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Twee Vrouwen
Ik weet twee vrouwen in onz’ straat.
En hoe het bij hun beide gaat
Ga ik eens neder schrijven :
De een heur tong staat heel onvast,
Met zwijgen heeft zij grooten last
Nog meer om thuis te blijven !
Doch gaat gij eens haar huisken in,
Daar geeft u alles tegenzin,
Ge zoudt er haast gaan loopen :
Geen orde in de heele boel,
En muur en vloer, en kas en stoel
Is met geen kleur te doopen !
Tot werken voelt zij weinig lust.
Haar kinderen mogen vrij gerust
Gescheurde lompen dragen ;
Als soms haar man haar dat verwijt
Zet zij haar woning vol lawijt
En pruilt geheele dagen I
Het andere is een vrouwken fijn,
Gelijk er velen moesten zijn ;
Kijkt maar eens in haar huize :
’t Heeft al zijn plaats en elk zijn toer,
Daar zoudt gij eten op den vloer,
Zoo netjes is haar kluize !
Als werkmansvrouw heeft zij ’t niet schoon,
Want aan haar kristne huwelijkskroon
Heeft zij zes kindren prijken ;
Maar zijn hun kleedren wat gelapt,
Zij zijn zoo netjes opgeknapt
Dat elk ze mag bekijken !
Ook hoort men nooit bij haar gekijf
Lijk bij dat ander, slordig wijf,
Bij haar woont liefd’ en vrede,
Zij heeft een vroom en vroolijk kroost,
En van zijn werk brengt liefd’ en troost
Haar man heur ’s avonds mede I
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Gemeenteraad en
Werkloozenfonds.

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen, alsook de

Dat is de danbaarheid welke men aan de uwen voorkeur of uwe verkleefdheid te laten dienen wij haar te laten, dit burgerrecht
werkmenschen betoond heeft.
doorstralen, zulk eene nog, om eene aange
moeten wij eerbiedigen. Hoe behaaglijk en
Maar het werkvolk verstaat de zaken
name verassing te doen... of eene onschul
tevens hoe leerrijk is de gewone zichtkaart
goed. En uit gesprekken welke ik met
dige poetste bakken... zulk eene... zoodat
niet, die ons trouw al de meerkweerdigheden
verscliillige werklieden gevoerd heb, heb ik
het ten laatste eene ware plaag, eene echte
van stad en land, al de eigenaardige zeden
ook zeer begrepen, dat noch de meerderheid
hoofdbrekerij
voor
u
wordt
!
en
gebruiken van volkeren, door ons of door
van den gemeenteraad, noch de leiders
onze
vrienden bezocht blijven herinnenen
hunner gilden en inrichtingen zelve, niet
En ware het daarbij dan nog gedaan !!
of
komen
mededeelen ? Veel zal verdwijnen,
in staat zullen zijn ze bij den neus te leiden.
Maar neen ! Pas is uwe lastige keus gedaan,
veel zal vergeten geraken, maar in ons
— « Men heeft ons beloofd, zeggen zij, en hebt ge goed overwogen dat ge toch
album
zullen die zichtkaarten ten minste
ten minste een lialven frank daags te geven
niemand vergeten hebt, of dan, met zeven
En zij steunen op dat woord : ten minste. haasten zult ge plaats gaan nemen aan de tafel blijven als zoovele zoete herinneringen, als
— « W ij vragen dus meer, en wij eischen van den eersten café den gereedsten, er pen een trouw dagboek der reizen en uitstapkens
dat er geenen bepaalden tijd meer gesteld en inkt vragen — wel te verstaan eene pen door ons of onze vrienden gemaakt.
worde. Duurt de werkloosheid meer dan half afgeroest en schravend dat ge er kiekenMaar ook, en waarom niet, de fantai
36 dagen, wij willen meer dagen betaald
siekaart, waarop de teekenaar al de kracht
vleesch bij krijgt, en een inkt zoo dik dat
zijn. Duurt de werkloosheid een gansch
en de pracht van zijne verbeelding heeft
ge er uw pennestok kunt jii recht zetten —
jaar, wij eischen voldoening voor het
uitgegoten, op voorwaarde dat de keus ervan
en al uwe hersenen zultt g3 bijeenroepen om
gansche jaar.
keurig en kiesch zij, zal gewoonlijk bij ons
iets uit uwen koker te slaan... dat ten lange
Nog meer. W ij zijn niet tevreden met
welkom
wezen, en zoo zij ons nog geen
laatsten toch niets anders zal z ijn ... dan
voor allen gelijk eenen lialven frank.
wezenlijk genot verschaft, toch ten minste
eene bloote banaliteit, eene gemeene alleGetrouw de lieden die last van meederjazal zij ons oorloven een gedacht te vormen
daagschheid'
rige kinderen hebben, mogen op denzelven
Indien ge spaarzaam zijt, zult ge u verge nopens den tact, de opvoeding en het ver
voetniet gesteld worden met de ongeliuwstand van dezen die ze ons toestuurt.
den. t’ Is recht en redelijk dat daar w’aar noegen met vier of vijf woorden, of min nog;
de last grooter is de onderstand in evenre en ’t zal altijd een of ander versleten rijmram,
Doch, hier zooals elders en in alles,
digheid weze. Wij moeten boven den lialven zooniet eene verdrietige dommigheid wezen:
hetgene waartegen te waarschuwen valt,
frank, nog 25 centiemen per dag en per Vriendelijke groeten uit !. . . — Beste wen- waartegen dient opgekomen, is de overdreven
kind meer hebben.»
verzotheid en de misbruiken waartoe de
schen v a n ... — Vele complimenten aan.. —
Zoo hooren wij het werkvolk spreken en Oprechte achting — Eeuwige trouw. —
prentkaart, van in den beginne af reeds
het haast zlcli om er bij te voegen : « worden
Duizend kussen. — Tot later. — Ik zie u aanleiding gegeven heeft.
wij niet aanlioord, geeft men ons niet wat
geern — en zoo meer, als ge het dan nog
Die overdrevenheden, die misbruiken
wij vragen, wij werpen toekomende jaar ge
niet
hooger
opneemt,
en
in
’t
fransch
woor
hebben
wij aangetijgd... aan ons dus den
heel den boel van ons stadhuis ! »
den uitkraamt waarvan ge zelf noch zin,
moed
te
hebben ons gedacht te doen gelden,
Volop moet ik bekennen dat de werkmen
noch
beteekenis
terecht
begrijpt
!...
Hoe
en tegen de verwaandheid der mode in
schen gelijk hebben. De kiesstrijden nemen
in onze streken eene geheele andere wen belachelijk !... Ware er plaats genoeg in te gaan !
ding. Men gaat weldra niet meer vragen: onze gazet, het ware mogelijk eene heele
Niet ten allen tijde noch bij de minste
kolom er mede op te vullen !. ..
« Is deze of gene katholiek, is hij liberaal,
aangelegenheid, dient de prentkaart voor
is hij socialist ? Is hij bekwaam of onbe
Doch erger nog is het gesteld, wanneer
den dag gehaald om bode te wezen van onze
kwaam ? Is hij geleerd of ongeleerd ? Is hij ge niet spaarzaam zijt, en op geen vijf
gedachten en gevoelens. Bedenken wij goed
eerlijk, treffelijk, deftig of is het een nietcentiemen voor een postzegel moet zeeren.
dat des te zeldzamer haar gebruik zal zijn,
deuger ? »
Nu ten minste, zult gij uwe inbeelding vrijen
des te fijner en kunstrijker haar keus zal
Neen, alle deze zaken zal men onverlet
teugel kunnen laten vieren, nu ten minste
mogelijk wezen, en des te hooger in achting
laten. Wij gaan nieuwe tijden in. En het
zult gij aan vrienden en kennissen uwe ziels- en weerde zij bij den bestemmeling zal
eenigste dat men voortaan zal inzien is :
« Wie belooft ons het meeste geld ? Voor aandoenigen kunnen mededeelen, of uwe stijgen. In alle voorname omstandigheden
gevoelens in oprechte en gemoedelijke be zal een persoonlijke voetstap of een beleefd
deze stemmen wij, en voor geen andere ! »

