurende eenigen tijd nog menigmalen
in Iseghem hooren ; maar ’t zal hier gaan
zooals het op een ander is gegaan, aan
dwinglandij, aan wraakzuchtige vervolging,
komt altijd een einde.
Heer uitgever ik groet u minzaam.

X.

Het nieuwtelephoon-tarief.
De Koophandelskamer van KortrijkRousselare heeft besloten, krachtdadig
protest aan te teekenen bij de bevoegde
overheid, tegen het nieuw tarief der tele
fonen, en den volgenden brief te sturen
aan de overige koophandelskamers van het
land, ten einde eene algemeene beweging
uit te lokken. Een afschrift van dezen brief
zal ook gezonden worden aan de leden van
Kamer en Senaat :
Mijnheer de Voorzitter der
Koophandelskamer.
Het nieuw telefonentarief, vastgesteld bij
koninklijk besluit van 12 Augusti 19M, zal
in voege treden met eersten mei, vooral de
doelen van het land, Brussel uitgezonderd.
D it tarief, zooals het zal toegepast worden
op de omschrijvingen der piovintie, en
bijzonderlijk op deze van min dan duizend
aansluitingen, zal de kosten van het abon
nement in aanzienlijke verhouding doen

’s Zondags, ’s acliternoons, zat Mieken —
aangroeien. Het nadeel, hierdoor aan het
publiek berokkend, zal gevoelig wegen in den winter in haar herbergske, in den
op de handeldrij vers en do nijveraars, die zomer in liaar hofje tusschen de groote
zich genoodzaakt vinden, voor den regel- zonnebloemen — met nog drie oude vrouw
matigen gang hunner zaken, welke op onze kes uit de buurt te kaarten : whist.
’k Heb ze soms gadegeslagen en gelachen
dagen meer en meer bij middel der snelste
om hunne rare doenswijze: de kaarten
gemeenschapswegen, namelijk den telofoon,
gedreven wqrden, dagelijks en meermalen worden gedeeld, gestoken, gewikt en ge
wogen ; de oude inoeüerkes zaten te dubben
in den dag hiervan gebruik te maken.
Te rekenen met eersten mei, zal de prijs en te peizen en na veel aarzelen kwam het
er uit : Ik vraag, of, ik pas ! en als er eene
van het abonnement, voor een telefoonnet,
tot duizend aansluitingen bedragende, niet troef had, sloeg ze hard met de oude
enkel tot HO frank beloopen, maar er zal kneukels op tafel : « Daar zie troef ». Ze
een jaarlijkscli en bijgevoegd recht geeisclit scharrelden hunnen slag op kant en troefden
worden van AO fr. tot J ,200 gesprekken per voort. Na elk spel wisten ze te verklaren,
jaar ; indien men de zondagen uitsluit en wie er goede kaarten had, watze mispeuterd
de feestdagen, waarop er voor zaken maar hadden, wanneer ze hadden moeten troeven
weinig gebruik van den telefoon gemaakt en wanneer « sloepen ». En toen knikten
en toen bevestigden ze ’t al te gader ; Ja,
wordt, zal het aantal gesprekken per dag,
waarop de geabonneerde recht heeft, ge ’t was waar ! Oe rekening werd gemaakt,
bracht worden op vier! Het abonnement en de « lialfkes » schoven de tafel over van
van 190 frank, recht gevende op 3,000 ge links naar rechts en terug.
Dat duurde zoo tot rond vier ure, toen
sprekken zal zelfs geen recht toekennen op
kwam Julie, AI ieke'n-Vi'ctoria’s schoon
middelmatig tien gesprekken per dag!
E n welke nijveraar of handeldrij ver dochter, Julie hielp ’s Zondag ’s avonds ;
want Mieken werd oud en ér kwam veel
bevindt zich niet in de noodzakelijkheid,
minstens tien maal per dag te telefoneeren ! volk, ’t zou te lastig zijn voor ’t vrouwken.
De* mannen van den Heikant, van de
Van eenen anderen kant, de kost van liet
Heikcnliage
en den Teerling, en do spelers
abonnement voor J ,200 gesprekken be
draagt 12 1/2 centiemen per gesprek, wat die prijs hadden in ’t Duivenlokaal: ’t kwam
altemaal naar M iekes.
volstrekt overdreven Is,
Al de ütfelkes waren bezet ; Mieken en
Te rekenen van eersten Mei, zal de
geabonneerde dus den prijs van zijn abon Julie trippelden en bedrijvig tusschen,
bezorgd om eiken klant
nement zien stijgen tot '190 frank, voor een haastig gejaagd
’t zijne te geven j een telloorke lekkere
maximum van tien gesprekken, terwijl hij
een schelleke
vroeger recht had op een onbepaald aantal opgelegde mossels met
gesprekken, enkel voor 150 fr. Buiten den citroen,eene pinto bier en eene groote snede
om kring van 60 kilometers, zal de tijd voor masteluinen boerenbrood. — Af en toe
ieder gegprek gebracht worden op drie kwamen or nieuwe gasten binnen ; de
m inu ten; deze duur is klaarblijkend te verzadigden betaalden, maakten plaats,
kort, voor het roepen van den correspondent trokken er uit... ei) dat duurde soms tot tien
aan het toestel, hem den tijd te geven aan a elf ure en met kermis nog later...
Ja, Mieken maakte goede zaken, maar
den oproep te komen beantwoorden en de
’t liep niet altijd ?nee :
winters leed ze
mededeeling te doen.
veel van de jicht ; ge kon somtijds geenen
Eindelijk, het nieuw tarief tot grondslag
voet verzetten. Ze zat dan achter ’t stoofken
nemende, zal de kost van een gesprek van
te naaien ; liaar gebunselde voet lag op
vier minuten, van Kortrijk naar Antwerpen,
eenen stoel ; ze klaagde en steende, kuchte
gebracht worden, van '1 fr. 50 op 3 frank,
het dubbel dus van vroeger ; het gesprek en hoeste ; pp eenen nacht gebeurde ’t dat
men haastig, haastig pin de Berechting
van tien minuten, van fr. 1.50 op 4 frank!
moest loopen ; ’tmenspli was niet ziek, zei
Deze bestatigingen zullen U genoegzaam
bewezen hebben, hoezeer de belangen van de dokter, maar opgeleefd, radikaal tenden;
handel en nijverheid, welke de openbare ’t duurde pok niet }ang, pf Mieken-Victoria
besturen integendeel zouden moeten bevoor- lag onder de grpene sargie. — Is er hier
deeligen, benadeeld zullen worden door de iets dat eeuwig duurt f
t
toepassing van het nieuw telefonisch tarief.
* *
Onze Koophandelskamer verzoekt U ern
’k Kome soms nog eens voorbij liaar
stig, met klem bij de bevoegde overheid te liuizeke ; in ’t hot'ke staan nog altijd zonne
protesteeren tegen de toepassing van dit bloemen ; liet uithangbord is nog ’t zelfde,
nieuw, willekeurig en schadelijk tarief, en maar achter de ruitjes staat het leitje niet
bij uwe mandatarissen aan te dringen, opdat meer ; er wonen nu andere menschen, en
zij, in de Kamers, zouden optreden als de voor de deur in ’t zand waar de sporen der
tolk der algemeene opspraak, welke het in mosselschelpen verdwenen zijn, spelen tweevoege treden van het nieuw tarief, wier drie kleine kinderen, Mieken-Victoria’s
toepassing aanzienlijke schade zal toebren naam is uitgevaagd en vergeten,
gen aan de handelsbetrekkingen en bijgevolg
,T, V b a m m e .
aan den voorspoed van het land, onmisbaar
in gansch liet land, en bijzonderlijk in de
S T E E K T W EL DE Z E WAARHEID
provintie, zal doen ontstaan.
Gelieve te aanvaarden, M. de Voorzitter,
IN UW HOOFD.
de uitdrukking onzer hoogachting.
Eene verwaarloosde valling zet zich over
De Schrijver,
De Voorzitter,
j van tien eejieii menscli aan den anderen en is
JU L E S N O L F,
G. DE L A E R E .

