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&Godsdienst,

K e rk h o f blomme.
’t Was de ure dat de Leeuwerk zoet
Heur hooge zeevaart laten moet
En zoekende op der aard’
Om heur behoef geen stonde en let,
Maar zingend weêr de zeilen zet
En sliert ten Hemelwaard.
’t Was de ure dat uw stemme luidt,
En klinkt en klapt en lacht en fluit,
o Blijde nachtegaal !
o Orgel die m’in ’t veldaccoord,
En liev- en lang- en luider hoort
Als alle vogeltaal !
’t Was de ure dat de wind ontwekt,
En ’t wentlend koorn laaft en lekt
En zoetjes ruischen doet ;
Dat uit de malsche velden jaagt
Die lucht, die ’t lieve leven draagt
In ’t drijvend daverend bloed.
’t Was de ure dat de landsman gaat,
En op zijn herle een kruise slaat
En op zijn land een kruis,
En gaande bidt, en weent en zaait
Hetgeen misschien een ander maait
En lachend voert naar huis.
Het zaad ! het zaad ! het wonder werk.
Dat nooit, of waar hij nog zoo sterk,
Geen mensch gemaakt en heeft :
Dat sterft éér dat het leven mag,
Dat leeft alwaar ’tgestorven lag,
En altijd stervend leeft 1
Wij gingen ook een edel zaad,
Het lijk van onze medemaat,
Al’ blijde, weenende al’,
Het land besteen, ’t gebenedijd !
Dat vruchtbaar op gestelden tijd,
Hem wedergeven zal.

Moedertaal,

uiterlijk leelijk gebouw. « Hier, sprak hij,
zijn de Hallen, te naasten jare zult gij hier
zitten zweeten op het examen. »
Dat enkel woord « examen » reeds voor
mij uitgesproken op de eerste oogenblikken
dat ik mij in het lang betrachtte Leuven be
vond, viel op mij, als een ijskoud stortbad,
neder. Mijn geestdrift voor dat Leuven, waarvan
ik nog niets kende, was in groote mate
gedaald. En wanneer ik mij voor de eerste
maal te slapen had geleid, verscheen mij
immer voor den geest, in zwarte letters, het
woord « examen ».
Nauwelijks had ik eenige dagen in de
Hoogeschool stad overgebracht, of de ver
rukking die ik altijd in mijn hert voor Leuven
had gekoesterd, was zeer verminderd, om
niet te zeggen volkomen verdwenen.
En onvrijwillig peisde ik op mijne college
jaren. Slechts dan verstond en begreep ik,
hoe vreugdig en gelukkig de dagen waren
die wij aldaar beleefden. Wij waren er als
visschen in ’t water, in niets bekommerd
noch bezorgd, God schiep den dag en wij
gingen er door.
En hier in dat Leuven ! Wat was de
werkelijkheid verschillend met hetgeen ik mij
had ingebeeld.
’t Was van te studeeren !
Daar had ik geen gedacht van. Ik kon niet
peizen dat er iets zoo moeilijk, en tevens zoo
droog, zoo verdrietig, zoo weinig aantrek
kelijk, bestond.
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En ’t was zeker wel een der blijdste
oqgenblikken van mijn leven, wanneer ik de
zwaarbreede voorpoort mocht uitstappen, en
het gesticht verlaten waar ik zes volle jaren
had overgebracht.
Wat klopte mij het hert gelukkig, hoe
aandoénlijk trilde mij de ziel op dien zoeten
stond !
’t Scheen mij dat ik voor de eerste maal
sedert lange jaren vrij mocht ademen, vrij
mocht leven, vrij mocht denken en peizen.
Niemand rond mij om mij te bewaken,
niemand meer om te bevelen, niemand om
steeds mij toe te roepen : gij moet dit, gij
moet dat !
’k Was vrij ! Vrij ! Vrij !
’k Ging naar Leuven gaan ! En dat woord
« Leuven » betooverde mijn gansche wezen,
’k Had er reeds zoolang op nagedacht. En
alles wat men mij ooit over die stad had
verteld, al de guitenstreken van de vlaamsche
■jonge studenten, had ik zoo nauw onthouden,
had ik zoo diep in den geest bewaard, ik had
er zoo hertelijk om gelachen, en nu, o nu,
ging ik ook mogen naar Leuven gaan.
Leuven! die naam sprak mij wel van
leeren en studeeren, maar hij bracht mij
steeds voor oogen de schoonste tafereelen
van vreugde, en plezier, van het volmaakste
geluk.
En ik kwsm te Leuven toe.
En bij het uitstappen van den trein vond
ik een oud collegiemakker, die mij vriende
lijk de hand drukte, en op verwonderden
toon mij toesprak : « Gij hier ook ? » —
« Ik hier ook! » was mijn antwoord, en wij
stapten samen de stad binnen.
En mijn pas gevonden vriend wees mij
het standbeeld van Vandeweyer, vroeger
tijd door de droeve studenten, in veelvuldige
kleuren, bespottelijk geschilderd. Hij toonde
mij de studenten cafés, duidde mij de ver
schillige lokalen aan der studentengilden,
deed mij ’t prachtig stadhuis bewonderen,
en hield mij staande aan een oud, zwart,

’k Mocht denken en peizen, talen en
zoeken, werken en studeeren, ik verstond
niets, ik begreep niets van alles wat wij
leeren moesten.