E r zijn nog dankbare menschen in de
wereld !
Eenieder weet dat de meerderheid van
onzen Gemeenteraad, zijnen zegepraal in de
laatste kiezingen behaald heeft door het
werkloozenfonds.
Op eene behendige manier heeft men aan
het werkvolk wijs gemaakt en doen inslik
ken, dat do meerderheid de stellige verzeke
ring gaf dat de werkloozen voortaan een
(vervolg en slot)
bal ven frank daags gingen tiekken.
Indien, werd er bijgevoegd, dat de tegen
Voor tien a vijftien centiemen krijgt ge
partij wint, gij zult ten lioogsten maar 25
een frischblozend en lachend vrouwenkopken
ff,centiemen bekomen.
De werkmenschen hebben daar geloof lijk ge er wellicht of zelden nooit een te zien
aan goheclit, zij hebben zich nooitafgevraagd kreegt, en het spreekt van zelf dat hoe
< wie meest of minst bekwaamheid had, wie duurder gij betalen zult, hoe zoeter zijn oogje
in het verledene meest of minst blijken van zal knippen, en hoe verleider der zijn mondje
genegenheid en van liefde aan den werk zal blozen ! Voor zelfden prijs wordt u ook
man had gegeven.
een koppel vrijers aangeboden, die hoe meer
Neen ! Dat al te male niet,
ze u kosten hoe aangenamer en heerlijker
In bijeenkomsten
en vergaderingen
droomen voor uw oog zullen herroepen. Er
waar niemand spreken mocht dan de
leiders zelf, werd het halve franksken voor zijn er ernstige.... maar daar zijn ook
de oogen der werklieden gehouden, men kluchtige kaarten, die vooral de kinderen
deed liet blinken, schitteren en glinsteren, lustig lachen doen... er zijn er ook met
tot de brave menschen er totaal verblind misplaatste schimperijen of walgende spot
. van waren en ten volle overtuigd, en ge prenten... er zijn er zelfs ongelukkig genoeg
vangen medegesleept.
vrij schandalige.
'Wij mogen dus onze laatste gemeentekieEr zijn ook kaarten met bloemen in
zingen met den naam bestempelen van : de bloemenspraak, kaarten met peerden, konij
halve franskes kiezinge !
nen, honden en katten, kaarten met insekten
Nu, bij zijne eerste vergaderinge heeft de
met hanen, hennen, en paascheieren, kaarten
Gemeenteraad, in den schijn, het werkvolk
met visschen, echte en aprilvisschen !...
w illen bedanken, en hem voldoening geven.
’t Zijn kaarten van papier, van carton, van
Maar wat heeft men eigentlijk gedaan ?
hout, van kurk, van celluloid, van metaal...
Men heeft den aap uit de mouw laten ko
men, on men heeft maar al te zeer laten blij Er zijn er die opgesmukt zijn met attificielle
ken, dat men zich zeer weinig met het lot van bloemen, met insneden van peerlamoir, met
den werkman bezig houdt, maar dat men pluimkens of lapkens van kleerstoffen... Er
er hoogst mede inzit om het bestaande be zijn er die piepen, miauwen of muziek maken
stier af te stellen. Dat is hunne eenigste be zoohaast men ze aanraakt... Er zijn er van
kommernis. A l het overige telt tot niets, millioenen soorten, van millioenen afbeeldin
lie t eenigste inzicht dat zij hebben, werd gen en nog !
klaar en duidelijk te kennen gegeven, en
In deze massa die als een vloed langs alle
was geen misverstaan mogelijk, er bestond
kanten komt aangespoeld, en waarvan ge
geene minste dobbelzinniglxeid. Het heeft
om zoo te zeggen schier overstroomd wordt,
helder genoeg gezeid geweest: « Heeren
van de minderheid, die in gelijk welke be moet ge nu uwen keus doen, maar let goed
sturen zetelt, rolt uwe matten op. Steunt gij op wat ge nu kiezen zult, en voor wien !!
u op bestaande reglementen om to zeggen Zulk eene kaart om beleefd te zijn, zulk eene
dat gij nog zulk eenen tijd recht hebt te om uwe dankbaarheid te betoonen, zulk
zetelen, wij zullen alle de bestaande stand- eene om te behagen, zulk eene om eene
rogels veranderen, en gij moogt wandelen!» nieuwigheid op te zenden, zulk eene om

PRENTKAARTEN.

woording kunnen uitdrukken !... Zoo denkt
gij ongelukkige... maar welk eene dwaas
heid ! ! . . . Hoe kunt ge er dan toekomen
vrijen vlucht te geven aan uwe inbeelding,
op een hoekske papier dat geen duim breed
noch lang is, en met moeite een tiental reken
kan bevatten ? Hoe kunt ge er op denken
uwe gevoelens en waarnemingen ten toon te
stellen op eene opene kaart die onder het
oog en door de handen van « iedereen »
moet passeeren, van af den brievendrager
en den postbeambte tot den huisknecht en
kamermeid toe, zoo deze dan nog binst de
afwezigheid van hunne meesters ze in den
duik aan kennissen en geburen niet laten
zien ? Of weet ge dan niet dat de openhertigste verklaring, dat de rechtzinnigste
gevoelens aan de afbraak, aan de schimperij
der kritiek en der eerrooving onderhevig
zijn ... en voelt ge geene inwendige benauwd
heid er u aan bloot te stellen ? Alles wat gij
als het weerdigst aanziet, alles wat u liefst
en duurbaarst is kan door den modder
gesleurd worden in den domsten en onnoozelsten achterklap. Het kleine kaartje, dat
ge met zorgvuldigheid onder de schoonste
en kunstigste zult uitgekozen hebben, kan
ter bestemming komen, bevuild, gescheurd,
bezwadderd door allerhande aanrakingen
maar ook door allerhande schimpingen ?
Ziedaar de belooning die u te wachten
staat voor al uwe moeite, en de vruchten
die uwe opofferingen zullen getroosten !!

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

briefje — waar is dan de schoone tijd der
brieven gevaren ? — zeer dikwijls veel
beter onze interesten kunnen dienen dan
eenige banale reken op een alledaagsche
prentkaart gekrabbeld. In plaats van honderd
prentkaarten te sturen naar een of andere
verzamelaar, die, laat het ons maar bekennen
nooit genoeg zal hebben, zenden wij er een
beperkt aantal, onder band, aan dezen die
wij weerdig achten van dit klein verlies
aan tijd en geld.
Vermijden wij zorgvuldig alles wat over
dreven is, en vallen wij nooit in hetgene
gemeen of banaal wordt. Onze keus weze
immer keurig,
deftig en edel. Vooral,
verlagen wij ons zelven niet, met het
verzenden of rondstrooien van kaarten die
onzen
evenmensch kunnen kwetsen of
schaden... maar vooral nooit van misplaatste
schimperijen of walgende afdruksels.

M aud .

Slechte Vrienden.
Er is geen mensch in de wereld die geen
vrienden heeft.
Ge moogt zijn wie ge wilt, gij moogt in
rijkdom of in armoede leven, gij moogt
eerlijk handelen of slecht, toch telt gij altijd
menschen die uwe gedachten deelen, die u
zullen aanmoedigen, ondersteunen, helpen.

Maar men zoude somtijds beter zijn, had
Moet men dan de prentkaart volkomen
men zekere vrienden niet gekend, ’t Gebeurt
met de hand wijzen en ze uit het prentboek
dat, al peizende zeer wel te doen, zij de
halen om in het doodboek te begraven ? meeste dommigheden uitsteken ; dat zij ook
Moeten wij ze als eene verstootelinge onge- : meenende het wierookvat tegen uwen neus te
nadig de woestijn in jagen ? Moeten wij de [ slingeren, zij u de meeste affronten bakken.
mode der geïllustreerde postkaarten afkeuren
En dat zien wij nu in Iseghem geschieden.
en te keere gaan ?
« Boos Iseghem » dat er aan houdt, wel
Verre van daar ligt ons gedacht, en zal
en rap ingelicht te zijn, had aan onze inwo
ook ons besluit wezen.
ners laten weten, dat de inhaling van den
Vast en zeker heeft de prentkaart sinds
nieuwen Burgemeester ging plaats hebben
lang in ons leven hare plaats veroverd, en op het feest van St. Pieter en Paul, den
het burgerrecht verkregen, en die plaats
Maandag. 29 Juni eerstkomende.

En nu loopt het gerucht, dat om den
gebuisden kandidaat burgemeester geen
spijt, geen verdriet, geene smerten aan te
doen, deze inhaling geen plaats zal hebben.
Komt

dat tegen !

Vele menschen onzer stad, zoo in den
binnen als te lande, hadden vergeten, welk
eene pyramidale buis verleden jaar op het
hoofd van onzen kandidaat burgemeester
werd gezet. Bij velen was het uit het geheu
gen gegaan welk eenen Sarel-Lowie van
bedied, lengte en omtrek, aan onzen kandi
daat burgemeester werd toevertrouwd.
En die domme vrienden halen deze
gebeurtenis uit den vergetelboek, en ver
plichten ons het geheugen onzer stadsgenooten te verfrisschen.
Hebt dan vrienden !
Maar aangezien het moet zijn, dat men
er ons toe dwingt, en dat onze lezers onze
stilzwijgendheid zouden ten kwade duiden,
wij gaan, tegen wille en tegen begeerte,
algelijk het gebeurde herinneren.
Het is nu een jaar en half geleden, en
M . Carpentier, alsdan burgemeester onzer
stad, had aan den verbaasde gemeenteraad
en de nieuwsgierige menigte laten weten,
dat hij eene som van 3 6 5 0 0 0 franken
noodig had, om het Noordkwartier te vol
tooien en om een nieuw stadhuis te bouwen.
Hij verzocht de gemeenteraadsleden met
hem mede te zoeken op welke manier men
voor iets meer dan 12000 fr. nieuwe lasten
ging kunnen leggen. Vooraleer de werken te
beginnen moest hij in het bezit zijn van de
noodige gelden.
Dat viel maar koel op de maag van
zekere gemeenteraadsleden, en daar waren
er twee van zijne meerderheid die niet
knikten zooals hij het begeerde, die niet
dansten zooals hij schuifelde, en ’t zat scheef.
Zonder iemand te raadplegen, zonder
hond of beeste te zeggen, gaf hij zijn ontslag
van Burgemeester.
Hij meende dat geheel Iseghem voor hem
ging op de kr\ieën vallen, en hem smeeken
op zijn besluit terug te keeren. Maar hij was
er wel mede ! Daar ging niemand, en dat
om den eenvoudige reden dat eenieder blijde
was hem kwijt te zijn.
Op die tijden zaten de brouwers ook
leelijk in nesten. Er zijn menschen die hunne
belangen niet mogen verdedigen. De brou
wers zijn nog onder dat getal niet gerekend.
En M. Carpentier verdedigde de belangen
der brouwers en de zijne medeen. Maar hij
deed dat zoo wel, zoo overtuigd, met zulke
doorslaande redens, dat de Minister, daar
over onderricht, het ontslag van onzen
Iseghemschen Burgemeester seffens aanveerdde.
Die was ook op zijn bloote kniëen niet
gevallen.
Onze ontslaggever stond daar nu. Zooveel
verstand hebben, zooveel bekwaamheid
bezitten, en niets meer zijn !
Het gelukte : een lid der Bestendige
Deputatie kwam te sterven, en zijn opvolger
moest onder de provinciale raadsleden van
ons arrondissement gekozen worden.
Hij vond dat hij de volmaakste kandidaat
was, dat hij die plaats moest vervullen, dat
hij er best toe geschikt was, dat hij alle
vereischte hoedanigheden in zijnen nedeiigen
persoon vervulde, kortom, dat hij van alle
eeuwen dereeuwen daarvoor was aangeduid.
En verschillige zondagen achtereen zagen
wij vreemde heeren. bij de macht alhier
afkomen, en cr wierd geëten en gedronken
op de gezondheid van het toekomende lid
der Bestendige Deputatie.
Hij ging
en zeker.

gekozen worden, ’t was vaste

Maar de leden van de bestendige deputatie
waren met die kandidatuur niet gediend.
Zij kenden den nieuwen titularis, en zijne
grenzelooze nederigheid.