Chocolat Martougin
__ D E N B E S T E N __

gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daaromnioetpfi wjjj ons er zoo spoedig
mogelijk van gepézeii. De'bt
egte?ja jvij mogen
zeggen, enigste remedie die u yoldoendijig
geeft, is de Siroop Depraetere. Dit is een
| wetenschappelijk produkt, dat tfopr 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.

Mi eken-Victoria
’t Was een braaf vrouwken, dat MiekenVietoria, een braaf, oud mocderke : nog
een van den ouden stempel.
Ik zie ze daar nog over de straat gaan :
lichtekens gebogen, maar snel voorttrippe
lend met hare nog krasse, oude vrouwkesbeenen. Ze was altijd gekleed : een zwart
rokje, een blauw voorschootje en over het
kraaknette katoenen jakje, eenen dof-gebloemden, bruinen schouderdoek; en dan,
lijk alle Waassclie vrouwkes, over liet
grijze, zorgvuldig in eene streep gekamde
liaar, een zwart netje, om de lokken in de
plooi te houden.
Ze zat somtijds, ’s ayonds in den zomer,
voor liaar deurkon op haar stoojken ; de
kinderen uit de school bleven een stondeken
bij haar staan : ’t was ook zoo’n braaf
Mieken en ze zag de kinderen zoo gaarne :
« Dag Mieken-Victoria! » Mieken keek op,
de lippen plooiden zich tot een vriendelijken
glimlach, het kopken boog en: « Dag brave
kinders » klonk het en ’t vrouwtje keek de
bengels achterna, tot ze om den hoek
verdwenen. — Maar niet altijd was ze hen
zoo spoedig kwijt : ze bleven soms, als
Mieken mossels kuisehte — want Mieken
verkocht mossels — zoolang smeeken en
plagen, tot ze er elk eentje kregen...
en er waren veel kinders...
Mieken-Victoria verkocht mossels ; ’t
stak er uit : « In den Mosselbank » ; en
achter de vensterruitjes, vóór de witte
gordijntjes, stond met krijt op een leitje
geschreven :
Alle Zondag avonden,
Opgelegde mossels.
Ge kondt het ten andere zien ook ; want
vóór het plankier op den rijweg lagen
er de sporen van : mosselschelpen vertrapt
door de voeten, die er waren over heen
gegaan.

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

Stadsnieuws
3rand.
Zaterdag voormiddag is er brand ontstaan ii-j
eene tweewoonst aan den landbouwer V. Stragier
toebehoorende, en dicht bij zijne hoeve gelegen.
De bewoners Grymonpon en Delaey waren afwezig
wanneer de brand begon. Aan blusschen viel er niet
te denken. In enkele oogenblikken stond het strooi
en dak in laaie vlam, en weldra lag alles plat.
Er bestaat verzekering.
Pom piers-Burgerwacht.
De pompiers onzer stad waren verleden Zondag
in algemeene vergadering bijeengeroepen.
Een punt van het grootste gewicht stond op
het dagorde.
De pompiers eischen dat den persoon welke zij
met eenparigheid hadden aangeduid voor hunnen
Bevelhebber, als dusdanig werd benoemd.
Daar de benoeming niet werd gedaan, hebben
alle de pompiers, geen eenen uitgezonderd, hun
ontslag ingediend als Burgerwacht.
Dienstdoende B u rg e m e este r.
Sedert Zaterdag vervult de heer Eug. Carpentier,
gewezen burgemeester, provinciaal raadslid, bijge
voegd senator, het ambt van dienstdoende burge
meester.
Over het waarnemen van dit ambt zijn de ge
dachten zeer verschillig. De eenen beweeren dat
de heer Carpentier daar recht toe heeft, de anderen
houden het tegenstrijdige staande.
Voor ons is dat volkomen onverschillig.
Het nieuws heeft zich ook in stad verspreid dat
de bepaalde benoeming van M. Carpentier als
burgemeester onzer stad, in de eerste dagen een
voltrokken feit zal wezen.
Zijne inhaling, zegt men, maar wij hebben daar
over geene stellige inlichtingen, zoude plaats hebben
op St. Pieter en Paul, den maandag 29 Juni
eerstkomende.
Het feest, ter dezer gelegenheid gegeven, zoude
in pracht en luister alles overtreffen en te boven
gaan, wat wij hier ooit te zien kregen.
Des te beter!