En zij spraken één woord, en zij deden
één stap, en onze tegenwoordige kandidaat
burgemeester kreeg de buis. En gelijk de
dichter ze gt :
Eene buis gelijk een toren,
Werd onzen held beschoren !
’t Was eene buis gelijk een toren ! W ij
hebben dat hier nog niet veel gezien. Onze
kandidaat bekwam 30 stemmen, en de
tegenpartij 38. Dat komt om met eene onzer
gemeentekiezingen te vergelijken, op 1900
stemmen tegen 1500 !
W ilt gij spreken van een Sarel-Lowie,
dat was wel een Sarel-Lowie !
En nu wordt onze kandidaat-burgemeester
dat aangename gebeurde herinnerd. En men
zegt dat het om die reden is, dat hij aan
eene inhaling verzaakt.
Van zulke vrienden,

verlos ons, Heere !

Geluk van wel te doen.
Weldoen geef rente.
Zoo heette het vroeger algemeen ; tegen
woordig gelooft men niet meer aan deze
waarheid.
Heel natuurlijk. I)e geest van onzen tijd
richt zich op het stoffelijke alleen; hij bevor
dert de zelfzucht, is een vijand van weldoen,
en kijkt alleen op eigen persoonlijkheid.
Weldoen geef rente, maar niet dadelijk
van die klinkende stukken, te zien en te
voelen bij ’t schuiven tusschen vinger en
duim. W ant als ik vandaag aan een armen
drommel een stuiver geef en morgen komt
iemand mij uit erkentelijkheid daarvoor
twee stuivers terugbrengen, dan zou de
grootste ikzuchtige, de snoodste gierigaard
heel spoedig de meest vrijgevige weldoener
zijn.
W ie weldaden uitdeelt, heeft een edel
hart. D it alleen reeds is een rijk bezit. Hij
weet den nood en de behoefte des levens
naar waarde te schatten, hij weet te oordeelen hoeveel het geld weerd is en dit is hem
m zijn doen en laten een rechtstreeks
en onrechtstreeks voordeel.
Maar als wij kristenen zijn, dan laten wij
ons bij ’t weldoen op de eerste door stelre
gels leiden. Dan volgen w7ij het goddelijk
bevel op van den naakte te lcleeden, den
hongerige te spijzen en dend®rstige te laven
omdat hij onze naaste is dien wij moeten
beminnen als ons zelven.
En als wij daarenboven de overtuiging
hebben dat dit aalmoezen geven honderd
voudige rente afwerpt, dan steunen wij ook
daarbij op eene goddelijke belofte.
Ieder van ons kent wellicht een of ander
die door genotzucht, spel of drank tot bede
laar werd en heel en al ten onder ging ;
maar wie kent iemand die door aalmoezen
geven verarmd is ?
Integendeel, de dagelijksclie feiten getui
gen dat weldadige menschen in zaken en
ondernemingen geluk hebben. De zegen
van den arme, zijn eenvoudig « God loone
u ! », heeft nog nooit niemand tot den be
delstaf gebracht, wel echter geluk en wel
vaart na zich getrokken.
Als men vragen zou, wie moet weldadig
zijn ? Van de rijken en bemiddelden spreekt
het van zelf, ofschoon zij juist, helaas ! dat
dikwijls niet zoo « van zelf sprekend »
vinden.
Maar de minder bemiddelen mogen hier
ook meedoen.
W at wTordt er menig zilverstuk, menige
stuiver voor plezier uitgegeven of voor
menig genotmiddel, dat nog niet zoo erg
voordeelig is aar de gezondheid. Zou er
niet menige traan voor gedroogd kun
nen worden, wanneer dit geld eens tot
leniging van den nood der armen werd
aangewend?
Men leest wel eens in de dagbladen dat
de medearbeiders voor de weduwe en weezen van eenen verongelukten kameraad
veel geld bijeenbrachten. Dat wordt gepre
zen en zeer terecht; maar men ziet zoo te
gelijkertijd, hoe ook de minder bemiddelden
wouden kunnen lieelen.
E n inderdrad, een paar centen anders
nutteloos besteed, kunnen dan dikwijls
zoo onbegrijpelijk veel nut stichten.
Men vrage niet, welke soort van armen
men meer of eer dan anderen helpen moet.
Deze die zorgen bij elke bedeeling voor
aan te staan, die ’t hardst bij iedere gele
genheid klagen over hunne armoede en
thuis evenwel aan voedsel noch vuur gebrek
lijden ?
Zeker niet.
Maar die niet klagen, die nooit of immer
bij openbare bedeelingen wagen te verschij
nen, maar integendeel, zoolang zij gezien
worden door het oog der menschen, fat
soenlijk en net voor den dag komen : in
hunne schamele woning echter te zamen
gebrek en ellenden lijden.
De ware armoede vertoont zich niet op
straat, gaat niet langs de huizen of naar de
bedeelingen ; zij huivert en hongert in stil
len liuiselijken kring.
Laat dezen eerst en vooral uwe zorgen
en uwen steun genieten, en doe het op eene
wijze die hun geen schaamrood op de wan
gen jaagt, maar eerbiedig hun hooghart.

E n als ’t soms wezen zo<i, dat uwe stille
weldaad, in de avondduisternis gedaan,
geenen, geen enkele getuige heeft, en wan
neer zelfs degenen, wien wij wel doen,
u niet kennen, ga dan in stilte huiswaarts.
Boven alles, wees Hem dankbaar dat gij
voor een enkel oogenblik hebt mogen ge
bruik maken van eenig allergeringste
Zijner goederen tot uw eigen geluk en dat
uws broeders.

HET

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

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

Liefdadigheidsfeest.
Op zondag laatst heeft het muziekfeest, door de
Kinderpolikliniek alhier in Flandria ingericht, den
besten bijval verworven.
Het programma kondigde ons de uitvoering aan
van fragmenten getrokken uit Ernanie van V e r d i ,
uit Faust van G o u n o d , uit Nuits d’Orient van
Félicien David.
Wij waren benieuwd om te hooren hoe het Orkest
en het gemeng Koor, dat wij in vroegere concerten
reeds mochten bewonderen, ditmaal hunne zeer
moeilijke taak zouden kwijten. Voormelde stukken
zijn immers niet geschreven voor kleine maatschap
pijen bestaande uit kunstliefhebbers hoe lofweerdig
ook hunne bekwaamheid moge wezen, maar voor
volledige operatroepen beschikkende over een; groot
getal uitvoerders van eerste gehalte.
Het mag dus wel een waagstuk geheeten worden
dat de orkestmeester M. Camiel Ameye had gedurft : op het tooneel van Flandria met de middelen
hem ter hand gesteld, die prachtige operastukkeri
uit voeren.
Maar hij heeft bewezen dat aanhoudende pogin
gen en hardnekkige moed tot alles bestand zijn, en
inderdaad de uitslag heeft weerdig zijne onvermoei
bare iever bekroond.
Het was waarlijk rijkelijk lief en treffend het
schouwspel dier uitgelezene schaar uitvoerders behoorende aan onze beste burgersgezinnen, aldaar
vereenigd met één gedacht, met één doel : het be
trachten eener lofweerdige, eene edele zaak, de
kunstschoonheid !
En wanneer het eerste nummer van het program
ma aan den gang was dan gevoelden wij de ge
ruststellende zekerheid dat ditmaal, hun een tot nu
toe onbekende bijval stond te wachten.
De stukken z e lf: Ernanie en Faust, zijn genoeg
gekend opdat wij er den inhoud niet moeten van
uitleggen.
De inleiding van Faust is allerprachtigst: somberen
langzaam smelten de akkoorden ineen, allerbest de
vertwijfeling en de ontsteltenis van het onrustig ge
moed beschrijvende van Faust die, op het einde van
zijne werkzame levensbaan gekomen van het geluk
en de waarheid wanhoopt. Doch weldra brengen
hemelsche harpeklanken helderheiden klaarte in het
gespel en leiden eenen snaarzang in vol teederheid,
vol zoetheid, vol genot, malende de onoverwinbare
macht der zalvende liefde.
Dit voorspel
begroet.