13Brand.
Woensdag rond den middag, bemerkte een voor
bijganger, dat het begon branden in de woning van
den heer Greffier in de Brugstraat.
Onmiddelijk werden de bewoners verwittigd. En
al is onze heer Greffier van de heele jongste niet
meer, toch heeft hij alsdan bewezen dat hij nog
zeer wel onder de rapste mag gerekend worden.
Hij sloeg hand aan ’t werk, moedig bevocht hij de
steeds aangroeiende vlammen, en vooraleer verdere
hulp werd aangeboden, had de heer Greffier alles
gebluscht. Hij kwam er van af met erge brandwon
den aan de handen.
B rand.
Een begin van brand is woensdag namiddag ont
staan, ten huize van Albert Grymonprez-Coucke,
Rousselarestraat. Door de onvoorzichtigheid der
kinders die met sulfertjes gespeeld hadden, was
eene hoeveelheid borstels in brand geschoten.
Op het schreeuwen der kinders kwamen de geburen toegeloopen, en gelukten erin de vlammen uit
te dooven.
Gevonden.
Aan de voordeur van den winkel bewoond door
Gustaf Vynckier, nieuwstraat, had een zoon van
M. H. Pattyn-Sabbe van Emelghem, woensdag
avond zijn velo gezet.
Toen hij buiten kwam was de velo niet meer te
zien.
Wie den velo gevonden heeft is tot nu toe nog
een geheim.
Gestolen.
Ter herberg’’ De Boschmolens ,, bewoond
door Joseph Geldhof, heeft men woensdag eenen
haan en zes hennen gestolen.
Aanranding
Donderdag, in den avond, toen Pieter Goemaere
aan "Den Krekel,, wonende, zich naar huis be
gaf, werd hij door een onbekende aangerand en
verscheidene wonden aan het hoofd toegebracht.
V e r o o r d e e l in g e n .
Wij hebben de gewoonte niet de uitspraken over
te nemen door de rechtbanken van Iseghem en
Kortrijk gedaan.
Voor eenen enkelen keer zullen wij eene uitzon
dering maken opdat iedereen in het toekomende wel
zoude wpten waaraan men zich bloptstelt, wanneer
men in tijd van werkstaking iemand die vportwerkt
beleedigt, of beletten wil voort te werken.
Woensdag laatst waren versphillige personen
onzer stad voor den boetstraffelijken rechtbank van
Kortrijk gedaagd. Zij moesten verantwoorden over
feiten, voorgevallen gedurende de werkstaking in
de fabriek van M. Paul Decoene.
Qm werklieden beleedip;d te hebben die werk
stakers hadden vervangen werden 8 personen ge
straft met eene boete van 15 fr.
Qm eenen persoon schrik aangejaagd te hebben
werden drie personen gestraft met eene boete
van 15 fr.
Eei} arnjere perspotj, die egnen werkman wilde
beletten naar zijn werk te gaan krijgt 30 ff., en
voor hetzelfde feit, wordt nog een persoon gestraft
met eene boete van 50 fr.
Orkest.
De Jqarlijksche liefdadige muziekfeest van orkest
en gemengde Koorzang, ingerieht dopr de ’’ Poli
kliniek ,, van Iseghem, in de zaal " F la n d r ia ,,
werd vastgesteld op Zondag 17 Mei aanstaande.

Sterfgeval.
De Heer Constant Vandoorne is woens
dag morgend te Cachtem overleden, in den
ouderdom van 56 jaar.
Hij was sekretaris der kerkfabriek, dischen gemeenteontvanger.
Het afsterven van den Heer Vandoorne
is voor de Gemeenté Caclitein een zeer ge
voelig verlies. Alle zijne medeburgers droe
gen hem aphting en genegenheid toe, hij
was de vriend, de raadsman van eenieder,
altijd gereed opi zijnen evennaaste behulp
zaam en gedienstig te zijp.
Gansch de bevolking van Cachtem be
treurt den dierbaren overledene, veel te
vroeg, veel te jong nog, dopr de wreede
dood ten grave gesleept,
Aan de achtbare familie Vandoorne bienen wij degevoelensonzer innige christelijke
deelneming,

Allerhande Nieuws
Fosfoorstekjes.
Het was een genaamde Sauria, geboortig van
Poligny, die in 1812 de thans onmisbare fosfoor
stekjes uitvond.
Balthazar Mertens richtte in 1835 te Lessen, in
Henegouw, de eerste belgische stekjesfabriek in.
Tot het maken van stekjes gebruikt men meest
sparren- of dennenhout. Het fosfoor der zweedsche
stekjes bestaat uit een mengsel van potassiumchloraat, antimonium en gom. Eene zijde der doosjes
is bestreken met eene laag rood solfer, gom en
zand, waartegen de stekjes gewreven worden
en dan aanstonds ontvlammen.
Alles gaat langs werktuigkundigen weg : machienen snijden van heele boomen lange papierdunne
reepjes. Deze worden versneden, geplooid, geplakt,
en de doosjes komen heel gereed uit de machieni
Met de stekjes gaat het evenzoo. Eindelijk behoe
ven werklieden nog de doosjes te vullen, hetgeen
ze heel behendig kunnen.
In de stad Tidoholm (Zweden, provincie Skaraborg), maakt men niets anders dan stekjes. Het
grootste deel der 3,300 inwoners werkt in de
stekjesfabriek «Vulcan» die de grootste der heele
wereld is. Denkt maar : ieder jaar worden ongeveer
690,000 kubieke meters b3 rshout er in miljarden
stekjes verdeeld ! De « Vulcan » levert zoo wat
200 miljoen stekjes per dag hetgeen omtrent
73 millioen frank per jaar opbrengt.
Vele groote huizen maken reklaam met de
stekjesdoozen, door er hunne firma op te drukken.
De Japanners leveren zeer schoone stekjes aan
goedkoopen prijs.
De waskaarsstekjes bestaan uit katoenen stekjes
in een stearinebad gedoopt, en worden voorts
gelijk de houtstekjes behandeld.

De laatste uitvinding op dit gebied zijn wel de
doosjes die, door op een knopje te duwen open
springen. Ze worden met naphte gevuld en bevatten
een wiekske, waarop door het duwen vuurgensters
springen en zco ontvlamt het.
Zoo zoekt men altijd naar iets nieuwer iets
volmaakter.
Spijtig dat de meeste belgische fabrikanten op
de etiketten geen Vlaamsch drukken.
’t Is al Engelsch wat men er op ziet : «. Made in
Belgium », Made in Flanders », enz. Ongetwijfeld
zou hij, die met vlaamsche stekje voor den dag
kwam zaken maken, vooral wanneer ze zoo goed
zouden zijn al^ de zweedsche stekjes !
Van

hoog t o t l a a g .