werd op hertelijk

handgeklap

M . C. A m e y e nam zelf het woord vóór het begin
van Nuit d’ Oriënt, en in eene eenvoudige en ge
moedelijke aanspraak lei hij den zin uit van dit
werk. Het programma had overigens kortbondig de
verschillige deelen beschreven ; en dit brengt veel
bij om de aandacht der aanhoorders, goed ingelicht,
alleen op de schoonheid der uitvoering in te roepen.
Na eene symphonische inleiding de zoelte der
Oostersche streken beschrijvende, bezingt het koor
de kalme rust van den vallenden nacht over het ge
notlijke roozenland. Lalla-Roukh, eene prinses
verloofd aan den koning van Boukhari, hoort de
stem van den zanger Nourredin (zijn lied wierd op
het concert door den phonographe gegeven, en M.
Ameye vond dat de timber zelf van dit speeltuig
eene soort van oostersch snaartuig op bijzondere
treffende manier wedergeeft.) Lalla-Roukh, getrof
fen door dien zang, besluit aan haren koninklijke
verloofde hare liefde voor Nourredin kenbaar te
maken, maar zie, Nourredin is niemand anders dan
de koning zelf 1
Op dit oostersch verhaal heeft Félicien David
eene wonderschoone schilderachtige en gloedvolle
partitie geschreven. Juffrouw M ar q u e r it e G o d f r o id
die de lastige rol van Lalla-Roukh te vervullen had,
’t heeft de aanhoorders letterlijk verrukt: hareprachtige stem draagt tot einden de volle zaal, en zij is zoo
aangenaam, zoo vloeibaar zoo zeker en zoo juist
dat het eene ware vreugde is haar te mogen aanhooren en bewonderen.
Het damenkoor beschikt eveneens over merkweerdige stemmen ; bij de mannen wierden de
bijzonderste rollen der verschillige stukken ver
dienstelijk waargenomen door M M . Jos. Vermeulen
en Joris Vandeputte.
Het orkest deed wonderen van dapperheid ; dat
mag gezegd worden, want het is geene kleine zaak,
met een handsvol leden alles weer te geven wat
voor een volledig opera geschreven is. Alhier staat
ieder gansch alleen voor zijne partij, en de minste
fout vergetenheid of onjuistheid wordt aanstonds
opgemerkt. Ook brengen wij geern hulde aan de
bekwaamheid der onverschrokken uitvoerders.
Het concert sloot met de « Samenzweering
tegen Keizer Karei » uit Ernani.
De finale werd bijzonder warm toegejuicht,
en op herhaalde handgeklap hernomen.
En bij het einde van dit wonderschoon muziek
feest viel aan den eerbiedweerdigen en talentvollen
orkestmeester eene welverdiende en geestdriftige
ovatie te beurt. Geestdriftig : want allen waren ten
hoogste verheugd over de uitvoering van zulke
prachtige stukken door onze stadsgenoten, onder
de vaderlijke leiding van den braven heer die geene
moeite had ontzien om tot zulk eenen schoonen
uitslag te komen ; welverdient : want niemand meer
dan hij heeft gewrocht, geschreven, herhaaldelijk
repetitien gehouden, stappen gedaan, allerlei pogin
gen aangewend om zijne medeburgers aan te moe

digen, vooruitte helpen, en ja voort te stuwen op
de baan der schoonheid en der kunst.
Eene bemerking nochtans. Als ware « Rodenbachtsvrienden » , alhoewsl de leden van den kunst
kring slechts onrechtstreeks die muziekalje plechtig
heid hielpen inrichten, ware’tons aangenaam dathet
toekomende concert eenige vlaamsche zangen op het
programma voorbehield. M. Ameye heeft aangekondigd dat alsdan «Faust» grootendeels zal uitge
voerd worden. Wij weten dat van Faust een zeer
voldoende vlaamsche vertaling bestaat, gansch ge
schikt op het muziek, en wij verhopen dat er van
dien vlaamschen tekst alsdan zal gezongen worden.
Die eerste uitvoering zou ongetwijfeld zeer welkom
zijn bij onze vlaamschgezinde kunstliefhebbers.
Intusschen brengen wij nogmaals hulde aan allen
die medegewrocht hebben aan ditschoon muziekfeest
gegeven ten voordeele van een menschlievend en
edel werk : « de Bescherming der Kindsheid ».
N. B. —
Tijdens het concert ontving de
kinderpolikliniek een heilwoord namens de be
scherming der kindsheid, die te Luik een algemeen
congres hield, onder’t voorzifterschap van den Heer
Dr E. Lust van Brussel.

Chocolat Martougin
DEN B E S T E N
Jantje potlood.
Wie kent het ventje niet dat schreeuwt om zijn
keel te scheuren, dat smeekt en bidt om de ver
steende harten te doen bloeden, dat stottert en
scherst om de steenen te doen lachen.
Ziedaar het typisch wezèntje van Jantje Potlood.
Potlood ?... Neen, zulks is zijn familinaam niet!
Maar de straat bengels hebben ’t mannetje met dien
naam gedoopt... omdat hij potlood verkoopt !
Dit laatste is slechts het, God weet hoeveelste,
deel hij aan zijne koopwaar, die hij in alle weer, gansche dagen in een paar panders, door de straten der
stad mee vent. Van ’t einde der strate kan men
hem hooren aanlaveeren; want schrikkelijk dreunt
zijn stem tusschen de hooge huizen : « Potlood...
Ijzerpapier... e n z ...» een geheele litanie koopwa
ren en artikelen, die men maar half kan verstaan en
die Jan afraast op maat zijner schommelende
panders,dat hem tergend en ritsepeeuwend achterna
bendelt. En wanneer al de waren uitgezongen zijn,
slaakt ’t ventje eensklaps een wilden schreeuw, dat
dat ’t kettert in de stegen ! « Al voor een cent!. .. »
Nu en dan verschijnt een vrouw op de stoep van
haar huis, wenkt den schreeuwer, die traagjes aan
gesukkeld komt, en snuistert in de blikken panders
naar ’t een of ’t ander kleingoed dat zij zou kun
nen van doene hebben. En als de keus gedaan is en
de centen in Jantjes zak verdwenen zijn, wordt de
psalm hervat: de eeuwige, zelfde, lange, slepende
toon, waaraan men geen einde verwacht, maar die
plotselings uitbarst in het onverwachte, donderde
« al voor een cent ! »
Maar wilt gij de sluwe komediant in zijn volle
element aan het werk zien, gaat hem dan eens be
zoeken bij zijn kraam op de oude markt,
wijl hij
bezig is potlood te bewerken. Eerst zingt hij een
straatliedje, dat iedereen kent, om het volk wat te
doen haperen; daarna een fransch Marialied; dan
nog een latijnsch — als men latijnsch mag heeten —
kerkliedje. Maar zoodra hij gewaar wordt dat er ve
len rond zijn tafeltje gedromd staan, en dat zijn stem
begint te piepen als een gekraakte kloef, laat hij
poltood en blink in den brand, valt op de knieën, en
met tranen in de oogen, bidt hij zoo hartroerend
zijn hemelschen Vader om een lang leven, dat zelfs
de ernstigste aan ’t lachen gaan. Zoo’n geslepen
deugniet I...
Ziedaar hoe Jantje Potlood zijn dagen sleet; maar
thans is hij verdwenen ; hij is te oud geworden om
nog zijne koopwaar langs de straten te venten en om
zijn vroom gebed op te zeggen.
Nog lange echter zal hij bij ’ t volk bekend staan,
en niemand zal het wagen zijn colporteurschsp met
alle slimme bijzaak over te nemen !
Arminius.

Stadsnieuws

Veroordeeld.
Bij vonnis van 22" dezer, is M . Vermaut,
drukker-uitgever van het « lseghemsche. Volk »
verwezen tot 200 fr. (twee honderd frank) boete
voor laster en schimpredens, ten nadeele van
M. Fr. Bral-Donego, schepen der stad, en tot
inlassching van het vonnis in zijn weekblad
« ’t lseghemsche Volk ».
Bloemen.
Verleden jaar, in ’t een of ’t ander nummer
onzer Gazette, hebben, wij geschreven, dat de
straten van de gemeente Ingelmunster, er zoo lief
en bevallig uitzagen, dank aan de vensters en
balkons waarop veelkleurige
bloemen waren
tentoongesteld.
Wij vroegen dan of het niet mogelijk ware in
Iseghem hetzelfde te doen.
Zoo men tot daar wil komen, het wordt tijd er
op te peizen en de noodige schikkingen te nemen.
Pompiers.
Wat gaat er van ons Korps Pompiers geworden ?
vragen zich vele menschen af.
Wat er daarover in stad verteld wordt, durven
wij in onze Gazette niet overdrukken.
Doch zooals wij nu bestierd zijn, mogen wij ons
aan alles verwachten.
De blinden zullen het weldra zien, en de dooven
zullen het hooren !
Onverschillig
Op het oogenblik dat de laatste zitting van den
gemeenteraad met gesloten deuren ging beginnen,
hoorden wij de volgende korte maar welbeduidende
samenspraak.
Gustaf. — Gij hebt daar Emiel bij de bespreking
van het werkloozenfonds, een voorstel ondersteund
tegenstrijdig met hetgeen Hij begeerde.
Emiel. —
Ja, ik vond het rechtveerdig en
gewettigd.
Gustaf. — Dat moogt gij nooit meer doen. ’t Is
wel voor ne keer.

Emiel. — Waarom dat ?