Ziehier een staaltje van de beleefheid van hoog
tot laag in het duitsche leger :
Z*ker regiment heeft zich niet onderscheiden bij
de groote legeroefeningen ; de generaal zegt tot
den kolonel
— Mijn beste, er moet wat meer vuur in uwe
mannen gezet worden: ze zijn wat loom. Ik tel
op u om daarin te voorzien.
Zij drukkeij elkaar de hand. De kolonel roept
den m ojoor:
— Majoor de generaal is weinig voldaan over
de houding deBr mannen, die vadsig en onoplettend
zijn. Ge zult me dat helpen verbeteren.
De majoor groet en roept de 1° kapitein :
Kapitein de kolonel is zeer kwaad over het
schandelijk gedrag der mannen. Ge zult zorgen dat
het regiment zich weer voorbeeldig gedraagt. Dat
kan zoo niet voortduren.
De kapiteins roepen de luitenanten.
De kolcnel is razend over uwe houding giste
ren ; zoo iets ellendigs is nooit te zien geweest. Ge
moet dien schandelijkeu toestand doen ophouden.
De luitenanten tot onder-officieren :
— Zegt eens, wat zetten uwe mannen uit ? Wat
gisteren gebeurde was oprecht schandelijk. Kunt ge
ze niet beter doen marcheeren ? We zijn beschaamd
iu uwe plaats, en houdt dat niet dadelijk op, dan...
De onderofficieren tot de soldaten :
Ezelskoppen ! Apen ! vierkante stommerikken !... Ge moest allemal verrr...
B loem enm arkt.
Het gemeentebestuur van INGELM UNSTER laat
de belanghebbenden weten, dat, gezien de uitbrei
ding die de bloemenversiering alhier binnen de
gemeente neemt, het beslist eene b l o e m e n m a r k t
in te richten, welke zal gehouden worden ei ken
Z o n d a g v o o r m i d d a g , t e b e g i n n e n m e t 10
M e i aanstaande.

Geen standgeld wordt geëischt.
Ingelmunster 1 Mei 1914,
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Het jaarlijksch

Groot Symphonisch

CONCERT

dat moest plaats grijpen op 8 Maart 1.1. maar
dat uitgesteld is geweest ; ingericht door de orkestafdeeling der maatschappij versterkt door verscheidene kundige liefhebbers onder de leiding van M,
Arthur Qaimatjt en met de kunstvolle medewerking
van :

Jufvr. M arguerite Goossens,

(soprano)

l epr. van het Koninkl. Conservatorium Brussel,
prijs van H. -V de Koningin der Belgen.

M. THéo Vanden Bussche, (violononist)
l eprijs van lic t Conservatorium van Brussel.
PROGRAMMA :
Ilulde aan Hans Memlinc . . . H. Waelput.
feestmarstli voor Orkest.
2. Openiiigstuik van Kosamunde . . K. Schuberl.
voor Ork sst.
Aria uit Mi reille, (Trahir Vincent) Cli. Gounod.
door Jufv ■
ouw(Joossens.
4. Allegro vai den Concerto . . Afencjelssojin.
deor M. ^anden Busscjie.
5. Elegie, vo >
r snaren . . . P. Tscjiaikowskv
(>
. 1 ’oolsehe dansen, voor Orkest. P. Scharwenkii
a) Vivace b) Comodo c) Moderato.
7. a) llomaiK ! in fa, voor viool.’ Van Beekhoven.
b) Capricp
I)e Bérjol.
door M. ^anden Busschp.
8 . a) Ik spree l 11 7.0 Qzelden
,
CfevaerJ.
b) .Lenteluclit
p. Lebrun,
door Jufvrouw Goossens,
9. Fantaisie <
>
p Paillasse
R. Leoncavaüo,
voor Orkc st,
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Bericht.
Z o n d a g 1 7 M e i zal er in de Herber « Klein
Meenen » eer schoon SPREEKMACHIEN te versmijten zijn ii) den teerlingbak. Die nog smeeten
begeert kan 0r nog verkrijgen in bovengemelde
herberg. De s neten zijn als volgt,
1 voor 10 1 t.
3 voor 25 et. 7 voor 50 ct.
15 voor 1 frank.

Jules Noppe-Dejonghe.

Prijskamp voor Blinde Vinken.
Zondag 2 4

Mei 1 9 1 4

In de Groote Pinte, bij Gustaf Rebry, Krekel
straat, 20 fr. Prijzen.
Moto-Sport.
De Moto-CI ub van West-Vlaanderen heeft eene
belangrijke k sers op touw gezet voor Zondag
17 Mei öanstaa nde.
Zij zal zicli betwisten op den weg : KortrijkIngelmunster-Y yveSt. Eloy-Kortrijk. Drie maal deze
ronde zal afgei egd worden, ’i zij ongeveer 100 km.
De koers be:grijpt twee deelen !
1. Koers véor het regelrnatigst rijden,
2. Snelheid skoers van 5 km.op rechte baan.
Reeds meer dan 30 deelnemers zijn ingeschreven. J
Of het aldaar z a l ronken en stuiven, en een bezoek I
weerdig zijn oi al die baanduivels opvolgentlijk te
zien voorbiisndl len als een bliksem.

G em eente

E m e lg h e m

16e Jaarlijksche GRAVIER KERMIS
Op

Z on d a g | 0 M e i 1 9 1 4
om 3 ure namiddag

Groote Velokoersen
VOOR ALLE BEGINNELINGEN

go Frank s P R I J Z E N F ra n k s go
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1. Fondkot rs voor Beginnelingen,
2. Vertroostingskoers voor de rijders die inde

voorgaande kaers geen prijs wonnen.
M.

G

Uabrielle Dheygers, dv. Augustin en Marie
iiuloorne, Rousselarestraat. — Aiulré Dejaegire, zv. Leopold en Maria Maddons, Molenweg.
ian-Baptiste Depieitere, zv. Albert en Marie
«mat, Droogen .Jan. — André Saniyn, zv.
imond en Magdalena Vandewaetere, Zevecote.
.iriette Vaninoen, dv. Artliuv en Margareta
’irgote, Vaart-Noordkaai.
H

u w e l ij k e n

H a a rs tre s s e n

Borstlijders

I uiortele, Emelgliem.

*

3—
2 90
jBoter de kilo
210
2 05
tieren de 26
2
Mei
25 A p r il
Suikerijboortcn
.1oo) n/O~
I .> * .»
I
1
.
)
.)<
>
1
Iteschikbare wagon
1,-575 | 14 —
»
schip
! 5 25
| 15 00
poeite t !) 1 't wagon
15 50
| 15 25
»
» schip
Meststoffen, (> A p r il
23 1
lanitraat bósehikba ar- O osten de
30
Zwavelzuren a:ninonia
4 M ei
-H
K O R T R IJ K
20,— a 20.50
IS,.*») a
■Tarwe
Ki,— a I 0,50
lli,— a
kogge
17.50 a 18,50 18.50 a 19,—
■Haver
75,00 a — ,— 73.50 a — , —
Koolz. olie
57.50 a — ,— 57.50 a --jLijnz. olie
,—
8,50 a 8,75 10,— a
■Aardappels
2,80 a 3,—
-2,90 a 3,20
Sftter
2,00 a 2,15
i 2,15
Eieren
12,75
a --■jnikerijb. besch. 12,78 a — —
a
13,20
lid .
1914 14,— a 15,—
7 Mei
■ H IELT
30 A pril
I I , — a 0,— 10,— a 0,—
Aardappelen
2,00 a 0,— 3,30 a 0,—
lttoter
2,05 a 0,— 2,05 a (),—
lEieren
5 Mei
UOUSSELARE 28 April
18.50
a 19,—
19,—
a
19,50
I JTarwe
10.50
a
17,—
I
(i,—
a
10,50
jCogge
18,50 a 19,— 18.50 a 19,—
Haver
a 22,— 21.50 a 22,50
I JJoonen
“21,
73.50 a — ,—
75,— a
rjioolz. olie
57.50 a — ,—
57,— a
IlLijnz. olie
[ llardappelen 1(J,— a 11,— 10,— a 11,—
2,70 a 3,—
2,80 a 3,00
| lffoter
2 ,— a 2,10
2,10 a 2,20
I lEieren
BSnikereijb. besch.
14,00 1 4 ,- a - , —
15,50 10,— a — ,—
id.
1914
0 Mei*
29 April
■ D E Y ÏsZ E
7,
a 8,
8
,a
9
,■Aardappels
2.80 a 2,90 2,90 a 2,95
Ifcotef
2.— a 2,05 2,— a 2,05
[ JEieven