E en u itg e slap e n schoenm

Gustaf. — Omdat H ij wederom zoude wegloopen.
Emiel. — H ij mag 1
(Gustaf snoot zijnen neus.)
Diefstal.
Zaterdag nacht zijn onbekende dieven op ronde
geweest op de wijk De Geete. Bij Alois Kesteloot
wever, hebben de schelmen 4 hennen, eenen haan
en een groot konijn buit gemaakt. De dieven hebben
een gat in den muur moeten maken, en eenige
pannen afnemen om het venster te kunnen uitnemen
en langs daar in het kot te dringen.
Ten nadeele van Constant Delaere, steenoven
werkman, zijn 3 groote konijnen gerobberd.
In een ongesloten kot van Cyrille Tack, werkman,
hebben de dieven alles doorzocht en slechts eenige
ledige balen medegenomen. In de woning der
weduwe Petrus Lemeire, die zaterdag begraven
werd, is eene hoeveelheid linnen en een groot
konijn ontstolen. De schelmen hebben verder bij
de weduwe Charles Derieuw, verscheidene malen
gepoogd in te breken, doch zij werden door den
zoon op de vlucht gedreven.
Lafhertig.
Zaterdag nacht hebben onbekende schelmen
aanzienlijke schade aangericht aan de groenten van
den nachtwaker Fran^ois Bourgeois in de Krekel
straat, Men denkt dat de schelmen uit wraak ge
handeld hebben.
Ongeluk.
Zondag morgend speelde de genaamde Alfons
Pattyn, schoenmaker met een zijner kleine kinderen
op den schoot. De kleine sloeg naar zijn vader met
eenen nagel en trof hem in een der oogen dat
denkelijk verloren zal zijn.
Overleden.
Zondag namiddag was de genaamde Julia Verbeke
22 jaar, geboren te Iseghem en gehuisvest te Rijssel
alhier afgestapt bij Henri Labeeuw-Vercruysse,
maandagmarkt. Rond 11 ure ’s avonds werd zij
onpasselijk. De geneesheer Vandewalle werd ont
boden die Labeeuw aanraadde haar de laatste H.
Sacramenten te laten toedienen. Maandag morgend
is zij schielijk overleden; het lijk is naar het
hospitaal overgebracht.
Gestolen.
Zaterdag avond waren M. Paul Vanneste en
eenige vrienden in de café « Au Coq », toen zij op
het punt waren te vertrekken bemerkten zij dat een
zijlanteern van den auto verdwenen was.
-Men verdenkt een dik verstand.
Ongeval.
Dinsdag namiddag, rond 1 uur waren de werk
lieden in een nieuw kasteel op de wijk « De Mol »
aan den arbeid, toen opeens destelling waar 7
werklieden op stonden omkantelde. Allen werden
in den val medegesleept. Een der werklieden, de
genaamde Thienmann Eugene 32 jaar oud, bezettersgast, afkomstig van Genval bij Waver, werd
den voet verwrongen, en bekwam eenige lichte
kneuzingen. Hij werd per automobiel naar het gast
huis overgebracht. De andere werklieden konden
den arbeid hernemen.
Duivendief.
Verleden maandag nacht werden bij MortierVandommele, herbergier op de zuidkaai der vaart,
drie duiven gestólen. Dinsdag deed de policiekommissaris eene huiszoeking bij een verdacht persoon
wonende langs de vaart, en vond er de gestolen
duiven.
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Eene verwaarloosde valling zet zicli over
van den eenen mensch aan dén anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarommoeten wij ons er zoo spoedig
mogelijk van genezen. I)e beste, ja wij mogen
zeggen, eenigste remedie die u voldoending
geelt, is de Siroop Depraetere. Dit is een
wetenschappelijk produkt, dat dooi- de Dok
tors zelfs genomen wordt. P rijs a franke n ,
in allé apotheken namelijk te I s e g h e m bij
MM. A. R o d e n b ac h en J . V e rh a m m e .

Allerhande Nieuws
Volgenden brief werd ons ingezonden :

West-Vlaamsch Melkerijenverbond.
Hoofdzetel te Rousselare.
Rousselare den 12 Mei 1914
Mijnheer.
B o t e r v o o r d e n insteek
Het West-Vlaamsch Melkerijenverbond heeft in
vergadering van heden den prijs der boter voor den
insteek voor ee week van 18 tot 24 dezer vastge
sjeld op 2 , 8 0 per kilo.
Ued. mag dus voor den insteek de boter van
volgende melkerijen uitkiezen :
Gheluwe, Langemarck « St. Paulus », Oedelem
« Vereenigde Landbouwers », Hooglede, Pitthem,
Reninghe.
Onnoodig Ued. te zeggen dat al deze boters van
allereerste hoedanigheid zijn, en dat Ued. in volle
vertrouwen eenen keus mag doen. De volstrekte
bewaring is gewaarborgd bij den insteek voor al
deze boters.
De melkerijen zenden de boter aan de klanten
g e z o u t e n o f o n g e z o u t e n naar keus. De klanten
mogen ook hunne kuipen of potten naar de melkerij
die zij verkiezen, zenden om boter in de uitgekozen
melkerij te doen insteken.
Versche Boter.
Bovengenoemde melkerijen zenden ook d a g e lijk $ versche boter per 5 en 10 kilos, aan zelfden
prijs, zij 2 . 8 0 , van 18 tot 24 dezer. Deze boter
is ongezouten of lichtjes gezouten, naar keus.
Ued. gelieve uw order of bestelling in te zenden
aan M . M o e r m a n , landbouwer, Groenstraat te
Rousselare, en duidelijk aan te duiden van welke
melkerij Ued. w ilt besteld worden, en hoe Ued. die
bestelling begeert.
Aanveerd, M ., de gevoelens onzer hoogachting.
Namens het West-Vlaamsch Melkerijenverbond.
De Voorzitter
P au l MOERMAN
Groenstraat, Rousselare.
N. B. — Het Verbond kan alle orders in de 3
dagen uitvoeren, welkdanig ook het belang van het
order weze.

Een rijk man die buiten gemeenscha"
goederen gehuwd was, stierf plotseling,
een testament te hebben gemaakt. De w
wenschte zich toch zijn geheele vermo
verzekeren ; zij hield daarom de dood van
man geheim en overhaalde een armen schoen
die eenigzins aan haar man geleek, deze pi
te nemen, om een testament te kunnen
De schoenmaker, die met eene zwakke stem
vermaakt de helft van zijn vermogen aan de w
— « En wat dient met de andere helft ged
vroeg de notaris.
— « D e andere helft, antwoordde hij, ver~
aan den armen schoenmaker van den overk^
straat, die altijd een goed buurman is gew
mij meermaals dienst bewees. »
Zoo bezorgde hij z’n eigen een fortuin.
De weduwe was als door den bliksem ge
toen zij de listigheid van den schoenmaker h
maar ze dierf het bedrog niet aan den dag br
daar ze dusdoende er heur eigen inlapte.
V l a a m s c h e opsch
Herhaalde malen reeds werd opgekomen
het te groot getal fransche opschriften welke
Vlaamsche steden boven winkels, gasthoven,
kramen pronken. Onze buurmannen zelf Iac
« le francais beige » welke hier door vele ges
geschreven en uitgestald is. Maar voorze'
volgende dat wij op H. Bloeddag te Brugge
foore lazen, wel een der « sterkste » voor'
der onnoozelheid van sommige menschen.
Om de vlamingen de centen uit den zak te
pen staat daar in groode letters op eene roode
boven twaalf bussen om geld in te steken:

Celui qtii veut savoir sont
destiner met 10 centimes dans
le mois qu’ il est né.
Wij hebben dat letterlijk afgeschreven!
Ware dat nu eens in ’t Vlaamsch erop
geweest, iedereen zou het toch verstaan
in de Vlaamsche stad Brugge, en dan zou
« franskiljons » zich zoo belachelyk niet

Y ermakelij kheden

MOTO-CLUB
De jonge Moto-Club van West-VIaand
Zeekust, die in zoo korten tijd, eene bela
sportvereeniging en der talrijkste onder opzi
leden van Belgie is geworden ; gaf verleden
haren jaarlijkschen groote lentekoers van
cycletten.
Deze koers werd betwist op de baan (Ha
Kortrijk -Ingelmunster -Vyve-St-Eloi -Harel'
maal de ronde) zijnde gewillig 100 km. Hij
2 deelen : Koers voor het regelmatigst aa~
in de kontrolen en een eindsnelheidskoe
5 km. op rechte baan.
Er waren 38 inschrijvingen waarvan 2
trokken en 14 aankwamen die in de volgende
werden geklasseerd:
Kategorie A voor motos van 2 1/2 peerden'
1. De Vriese Jos., Oost-Roosebeke op
2. Driesens Leon
Iseghem
op
3. Debusschere
Iseghem
op Ro
Kategorie B voor motos van 3 peerden
1. Van Lede
Wevelghem
op T
2. Berry
Luik
op
3. Raquez
Gent
op
4. Defrancq
Wevelghem
op T
5. Demarneffe
Luik
op
6. Dumoulin
Rumbeke
op'
7. Fontaine
Kortrijk
8. Brabander
Kortrijk
op
De koers heeft veel bijval genoten, overal:
de baan waren veel toeschouwers. De ko
waren overal uiterst wel gehouden en ga
koers is op de volmaakste wijze van stapel gel
Het sport-komiteit der club met bijzo
hunnen voorzitter M. Paul Van Neste van '
St-Eloi en Directeur der koers M.
Dekeirsschieter van stad op wien gansch de
leiding en verantwoordelijkheid der goeden
berustte halen waarlijk groote eer van
onderneming.