Groote keus van Rouwartikelen, Naaifctijde merk « H E T H O E F IJ Z E R », Zwarte
«n gekleurde zijde en Pane — Passementteries, — Broderies, Kanten, Knopen,
ïfaaigaarn, enz.
|Cols en Plastrons, Caéhecorsets, Blousen,
JStoffen voor Heeren en Damen.
Alle slach van voeringen.
Zelfde huis te ingelmunster (Gravinnestraat).

Tandpijn

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en
volkomen genezen door den D E N T O G È N E .
Door het gebruik van den D E N T O G E N E
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
Ihet tandvleesph. Qeene tanden moeten meer uitge
ttrakken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.
Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel
matige namaaksels. Alleen de D E N T O G E N E
iisdoor de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
Eischt dus de ware

DENTOGÈNE
voor 1 , 2 5

f r . t e koop in all e a p o t h e k e n .
T

e

Is e g h e m

:

MM. A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Groote keus van Engelsche stoffen

(voor Mans en Vrouwen)

L a a ts tj N ieuwigheid

Alle slach van Fransche Coupons

—

Genadige P rijzen

H u is van eerste orde

Laatste Nieuwigheden. - Voordeelige Prijzen

ROUW KOSTUM EN

IN

24

UREN.

® fte © ïiïi@ li
Zeep

Dada

Het stuk 0 .7 5

Dada

Crème

Tube 0 .77 5

Dada

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

KOOP

IN

ALLE

Werkdadigheid zonder
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De beste voor *t behoud
eener frissche gelaats
kleur.______________
Onfeilbaar v o o r de
geneezing v a n klovt \;
maakt de h u id blank
IN EEN NACHT.
Allerfijnst en o p 1
gelaal blijvend onontbeer
lijk voor elke loileltaflel.

G O E D E

H U IZ E M

Huis RENÉ SCHOUPPE

Statiestraat ISEGHEM

Zijn kostuum aan 45 fr. zijn wonderen

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 r s e t s voo r* r e k l a a m

De sierlijkste,
Te

koop

In

k

alle

goede

toop in het
Inden

Gouden

wereldberoemd

huizen.
E isch t

het

m erk

in

eiken

C o rs e t

M o l e n » St. Hiloniusstraat, IS E G H E M .

De hevigsten tandpijn wordt gestilt in eene minuul
en voor altijd, door eene toepassing van DENTI
NOL. — De DENTINOL is het een gste middel (lat
telkens het gebruikt wordt, gedaan, ieder
m aal werd de tandpijnonm iddelijk geslaakt.
Gij, die aan tandijn lijdt laat de tand niet
uitrukken die U doet lijden ; gebruikt geene charlatans-namaaksels zpnder waarde ; gebruikt
het beroemd wetenschappelijk middei DENTINOL, die ieder m aal, dat men he( gebruikt,
geneest, wij waarborgen hel ; zoodra gij een tampon met Dentinpl zult tpegepast hebben
zal de pijn voor alijd verdwijnen. Weigprt alle ancjere natte geneesmiddelen die in den mond
loopen en wonden veroorzaken. Dentinol in tampon zijnde, is gemakkelijk en net te gebruiken.
OPGELET ! ! Men verkoopt namaaksels met gelijkaardige naam ; om alle twijfel te
verwijderen, wendt U met deze aankondiging bij Uwen apotheker en eischt de

f

DENTINOL

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

€rouden Zetel

In den

M ei- k ItrassemaMj
Ger|tstraat, 23 lSEGh|Elyj
Alle slach van Pracht- en Gewone meubels.
Bijzonderheid van Matrassen in Schaap- en
Floconwal, Windliaar, Pluimen en Zeegras.
Voordeelige prijzen -Spoedige bediening.
Spiegels,

wendt u rephtstreeks tot het
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 .

bro deusen en le e r 
m e i s j e s , bij Pierre Smalle-Letens,
Xederweg, Iseghem.

G

e v r a a g d

2 Engelsche Billards aan straf
Iseghem.

T voordeelige prijs bij Leon Verduyn,
E

T

e

KOOP

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

Gebroeders LAGRANGE,

BREUKEN
Genezing zonder o p ertatie, zonder
gevaar of tijd v e rlie s door de

nieuwsoortige toestellen van
den specialen breukmeester
DUM ONCEAU, vier m aal
gebreveteerd en bekroond met
Eere-Diploma en Zilveren
Medalie.
Het nieuw toestel van den
spécialist Dumonceau is de
laatste uitvinding tot dezen
dagofficieel bekend gemaakt,
B REVET 242.644 van den
24 Maart 1912, dees toestel
volkomen zonder veeren, zonder
elastieken, draag zieli dag en
nacht en binst alle werken,
zonder ongemak, de 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
zachting en bevordert de volkomene gene
zing met schriftelijke w aa rb o rg .

der ”

IV :

den vierde Maandag der maand

Hotel deg Fland,.es fstatie)

T E N T O O N S T E L L IN G G E N T
G roote P rijs

der

Gouden M edalie

RED STAR LI NE ”

F I J N S T E BROOD
proeft en gij eet geen ander meer
b ij L E O N

VERDUYN,
IS E G H E M .

Kruisstraat

B

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

Grootste zekerheid en uitmuntende be
diening, minste vermoeinis.
Wereldlandsehe stoombooten M auretania
en L usitania, 32,500 tonnen groot en
67,000 paardekraclit, leggen den overtocht
naar New-York in 4 1/2 dagen af.
H olland-Am erika L inie naar New-York en Canada.
Anc/tor L inie naar New-York.
Am erican L in ie naar New-York en Philadelphia.
W hite S tar Dom inion Linie naar Canada.

Doorloopende spoor Billetten in Am erika
en Canada aan officieele prijzen, zonder
verliooging.
K oninklijke Hollandsche L oyd naar Montevideo,
Buenos-Ayres, Rio-de-Janeiro en Santos.

Voor alle verdere inlichtingen mende men zic h
g ra tis aan de Algemeene A genten:

Raydt & Bruynseels (v ro e g e r W. Raydt

&

Co)

!:oor de regeering bevohnaehtigt

of aan

Arthur Van Ackere-Maréchal,

Edm. Depraelerestraat, 2
, (bij den tribunaal)

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

IT

EVEELT

Dagelijks vertrekken met de koninklijke
post stoombooten der C u n a r d L i n i e naar
New-\ork, Boston. Quebec en Montreal
(zomer seizoen); Halifax, StJolin, Portland
(winter seizoen).

K o rtrijk

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

M.YAN DE PUTTE Telefoon 3 7 5 .
TER
H A N D T E K O O P E N bij
Ed. Hertoge-Stubbe schoenfabriekant
te Emelgliem.
Gaz of Naphte M OTOR met Macgnetto
merk Otto Deutz 0-7 H. P. zoo goed als
nieuw voordeelige voorwaarden.

(gesticht i 8^o)

W aschmachienen

Gouvernementstraat, 60 (bij Tribunaal)
Zonder tussclienpersonen zijt gij daar
het best en goedkoopst bediend vooy gelijk
welke stoombooten en alle ijzerweglijnen in
’t buitenland, voor passagiers en koopwaren.
I)e Agent door den Staat gem achtigd:

U

CUNARD LIJN

M O R IS O N S

te K O R T R IJ K

koop

HET

26-32. Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Leveranciers van het M inisterie var Landbouw en van het Leger.
Fabncanten m invoerders van allerhande voederkoek en en meelsoorten.

tv I

Passagiers voor Amerika

fr.

SUPERC0C0

ro n T P TTTf

H E R STE LLIN G EN

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

SUCREMA

D e n heer D U M O N C E A U , G e d ip lo m e e rd Spec ic lis t, ?end k oste lo os u itle g op a a n v r a a g ,
21, r u e a u x Clioux, B ru ssel. H ij is ook s p re e k b a a r
en v oorzien v an zijn e toestellen v a n 9 to t 3 u.
te Y P E R • ('eu ^i'dc zaterdag der maand
v ' Hotel des Brasseurs.

Alex. Roose-Vuylsteke

van 4 , 4 5

V O O ltD E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A prikDe beste
Vee
kelt don eetlust, werkt zeer
melasse
gunstig op de melk en boterafP a a r d e n zondering, mest spoedig; geeft
voeders
..
aan de peerden eene maximum
voor
v e r k e n s geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram
pen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 6 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en (i0 andere kraelitvoeders. Rijker dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.
^

Huis VAN LANDEGHEM

T A N D P IJ N

IS E G H E M

H - D - B

E n g e ls c h fe <£ f r a n s c h e s t o f f e r ]

Poeder

CORSËT

St. Hiloniusstraat

CORSETS

ISEGHEM.

Apotheek Rodenbach - Coiffeur Vandendriessche - Wc A. Nonkel

Jos. Van Landeghem
VAN

Rousselarestraat

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, Rotterdam. 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.

7 Mei
9,50 a 0,—
2,07 a (),—
2,00 a 0,—

Benoodigheden voor Vrouw en Mans
Kleermakers

}

Sterkte beteekent gezondheid en levenslust.
Gezondheid wenscht elkeen en kunt gij ook verkrijgen.

MEESTER-KLEERMAKER
voor Heeren en Damen
M a r k t s t r a a t , ISEGHEM

borstversterkend en ziektekiemdoodend, verwijdert snel en pijnloos de ontsteking
veroorzakende slijm en schaaidt nooit.

ei

30 April
9,50 a O 2.81 a 0,—
2,01 a 0,—

A. De Bie-Bourgeois

ABDIJSIROOP

Marktprijzen
IS E G H E M

\

Gij allen die hoest, kucht of fluimt, gij die lijdt aan aan asthma, borst-, keel of long
aandoening, gij behoeft niet te wanhopen. Gij kunt genezen, indien gij slecht de Abdijsiroop
Klooster Sancta Paulo, aanwendt, de redder der longen, die elk jaar duizenden wanhopige
lijders aan asthma, tering, bronchiet, catarrha, grondig en blijvend geneest en hun gezond
heid, levenslust en sterkte geeft.
Mevr. Bourguignon-Semville, wonende te Court St-Etienne (Brabat) verklaarde ons ;
Doordien ik eene verkoudheid verwaarloosde, werd ik aangetast door eene bronchiet,
gepaard gaande met longontsteking, welke mijn beste krachlen sloopten. Ik sliep
bijna niet meer omdat den ganschen nacht mij de hoestbuien en steken in de borst
kwelden. Eten deed ik niet en ik vermagerde met den dag. Voortdurend had ik hardkloppingen en altijd was ik vermoeid. Alle geneesmiddelen heb ik geprobeerd, maar
genezing kon ik niet vinden. Toen hoorde ik met veel lof van de Abdijsiroop spreken
en mijn man kocht dadelijk een flacon voor mij. De Abdijsiroop heeft mij grondig en
blijvend genezen. Hoesten doe ik niet meer. Ik slaap en eet weer goed en weetniet
meet wat hartkloppingen en borstpijnen zijn. De Abdijsiroop heeft mijne gezondheid,
levenlust en kracht teruggeven, en dat zal nooit vergeten. De

(Canal de Ruulers niet beurtgoed voor versclieiil tenen, — L ’Espérance, met bloem voor II. Pattyn
I - Le C hoisy, met kolen voor Kr. Decaigny.
/i bchel-Marie, met lijnzaad voor de gebr. Vande-

S P É C IA L I T E I T

SINT-NIKOLAAS-WAES

Fl. Deblauwe-Smalle

van 2 tot 9 Mei 101 4.

1Kieren

Thienpont

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

met uitgevallen H a a r.

TE B E K O ttE N B IJ

Scheepvaart van isoyhem

lïo te v

F.

Van Reusel &

E.

:

Kamille Tack 61 j. eclitg. van Kiipbrasie Lin:tle, Ameyestraat. — Jean Dliondt, 58 j. eelitg.
nItom.auie Dewulf, de Pélii hvstraat. — Maria
ndaraïOj. wed. Carolus-Lodevicus Tavernier,
Putstraat.

H^ardappels

VAN DE FABRI EK

van a f 2 fr.

H erstellin g en Vernieuw ing

O V E R L IJD E N S :

\UDEXAA R D E

en Couque Royale

Beveelt zich can voor het maken van
alle slach van H A A R W E R K .