Prijskamp voor Blinde Vil
Zondag 2 4

Mei 1914-

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

Zondag 2 8

K

Juni

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

Burgerstand van Iseg
G eboorten :
Antoine Vanbelle, zv. Jules en Elisa Huil
Rousselarestraat. — Maria Herman, dv. J
Rachel Dehullu, Krekelstraat. — Jerome
sehere, zv. Gustaf enEugenie Callens, Bru
— Gabriel Vansteenkiste, zv. Arthur en
Have, Hondstraat. — Henri Debel, zv. Cy
Maria Devos, Kasteelstraat.
H

u w e l ij k e n

:

Jules Raes, 24j. borstelmaker, met Eli
Loosveldt, 25 j. bobijnster. — Alberie Urn»
23 j. steenovenwerker, met Maria Deduyts
23 j. borstelmaakster. — Leo Vanderlieer
werktuigmaker, ijiet Margueritp Maes, 2öj
stelmaakster. — Gamille Uyttenhoye, 35j.
maker, met Emilip Pattyn, 24 j. bor$telni
O v e r l ijd e n s :
Pharailde Verbeke, 77j. eehtg. van Cour
Linseele, Meenenstraat. — Julia Verbeke,
van Ryssel, echtg. Aehille Croes, Rortryk
— lvonne Buyse, 1 j. dv. Eplirem en R
Viaene, Mol. — Henri Tack, 63 j. ongeliu
Frederic en Rosalie Vynekier, Abeele. —J
Verhamme, 73j. landwerker, ongehuwd, z
en Barbara Verpoort, Boschmolens.

Leest en verspreidt
het weekblad Boos Iseg

Scheepvaart van Iseghem

D E V R IE N D

van 16 tot 23 Mei 1914.

van

Vroom en vrij en Jeune A ug ust, met beurtgoed
voor verselieidenen. — Jeune Hené met lijnzaad
voor Alf. Dassonville. — M arihn, met koolzaad
voor de gebr. Adhémar en Edgard Vandemoortele.
— liobn, met boomen voor de \VeJ. Vandekerck
hove, — E lk zijn geducht, met kolen voor de We
Conrard Verstraete. — Maurice, met ciment voor
de W
®Al. Vandevvalle. — Leon-Marie met ciment
voor Frangois Decaigny.

OUD E N JÖNCr

IS E G H E M

23 Mei
3 00
Boter de kilo
2 80
2 30
Eieren de 20
2 25
23 Mei
Suikerijboonen
'16 Mei
Beschikbare wagon
13 50
| 13 75
»
schip
13 75
| 14 —
groeite 1914 wagon 15 25
| 15 00
»
»
schip
15 50
| 15 25
Meststoffen, 18 Mei
23 75
Sodanitraat beschikbaar Oostende
30 —
Zwavelzuren ammoniak
18 Mei
K O R T R IJ K
Jl Mai
20,— a 20.50 20.50 a 21 .—
Tarwe
16.50 a 17,— 16.50 a 17,—
Rogge
18.50 a 19,— 19.50 a 20,—
Haver
73,00 a — ,— 73.50 a — ,•—
Koolz. olie
57,— a — ,— 57.50 a ---Lijnz. olie
8,55 a 10,— 10,— a 10,50
Aardappels
2,80 a 3,—
2,80 a 2,95
Boter
2,00 a 2,15
2,05 a 2,15
Eieren
12,75 a ---Suikerijb. besch. 12,75 a --id.
1914 14,— a 15,— — ,— a 13,20

Chicoreiboonen.
In April 1914 wierden 856,893 k. chico
reiboonen min uitgevoerd als verleden jaar,
binst.dezelfde maand.
Het tekort in den uitvoer van 1 October
1913 tot 30 April 1914 op dezelfde maanden
van 1912-13 beloopt tot 32,160,524 k.
bij
Ed. Hertoge-Stnbbc sclioenfabriekant
te Emelghem.
Gaz of Naplite MOTOR met Macgnetto
merk Otto Deutz 6-7 H . P. zoo goed als
nieuw voordeelige voorwaarden.

U

IT

TER

HAND

TE

KOOPEN

G

EVRAAGD bij H e r t o g e - S t u b b e Emelghem
Schoenmakers voor l e keus houten talonsen
Extra keus Lederen talons. Bijzondere hooge loonen voor beste werkmans.
koop G O E D E S T E E K K A R zich te

T

e

T

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

bevragen bureel van ’t blad.

HWin

A. De Bie-Bourgeois
M E E S T E R -K L E E R M A K E R
voor Heeren en Damen
M a r k ts traat,

ISEGHEM

Groote keus van Engelsche stoffen
L a a ts t : N ieuw igheid

—

Genadige P rijzen

H u is van eerste orde
ROUW KOSTUM EN

IN

24

UREN.

G ustaaf V a n d epu tte
COIFFEUR
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 .
H aarstressen

van a f 2 f r .

Tandpijn

H erstellin g en V ern ieu w in g

met uitgevallen H a a r.

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

de

ware

D E N T O G E N E
v o o r 1 , 2 5 f r . t e koop in a l l e a p o t h e k e n .
T

e

Is e g h e m :

M M . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

D E L H A IZ E & Cie
merk « den Leeuw >

ebroeders

In den nood leert men zijn vrienden kennen,
is een beproefd spreekwoord, en zij, welke in
den nood Uw vrienden waren, blijven Uw leven
yyj,-. lang. Daarom heeft de Abdijsiroop, Klooster
m ém
Sancta Paulo, zooveel vrienden onder oud en
jong, rijk en arm, omdat steeds gebleken is, dat
men in den nood op de Abdijsiroop vertrouwen
■
■m m èm
kan. Wanneer alle mogelijke middelen hadden
gefaald, bleek steeds de Abdijsiroop het middel
te zijn, dat verlichting en genezing bracht. Hoe
veel lijders aan asthma, pleuris, bronchiet, borst-, keel en longaandoeningen hebben
dat niet ervaren en de duizenden dankbrieven van dankbare genezenen, welke wij in
den loop der tijden hebben afgekondigd, zijn wel de stellige bewijzen, hoeveel
dankbare vrienden de Abdijsiroop zich gemaakt heeft. Indien gij lijdt aan borst-,
keel of longaandoening, aarzelt dan niet, doch neemt de

Gehouden door REMI BLOMME-DAENENS, Melkmarkt.

fr

Kruidenierswaren van allen aard
W ijnen

SPÉCIALITEIT

A BD IJSIR O O P
K lo o s ter S a n c ta

G

en

VAN

Likeuren

GEBRANDE

ranen

KOFFIES

Zaden

en

lAXle slach van 'Conserven, 'Gheedaden en föiseuiten

choonheid

P a u lo

Niets is zoo goed, als hetgeen gij zelf goed vindt. Bedenkt dat wel,gij lijders aan
asthma, borst-en longaandoeningen. Laat U dus niet overhalen een deugdelijk middel
aan te wenden, laat geen kostbaren tijd verloren
gaan, doch koop zelf Uw eenigst geneesmiddel, de
ABDIJSIROOP Klooster Sancta Paulo, welke
onvoorwaardelijk

Werkdadigheid zonder
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De besle voor *1 behoud
eener frissche gelaats
kleur.

lid ®

Onfeilbaar v o o r de
geneezing v a n klovt \;
maakt de h u id blank

G EN EEST :
Hoest - Bronchiet - Influenza - Pleuris

,N

een

NACHT.

A S TH M A
Allerfijnst en o p *1
gelaat blijvend onontbeer
lijk voor eike loiktlaflel.

Prijs per flacon 230 gr., fr. 2.25 ; van 550 gr., 4 fr. en van 1000 gr.
7 fr. Eischt r o o d e n b a n d met handteekening van den général
a g e n t: L. I. A k k e r Rotterdam. Hoofdepot voor België : O. D e
B e u l , Antwerpen A. R o d e n b a c h , J . V e r h a m m e , Iseghem
L . V e r k a v e l . Meulebeke. Ook in alle apotheken van Rousselare.

19 Mei
R O U S S E L A R E 12 Mei
20,— a 20,50 19.50 a 20,—
Tarwe
16,50 a 17,— 16.50 a 17,—
Rogge
19,— a 20,— 19.50 a 20,—
Haver
22,— a 2.'5,— 21.50 a 22,50
Boonen
73,— a — ,— 73.25 a Koolz. olie
57,— a — ,— 57.25 a — , —
Lijnz. olie
Aardappelen 10,— a 11,— 1 1 ,- a 12,—
2,70 a 3,—
2,70 a 3,00
Boter
2,10 a 2,20
2 ,- a
2,10
Eieren
14,00 14.25 a —
Suikereijb. besch.
15,513 16,— a — ,—
id.
1914
20 Mei
13 Mei
D EY N ZE
8 , - a 9, - 8,— a 9,—
Aardappels
2,80 a 2,90 2,80 a 2,90
Boter
2.10 a 2,20 2,10 a 2,20
Eieren
21 Mei
14 Mei
AUDENAARDE
9,50 a 0,— 9,50 a 0,—
Aardappels
2,07 a 0,— 2,90 a 0,—
Boter
2.11 a 0,— 2,06 a 0,—
Eieren
21 Mei
14 Mei
T H IE L T
11,— a 0 , - 10,— a 0 ,—
Aardappelen
2,60 a 0,— 3,30 a 0,—
Boter
2,15 a 0,— 2,05 a 0,—
Eieren

G

f*1.