Sustaf Vens, 2
(1 j. schoenmaker, inet Julia
om
el, 22j. bottinnestekster. - Florimond Olivier
tj. vlaswerker, niet Marie-Louise Sintobin, IV
) j.
wpiekwerkster. — Josèpli Vandorpe, 22j.boralmaker, met Magdalena Dliondt, 23 j. borstel«akster. — Alfons Vancoillie, 26j. schoonmaker
MManche Boernaert, 18,j. borstehnaakster. —
B
ui Vansteenkiste, 24 j. landbouwer niet Maria
a(taert, 23 j. landbouwster. — Kinile Dewulf,
!j. fabriekwerker, met Magdalena Spriet, 21 j.
liswerkster.

i)

merk ” Den Arend „

COIFFEUR
Statieplaats, I S E G H E M

:

eboorten

De Lekkerkoek

Gustaaf V a n d epu tte

hirgerstand van Iseghem

houten pinn en.
s t r a f in ’t m i d d e n d e r ku i p .
k o g e l t j es ,
veeren.
wielkes.

Jaagt het zeepzop door het waschgoed :
Van Links naar Rechts, van Rechts naar Links.
Van ’t Midden naar'den Buitenkant van Onder naar Boven,
en klopt het terzelvertijd op zijne geheele oppervlakte.

Wascht zonder afkoken in 6 minuten ! en werkt door zijne eigene z w a a rte k ra c h t!
-> M e n w a s c h t a l z i t t e n d e Ik geef een nieuw MORISONS Waschtmachien eene maand op proef in geheel Belgie en betaal ze
de vervoerkosten heen e» terug. - De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden.
Vraag het boekje nummer 642 met uitleg en prijzen aan

J. L. MORISONS,

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

Royale Louise-Marie „
Te bekomen bij
Joseph VERHAMME
Algemeen

Dépot:

AMEYE,

Nieuwstraat

T e v e rk rijg e n
A. RODENBACH, Apotheker,

het beste Tafelwater

ROOKT enkel de goéde nieuwe engel-

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

COMMANDER.

Apotheker,

ISEGHEM

Staalp illen
Versterken liet Bloed, verkloeken de Maag. Te nemen ééne vóór eten. — 2 fr* . de doos.

Balsem perels
Beste geneesmiddel tegen allerhande

3

geheime ziekten

en

kwalen

der

waterorganen.

T E
Bijhuizen

te

NIGUS

algemeen gekend voor
de fijnste van

BREUKBANDEN -

onzen tijd.

de doos.

van Pinus Sylvestre maritimus genezen verwaarloosde verkoudheden en kortborstigheid.
franken de doos.

Borstsiroop

KOLEN
Chicorei,

1.50

:

f r . de flesch

Oh! la! la!
i»! Hu iieb ik het vast!

van

T E LE FO O N

& KOKS

24

w

slach

van

LA NDVETTEN

R a a d d e r C o m m i s s a r i s s e n : M. FLORENT DENYS-CARLIER. Grondeigenaar te Thielt ; M. JIJUB
MISSIAEN, Nijveraar te lseghem ; — M. EUGENE LEGEIN-MOERMAN, Nijveraar te Rousselan •
M. HY P. DUYVEWAARDT-VAN BIERVLIET, Groothandelaar te Rousselare.
B e s t u u r d e r ; M. J U L E S B A G A G E .— B e h e e r d e r va n ’t A g e n t s c h a p l s e g h e m : M . P h . V ER BE fl

Statiestraat, ISEGH EM

Onz^ twe^ nationale remediën :
BORS TPI LL EN 2-B L O E b P I L L E N
van F. Vergauwen, van F. V^rgauw^n,

L_. D U P U I S ,

JUM ET.
Indien gij slecht slaapt en uwe nachten verontrust zijn door drooinen;
Indien gij zenuwachtig z ijt;
Indien uwe maag niet tre k t;
Indien eetlust u o ntbreekt;
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.____________
1 .2 5

Fr.

Te verkrijgen bi :

de

doos ;

J. Verhamme

0 .7 5

en

fr.

de

h alve

zieKten van luchtpijpen en borst,
b e d o o s : I fr. 5 0 In al de goede apoth.

Metaal-Afsluitingen

OVnANC$
Frco.

CHENILS'

Pikdraad,

_^-,DOMICILE
c
v
r UR5TEISBE.RG
ANDtRLECHT: Tèl: 6284

Tapijten,

voor

Hondenhokken

[TAPIS ™ v

Afsluitingen,

M aEvecTInAscLripIG
S
tion

T ralie d ra a d ,

Geen Grijs Haar
M E E R fi ?

8 G

E

R

I E
1

F

^S T E N B E R S *

AKDERlECHTïTèl: CP.Si

P ijp e n ’ S ig a r e n &
S is a r e ,te n
------- -- van alle gekende merken — —

A IM É D E B E Y N E
Rousselarestraat, 2 2 2 ,
□ épot d e r v e r m a a r d e

Sigaretten GOSSET, Brussel
W ekeiijksche uitvoer 4 , 0 0 0 , 0 0 0

Cigaren M É LIO R ,

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

QUO VADIS,

NÉRON,

N IC U S , V IE lL ANVERS, TOUR & TA XIS .

GOUDRON

LA

f

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

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

ta n *

- P a n to ffels.

1881

35

—

BRUSSEL,

Congresstraat,

12

Voordeelige

V oo rw aarden

- G em ak

van

teru gbetalin g

( niet betaling).

:

herbergiers let eplJ

Handenreiniger

Reinigt k la a r de vuilste, vergronde handen
na schoenmaken, werktuigen, smeden, stoof-

Depothouders: W A. N O NK EL-DE JONGHE,
Koornmarkt,

p M ' i g r r

Vlucht als venijn de namaaksels!

Pluimsteenzeep

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

IN

Vraagt bij uwen likeurverkooper aan 1 fr. de dozijn, de glaasje!
L.Van Gheenberghe en Amand Laridon E L I X I R D ’A N V E R S , gij wint den helft met den echten EL I X I I
D ’A N V E R S , te verkoopen aan 0,10 ct. het glaasjes met dees glaasje:
Groote M arkt, IS E G H E M .
Verkoopt dus het echte E L I X I R D ’A N V E R S , F- X. de eukelaai
IBM— —
— —
het este, Gezondste en Fijnste der Likeuren, geneest menschen dieren vai
krampen en buikpijn.

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

H uicievettersstraat,

AGENTEN

kiiischen en allerhande vuile werken.