^

r\.uur

;.... - ' T *--v

C O R SE T

IH

ALLE

GOEDE
H U IZ E N
— - —rwnii— TïTrnMWfriniTiTi

-

Apotheek Rodenbach - Coiffeur Vandendriessche - W' A. Nonkel

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 rs e ts

De sierlijkste,
Te

koop

In

alle

goede

Te hoop in het

wereldberoemd

h uizen,
E isch t

het

m erk

in

eiken

C orset

t

I

O O

—

DENTINOL

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

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

Alex. Roose-Vuylsteke
G e q ts tra a t, 23

1 S E G ^ E IV \

Alle slach van Pracht- en Gewone meubels.
Bijzonderheid van Matrassen in Schaap- en
Floconwol, Windhaar, Pluimen en Zeegras.
Voordeelige prijzen -Spoedige bediening.
H E R STE LLIN G EN

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

Passagiers voor Amerika
wendt u rechtstreeks tot het
Bureel der ”

RED STAR LI NE ”

te K O R T R IJ K
Gouvernementstraat, 60 (bij Tribunaal)
Zonder tussclienpersonen 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:

M.YAN DE PUTTE Telefoon 3 7 5 .

Spiegels,

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 .

-

H*1

IJ? ? CW
ek\
en vcel

______

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

nieuwsoortige toestellen van
den specialen breukmeester
DTJMONCEAU, vier m aal
gebreueteerd en bekroond met
Eere-Diploma en Zilveren
Medalie.
Het 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 RE V E T 242.644 van den
24 M a a r t 1912, dees toestel
volkomen zonder veeren, zonder
elastieken, draag zich dag en
nacht en binst alle werken,
zonder ongemak, de drukking is regelbaar
volgens den wil 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 aarb o rg .
Den heer DUMÜNCEAU, Gediplomeerd Speciclist, zend kosteloos uitleg op aanvraag,
21, rue aux Choux, B russel. Hij is ook spreekbaar
en voorzien van zijne toestellen van 9 tot 3 ii.
te Y P E R den derde zaterdag der maand

Hotel <
les Brasseurs.
den vierde Maandag der maand
K O R T R IJ K
Hotel des Flandres ('statie)

T E N T O O N S T E L L IN G G E N T
P r ijs

d e r

G ouden

T E B E K O F IE N B I J

VAN

CORSETS

H - D - B
Groote keus van Rouwartikelen, Naaiy.ijde merk « 1IET H O E F IJZ E R », Zwarte
en gekleurde zijde en Pane — Passementeries, — Broderies, Kanten, Knopen,
Naai gaar n, enz.
Cols en Plastrons, Cacliecorsets, Blousen,
Stoffen voor Heeren en Damen.
Alle slach van voeringen.
Zelfde huis te Ingelmunster (Gravinnestraat).

zonder

SIN T-N IK O LA A S -W A ES

Doorloopende spoor Biljetten in Amerikci
cn Canada aan officieele prijzen, zonder
verliooging.
Koninklijke 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 Agenten:

Raydt & Bruynseels (vroeger W. Raydt & C«)
('oor de regeering bevolmachtigt

of aan

Arthur Van Ackere-Maréchal,
(bij den tribunaal) K o r t r i j k

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 .
h ou t e n p i n n e n .
st? af in ’t m i d d e n d e r ku i p .
k o g e l t j es ,
veeren.
wielkes.

Wascht zonder afkoken in 6 minuten ! en werkt door zijne eigene zwaartekracht!

VAN DE F AB R I EK

ZIJN DE BESTE VAN GEHE EL DE W E R E L D

IIolland-Am erika L inie naar New-York en Canada.
A nchor L in ie naar New-York.
Am erican Linie naar New-York en Philadelphia.
W hite S tar Dom inion L inie naar Canada.

Jaagt liet zeepzop door het waseligoed :
Van Links naar Rechts, van Rechts naar Links.
Van ’t Midden naar’ den Buitenkant van Onder n a a r Boven
en klopt het terzelvertijd op zijne gelieelo o p p e r v l a k t e.

merk ” Den Arend „

Thienpont

\
\ereldlandsclie stoombooten M auretania
cn Lusitania, 32,500 tonnen groot en
07,000 paardekracht, leggen den overtocht
naar New-York in 4 1/2 dagen af.

zonder
zonder
zonder
zonder

De Lekkerkoek

F.

Grootste zekerheid en uitmuntende be
diening, minste vermoeinis.

H e t is : Z o n d e r

Laatste Nieuwigheden. - Voordeelige Prijzen

E. Van Reusel &

Dagelijks vertrekken met de koninklijke
post stoombooten der C u n a r d L i n i e naai'
New-York, Boston. Quebec en Montreal
(zomer seizoen); Ilalifax, St John, Portland
(winter seizoen).

W ascht

Alle slach van Fransche Coupons

en Couque Royale

LIJN

W aschmachienen

ISEGHEEVI.

(voor Mans en Vrouwen)

S P E C IA L IT E IT

(gesticht 1840 )

M O R IS O N S

St. Hiloniusstraat

Kleermakers

CUNARD

Edm. Depraeterestraat, 2,

M e d a lie

Jos. Van Landeghem Fi. Deblauwe-Smalle
8ngelsct[e c$ fransche stofferi
IS E G H E M
Benoodiglieden voor Vrouw en Mans

;

26-32. Zwijgerstraat, ANTWERPEN

BREUKEN

G ro o te

Rousselarestraat

fr.

Leveranciers van het Ministerie var Landbouw en van het Leger.
Fabricanien
m invoerders van allerhande voederkoek en en meelsoorten
O M K f t f e & r v - ? - . -t
v.v —

uitrukken die U doet lijden ; gebruikt geene charlatans-namaaksels zonder waarde ; gebruikt
het beroemd wetenschappelijk middel DENTINOL, die ieder m aal, dat men het gebruikt,
geneest, wij waarborgen hei ; 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.

IfeiiM - k la trasseiatej

3T

Gebroeders LAGRANGE,

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

In den Gouden Zetel

4 ,4 5

SUCREM A

Huis VAN LANDEGHEM

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

van

V O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A prikDe beste
V ea
kelt den .eetlust, werkt zeer
melasse
gunstig op de melk en boterafPaarden
zondering,
mest spoedig; geeft
voeders
..
de peerden eene maximum
voor
v e rke 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 kokoskoeken, on 00 andere kracht voeders. Rijker dan de
goedkooper vervangt dezen laat_ _ — — sJen gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

« In d e n G o u d e n M o l e n » St. Hiloniusstraat, IS E G H E M .

T A N D P IJ N

voor rekiaam

.

Marktprijzen

kniphuis der

B e z o e k t lie t n ie u w

-

M e n wascht alzittende -

Tk geef een nieuw MORISONS Waschtmachien eene maand op proef in geheel Belgie on betaal ze
de vervoerkosten heen en terug. - De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden

V ra ag

het boekje nu m m e r 642 m et u itle g e n

J. L. IV I0 R IS 0 N S ,

109,

prijzen uan

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

__

Royale Louise-Marie „
Te bekomen bij
Joseph VERHAMME
D é p o t:

Algemeen

AMEYE,

Nieuwstraat

T e v e r k r i j g e n bij :
A. RODENBACH, Apotheker,

het beste Tafelwater

RO O K T enkel de goede nieuwe engel

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

W A. NOMEL-DEJONGHE, Kooriunark
AIMÉ DEBEYNE. Rousselarestraat.

Te verkrijgen bij

Apotheker,

COMMANDER.

ISEGHEM

Balsemperels
Beste geneesm iddel tegen allerhande

geheim e

ziekten

en

k w alen

der

w aterorganen.

TE

NICUS

algemeen gekend voor

ROUSSELARE
te

ISEGHEM

&

DIXMUDE

de doos.

De stortingen mogen door tusschen komst van het Postbureel gedaan zijn.

onzen tijd.

V e r h u r in g

Melktraan
BREUKBANDEN

-

TRAAN

-

ST. J O S E P H S T H Ë

Teercapsulexi

Oh! la! !a! .
Nu heb ik het vast!

van Pinus S ylvestre m aritim us genezen verw aarlo osd e verkoudheden en kortborstigheid.
franken de doos.

B orstsiroop

1.50

:

TE L E F O O N

KOLEN & KOKS
Chicorei,

24

Oliebrood & Sucrema

Brussel
russel,

alle

slach

van

B e s t u u r d e r : M . J U L E S B A G A G E .-

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

Zij zuiveren

zacht

Fr.

Te verkrijgen bi :

CAVEAÜ
Frco .

DOMICILE

doos ;

0 .7 5

fr.

,
Pikdraad,

______.

C H E N IL S

Iseghem —

■—

A potiiekerijen Rodenbach en

MBaBBaawBMymi—ihtKfcm^n > a w w m » B

G e e n Grifs Haar

*vec Inscription

K a talo o g

doet do grijze haren binnen enkele dagen verdwijnen, m a a k t h t t
haar glanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de pelletjcs
van het hcöi'd weg.
E is c h t o p
d e n h a ls :

ANTW ERPEN

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

Engeisch9Baardtinctuur aan2fr. perf'accn

SRUXELLES

voor gelijk weike bestemming in AM ER IKA
of CANADA, te bekomen bij :
Fü r s t e n b e r ó &NDERLECHT:ïéh 5 2 8 'J

van alle gekende merken

---------

—Ê
□ épot d e r v e r m a a r d e

Sigaretten GOSSET, Brussel
W ekelijksch e uitvoer 4 , 0 0 0 , 0 0 0

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

QUO VADIS,

NÉRON,

N IC U S , V IE lL ANVERS, TOUR & TAX1S.

Sigaretteboekjes

GOUDRON

LA

-]

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

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

Reinigt kla ar de vuilste, vergronde handen
na schoenmaken, werktuigen, smeden, stoofONMISBAAR 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

- P an to ffels.

:

Handenreiniger

kuischen en allerhande vuile werken.