Sigaretten

G ES T IC H T

Iseghem: A. VERIIAMME, Deurwaarder I Ingelmunster : C. SCIIOTTE, Gemeentesecretaris.
\rdoye : H. THIERS, Agent.
Lendelede : J. MEERSEMAN,
Emelghem : CII. COOLS, Hovenier.
Oost-Nieuwkerke i G.VANDE PITTE
Meulebeke : DENEWETII-ROELENS
Bavicliove : Léonare VANDEN Bl'LCKE, Vlaskoopman
Rumbeke : O. ROSSEEL, Wijnhandelaar I Lichtervelde : A. DELAFONTAINE, Melkerijbestuurder
Wynckel-St-Eloi : II. Deryckere, koster. |Moorslede : A. BÖNCQUET, Politiecommissaris.

Z
a
n
d
ze
e
pof

ISEGHEM

VENNOOTSCHAP

^

In ’t groot: Parfumerie D' Salp, Wachtobeke (Beltfe)

of CANADA, te bekomen bij :

kosteloos.

LM

SPAARKAS 3.25 °/0 3.60 °/0 4 °/0
GRON DPAN Ï) OBLIGATIEN 4 °/0 (vrij van de taks)
LEEN IN G EN OP ON ROEREN D E GOEDEREN

voor gelijk welke bestemming in AM ER IKA

Men plaatst afsluitingen in de provincie.

R

A N TW ER PEN :

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 ijd e r s e n R e u k w in k e ls

ANOERLECHT
SRUXELLÉS
URSTEiSBE^

Geelastreerde kataloog op aanvraag.

K a talo o g

---- 1
l 5 _ l 0

)isch8Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon
IrM

^

Kapitaal: 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 - Reserven : 6 .0 6 3 .7 3 1 , 2 9

«De Nieuwe Londoiv»
I dopt de g rij zo haren Linnen en
I kele dagen verdw ijnen, m aakt het
Jiaarglanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de polletje*
van het hoofd weg.
E is c h t c p
d e n h a ls :

II —

NAAMLOOZE

CALVANISE

Kabels.

b e doos : I fr. 5 0 In al de goede apoth.

ïintwerpsehe 2'tnpotheekkas
11■lil .................

POULASLLERS

en

Fü r s te n b e r g
anderlecht:Tji 6?.R4

U locdp lllen t » u F. VKHOAUWM
zijn la n « lev en » p illen

A pothekerijen Rodenbach en

lseghem

Cl o t - M étA t

Ijzeren draad

ten, hoo/dpijn, rhum atism ,
Keeren der jaren, enz.

Borstpillen ee Bioedplliei van F. Verpw e» pezen ieder laar velt tfulzeBiie scueèei!

Mflacons van fr. 1 ,5 0 en fr. 2 . 5 0

Hennen hokken

Brussel,

Gedeponeerd. Eischt wel den naam van F . Vergauwen voor dé echtepiMmUomtrentgtn.

,

C A V E .A U

te

tegen verstoptheid, m aagziek

Elke dooi lt franco verzonden mits 16 postzegili vsn 10 centiemen aan ■. F. VERBAUWEN,
apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, ta zanden.

te lseghem.

X)urj3f£.'tsancö do mie
'r w
S O m .x lm .
ïk E IL U S

flpotheK er

flpotheKer te Brussel,
tegen hoest, v e rkou d he id ,aam 
borstigheid, bronchiet en alle

doos.

A. Rodenbach, Apothekers

1

B e h e e r r a a d : G. COOREMAN, Staatsminister, Bestuurder
der Société
Générale
te Brussel ; — Ed. de I)EBR/1B.<4NDERE. bestuurder
der Société
Générale
deB
te Brussel ; — M. .1. .1. ,T. MATTIIIEU, Grondeigenaar te Wijnendaele en Bankier
BrusselM.CONSTANT VAX ACKERE,Advokaat te Kortrijk; — M..JAN MAHIEU-LIEBAEItj
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M.J.DE MEESTER-MASELlj
Groothandelaar en Schepene te rousselare ; — M. FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Thielt.

Oliebrood & Sucrema
alle

JV

IN BEW A AR NEM IN G VAN A L L E R H A N D E W E E RD E N
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarlijkscli loon, alle soorten vs
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons a gesneden,
trekkingen onderzocht,enz; op die manier beeft de eigenaar zich om niets te bekommerei
de Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid va
harentwege. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Bank
in hare Bijhuizen te T IIIE L T , ISEG H EM en D IXM U D E .
De Bank is beheerd als v o lg t:

CONSTANT
KOODE PILLEN
M a g a zijn

ja

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het publiek ; deze bram
koffers zijn opgericht in onderaardsclie,gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde keldei
en leveren de volledigste waarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige liede
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen brandkoffer in huis, maar huren,mi
eenen kleinen pacht,een der brandkoffers in de Bank,waarin zij,in alle gerustheid,hun geli
weerden, juweeien, enz. kunnen verbergen. De huurder bezit de twee eenige sleutels die o
het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij ka
schikken naar zijne beliefte.

K a n d e l in ( H I C O R E I B O O M E M
24

Ja
m
m

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

— ST. J O S E P H S T H É

TRAAN

Teercapsulen

SLOEFEN

-

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

I)e stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbureel gedaan zijn.

fr. 1 . 5 0

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

E

A. OEKEIRSCHIETER, Emelghem-Plaats

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

M e lk traasi

R 0 0 K
___

JOS. RENIER, Emelghem-Oam.

GELDPLAATSINGEN

Tegen tand- en hoofdpijn,

TELEFO O N

»

W' V E R M E U L E N VERBRUGGE. Kortrijkstr.. Ingelmunsl

y lg e n t s e h a p d e r " Ó e e ié t é G e n e r a l d e S Ü e lg iq u e „ te S lr u s s e
Krediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, chèques, enz. op België en ’t vreemde.
Aflevering en uitbetaling van clièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen vi
’t buitenland. Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriet'kes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
Uitvoering van Beursorders,betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, en

f r . de doos.

Koorstpoeders

2

»

R. VERBRUGGE, Koornmarkt,

N A A M LO O ZE M A A T S C H A P P IJ

l A1IE DEBEYNE. Rousselarestraat.

CIGAREN

A. ROSSEEL, brouwer, Brugstraat,

iftank™ £$6usselare=9hiel

t W A, NONKEL-DEJON&HE, Koonimark
if

Te verkrijgen bij

bij :
lseghem

lseghem.

D

e beste en smakelijkste
Chocoladen om r a u w
te eten, b lijv e n a ltijd
de w e lb e k e n d e m e rk e n
JE M M A , LATTA,
QUATRE GOUTS

der Chocoladefabriek
M A R T O U G IN
Antwerpen.

Cigaren VESTALIN „
”

Te IS EG H E M verkocht bij : W e A. N O N K E L -D E JONGHE, Koornmarl

Smakelijk en Eetlustwekkende
= = Morgenwijn -