Sigaretten

(niet betaling).

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 E L I X I
D ’A N V E R S , te verkoopen aan 0,10 et. het glaasjes met dees glaasjes!
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 Beukelaal
het Beste, Gezondste en Fijnste der Likeuren, geneest menschen dieren va
krampen en buikpijn.

Vlucht als venijn de namaaksels!

Zandzeep of Pluimsteenzeep

ISEGHEM

Congresstraat, 1 2

Merbergiers let ep lï

FOULASLLERS
Kabels.

BRUSSEL,

—

Iseghem: A.YERIIAMME, DeurwaarderI Ingelmunster : O. SCHOTTE, Gemeentesecretaris
Ardoye: H. THIERS, Agent.
Lendelede: J. MEERSEMAN,
»
Emelghem : CH. COOLS, Hovenier.
Oost-Nieuwkerke : G..VANDE PITTE,
»
Meulebeke: DENEWETH-ROELENS.
Bavieliove : Léonare VANDEN BULCKE, Vlaskoopmanl
Rumbeke : O. ROSSEEL, Wijnhandelaar Liclitervelde : A. DELAFONTAINE, Melkerijbestuurderf
Wj-nckel-St-Eloi ; II. Dervckere, koster. | Moorslede : A. BONCQUET, Politiecommissaris.

ANDERIECHT

Pijpen, Sigaren & Sigaretten

Rousselarestraat, 2 2 2 ,

35

Voordeelige Voorwaarden - Gemak van terugbetaling

CALVANI5E

kosteloos.

■
---------

: H u id e v e tte rs s tra a t,

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 IE N 4 °/0 (vrij van de taks)
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 R E N

1

oVQ>xrv\J

JiOT-MÉTAl-

Men plaatst afsluitingen in de provincie.

SLOEFEN

NAAMLOOZ E VENNOOTSCHAP GESTICHT IN I88I
K a p ita a l: 1 0 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 - Reserven : 6 .0 6 3 .7 3 1 ,2 9

« D c N ie u w e London»

I S I k e iu is

Geëlustreerde kataloog op aanvraag.

Cigaren M É LIO R ,

ylntwerpsche 2ti(petheekkas

M E E »!!!

AGENTEN

Fü RSTENBER 6

Tralied raad,

M E TA L L iq e t '

V erham m e

Hondenhokken ™ f f U R S 7 E N B E I l &

^NDEFJLECHTiTel' 6 2 8 4

z ijn la n ^ KevenN pllloca

Borstpilleo eo BJoedpliiee va» F. Vergauwen genezen iederjaar vele dolzeaiefflïiisrt;*!

In ’t groet; Parfumerie Dr Salp, Wachfebeke (Belgïo)

Tapijten,

voor

Keeren de r ja re n , enz.

De doos : I fr. 50 in al de goede apoth.
Elke does lt franco verzonden mits 18 postzegels van 10 cantiemon aan M. F. VERBAUWEN,
apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.
Gedeponeerd. Eischt wel dat naam van F. Vergauwm voor dt echtepillen Uoutoangtn

Te koop b|j Apothekers
Drögj^tep, Haarsnijders en Reukwinke!?

Hennen hokken

B russel,

IS lo t- tlp lIle n v » » P , V K I I U A I J W K K

be doos: I fr. 5 0 in al de goede apoth.

In flaconsvan fr. 1 ,5 0 en fr. 2 . 5 0

Apothekers te Iseghem.

3

Ijzerendraad

borstigheid, b r onchi et en alle
ziekten van luchtpijpen en borst,

&

tegen versto ptheid, m aa g z ie k 
ten, hoo fd pijn , rh um atism ,

tegen hoest, verKoudheid, a a m 

Met deze twee voortreffelijke remcdiën.
nooit geen SLIJM, nooit geer.e GAL
meer! Ik bekommer mij niet om
de besmettelijke zuktan noch he'
i, lechtste winterweer.

doos.

Metaal - Afsluitingen

Afsluitingen,

[T A M S ™ .

h alve

J. Verhamme en A. Rodenbach,

ü r s t e m b e l r g

ANDtRLECHT; Til: 528-4

de

flp o th e K e r te

f l po t h e K e r te Brussel,

STMMERï’8 B0BSTTA3LETTE1

het lic h a a m ;

de

M.l’ii. VEIiUEKE.

B L O E D P IL L E N
van F. V^rgauw^n,

van F. V ergauw en ,

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

verjagen, zonder pijn, gal en slijmen ;
zuiveren het bloed tot in de verste aderen.
den keertijd helpen zij de Vrouwen, verkloeken haar, en
alle ongesteltenissen.
1.25

B O R S T P IL L E N

P I L L E K E N

JU M E T .

B e h e e r d e r van 't A g e n t s c h a p I s o g h e m

O n z^ iw e ^ n a tio n a le r e m e d ië n :

STANDAERT

Indien gij slecht slaapt en uwe nachten verontrust zijn door droomen;
Indien gij zenuwachtig z ijt;
Indien uwe maag niet tre k t;
Indien eetlust u ontbreekt;
Indien gij gekweld zijt d o o r :
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

FLORKST DKXVS-CARLIER. Grondeigenaar te Thielt ; M. .JIï ’ e!

M HYPDUvfówA^RDT1
VAX mr»vÏVpt X," ^GEIN-MOKRMAN, Nijveraar te Rousselare
i. u il.
YVI^WAAUDI-\AN BIER\LIhl, Groothandelaar te Rousselare.

P IL L E N

L. D U P U IS ,

M CONST \\T v 'a y \Vm rifr* v\
("'on(lei&eiiaiU' te Wijnondaelo en Bankiert!
Al.CONSTANT \ AN ACkERE, Advokaat te Kortrfjk; — M..JAN MAIIlEl'-LIEB V1’liT

Raa\nssrTA
CpN 'ï r ' Sarl8Sf n,!

Statiestraat, ISEG H EM

R O O D E

deBelH.in,
de

orino’f ?^CnW
O°Pc1
?er’ K,I,'Sei,leeslC1' (k“r sUul Rousselare; - M.J.DE MEEKTER-M VSELIS
Gioothaiulelaaron Schopeiiete Pousselare; - M. ERANZ LOGNTJENS, Advokaat (e Thielt

LA NDVETTEN

-

van

(C o ffre s -fo rts )

B eheerraad:
G. COOREMAN, Staatsminister.
Bestuurder der Société Générale
e B ,Z 0
Jl!
v ' <e ï )E;m.4B;IX.)KKK. bestuurder der Société Générale

CONSTANT GITS
M a g a zijn

B ra n d k o fT e rs

IN BEW AARNEM ING VAN A L L E R H A N D E W E E RD EN
De Bank aanveerdt ook, in bewaring, mits een klein jaarliiksch loon alle s
soorten van
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien.de coupons a.gesneden do
trekkingen onderzocht,enz; op die manier heeft dc eigenaar zich om niets te bekommeren
de bank zelve doet al liet noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van
harentwege. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in dc burcelen der Rank
m hare Bij huizen te THIELT, ISE G IIE M en D IXM U D E .
De Bank is beheerd als v o lg t:

f r . de fiesch

Kandel in CHICOREIBOONEN
24

van

D e B ank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike van het pub liek ; deze brandkoffers zijn opgericht in onderaardsche,gebetonneerde en met stalen platen geblindeerde kelders
en leveren de volledigste w aarborgen op tegen brand of diefstal : voorzichtige lieden
vergenoegen zich op onze dagen niet meer met eenen b ran dko ffer in huis, m aar huren,mits
eenen kleinen pacht,een der brandkoffers in de B a n k , w aarin z ij,in alle gerustheid hun gele
w eerden, ju w ee le n , enz. kunnen verbergen. D e huu rder bezit de tw ee eenige sleutels die op
het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan
schikken naar zijne beliefte.

in literflesschen van 3 . 5 0 fr., halve liters 2 fra n k e n , fleschjes van I fr. en van 0 . 6 0 fr.

F

THIELT,

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

de fijnste van

fr. 1 . 5 0

Tegen tand- en hoo fd p ijn ,

Zij
Zij
In
beletten

A. DEKEIRSCHIETER, Emelghem-Plaats

GELDPLAATSINGEN

Koorstpoeders

TELEFOON

Ingelmunster

JOS. RENIER, Emelghem-Dani.

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

3 f r . de doos.

2

»

W' VERMEULEN-VERBRUGGE, Koririjkstr.,

>igent$eltap der ” óeeiété 5 énéral de ftelgique „ te Sirusse
Krediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, cheques, enz. op België en ’t vreemd e.
Aflevering- en uitbetaling van cheques en kredietbrieven op de voornaamste plat itsen van
’t buitenland. Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriei'kcs.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
Uitvoering van Beursorders,betaling van coupons, uitkeering v a n u i t g e i o t t o t i t e l ss, enz.

CIGAREN

Versterken het B lo ed , verkloeken de M a a g . T e nemen ééne vó ó r eten, — 2 f r . de doos.

»

R. VERSRUGGE, Koornmarkt,

ffiank °HL$tcusselare=$kiell
Bijhuizen

Staalpillen

Iseghem

A. ROSSEEL, brouwer, Brugstraat,

15 c e n t . h e t g r o o t s t u k
Depothouders : W

A. N O N K EL -D E JONGHE,

Koornmarkt,

Apéritif ROÜGET

Iseghem.

D

e beste en s m ak elijkste
Chocoladen om rauw

te eten, blijven altijd
de welbekende merken
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

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

Smakelijk en Eetlustwekkende
-.........— Morgenwijn