'

De laatste acht dagen waren aangebroken.
Ik geloof niet dat iemand op aarde zulke
ongelukkige dagen heeft overgebracht. Geen
oogenblik rust ! Geen stonde kalmte! Noch
honger, noch dorst kwamen mij kwellen!
Mijn oogen vonden geenen yaak meer.
Maar studeeren, altijd studeeren, altijd!
En den eenen boek werd opengeslegen na
den arderen. ’k Hadde willen alles zien,
herzien en kunnen in enkele minuten. En ik
dacht steeds dat ik niets kende, niets wist,
dat ik nooit iets had gekunnen of dat ik alles
had vergeten. En wanhopig zag ik rond mij.
’t Examen was daar! Gelukken kon ik niet.
’t Was niet mogelijk ! En nogthans ik had
zooveel gestudeerd, zooveel geleerd.
En ik peisde op mijn huis. En ik dacht
aan de opofferingen welke vader en moeder
voor mij deden. En ’k weende, ’k weende,
’k stortte zoo menig droevig traan.
O Leuven! Leuven! is dat het vermaak,
is dat het geluk dat gij aan de studenten
schenkt!
En de voorlaatste dag was aangebroken.
Mijn hoofd gloeide, mijn hert jaagde, alle
mijne zenuwen waren ongeduldig in gespan
nen werking.
Nog studeren? Nog boeken bezien? Ik
wierp ze weg, ik kon niet meer. En wanneer
ik ’s avojids laat, Iaat, zeer laat, afgemat,
ter dood vermoeid, gansch gekleed mij op
mijn bedde wierp, — « God, smeekte ik,
kon ik dezen nacht toch wat slapen ! »
En God had zeker mijn bede aanhoord
want inderdaad, ik sliep. De zon was reeds
hoog aan den Hemel géfezen, wanneer ik
ontwaakte.
En wanneer ik mijn oogen opende « ’t is
vandaag, sprak ik, ’t is dezen namiddag. »

De moed ontviel mij ! Ik ga er nooit
doorgeraken, zucht ik met een bedroefd hert.
En voor mijn oogen zweefde steeds dat
noodlottig woord « examen ».

Een pot koffij slokte ik zenuwachtig bin
nen. ’k Moest geen eten hebben,

Maar ’k wrocht voort, altijd voort, immer
voort !
Maar dat leven van geluk, van plezier,
van vermaak, vond ik niet. ’k Leidde het
lastigste leven, ’k doorwoelde de droevigste
der dagen?
Leuven! ach, Leuven!

Om 2 ure sloeg ik den weg in naar de
Hallen. Een half uur later moest het
« examen » beginnen. Ik voelde mijn hert
ontstuimig kloppen, en mijn ziel was toch
zoo bedroefd, zoo bitter bedroefd. Mijne
beenen begonnen te wankelen, het gezicht
scheen uit mijn oogen te verdwijnen, het
gehoor mij te verlaten. De tranen kwamen
mij in de oogen. Wanhopig, zag ik voor mij
alles wat ik binst een jaar had geleerd,
gestudeerd, gewrocht, gezwoegd. En dat
alles ging nu verloren zijn, binnen enkele
stonden ging men mij zeggen dat zulks tot
niets had gediend, tot niets had gestrekt.

En met Paschen was ik naar huis geko
men in verlof. O ! wanneer wij in het college
waren en naar huis gingen in vakantie, wat
een leventje, wat eene blijheid, wat een
geluk!
En nu, binst gansch het Paaschverlof zat
ik t’huis opgesloten, mijn hoofd gebogen over
mijne boeken, angstig en helaas! moedeloos
werkende.
En ’t verlof eindigde, ’k Nam afscheid
van vader en moeder, van broeders en
zusters, en voor de eerste maal van mijn
studentenleven, welde een dikke traan uit
mijn oogen op. « Als ik nu nog eens weder
keer, zuchtte ik, ’t zal na ’t examen zijn ! »
Maar dat woord kwam mij zoo moeilijk over
de lippen. Moeder had mijne neerslachtigheid
gezien, zij vroeg mij om de reden, doch ik
stelde haar ten volle gerust, haar zeggende
en herhalende: « ’t is niets, moeder, ’t is
niets ».
’k Was wederom te Leuven. Nog drie
maanden scheidden ons van den gevreesden
dag, van ’t examen. En veel te rap, veel te
haastig, vloog de eene dag voorbij na de
andere, wijl steeds in mijn hert, met den
wreedsten twijfel, de grootste en pijnlijkste
wanhoop ontstond.
Alle dagen, om vier ure ’s morgends,
was ik het bed uit, om te studeeren. En
wanneer het ’s avonds 1 0 ure luidde, lag
ik nog geblokt op mijne boeken en ontelbare
volgeschreven bladen. En wanneer ik mij te
slapen legde, vond ik geen rust. Mijne her
senen waren stanvastig bezig met hetgeen ik
binst den dag geleerd had, en immer, immer,
immer, verscheen voor mij dat ongelukkig
woord « examen ».

’t Gerocht één ure. ’k Zette mij aan tafel,
ik proefde niets,

huis bouwen en dezen muur als scheidings
muur aanzien ; wat meer is, hij kan er
medeeigenaar van worden.
Letten wij wel op dat ieder der aanpalende
eigenaars niet de helft van den muur in
eigendom bezit, maar ieder heeft recht op
het geheel ; alle medeeigenaar kan tegen
eenen gemeenzamen muur doen bouwen en
balken doen in plaatsen door zijne geheele
dikte, op 54 milim. na, enz.
Een middenmuur kan een scheimuur van
twee huizen zijn, doch kan ook eenvoudig
eene afsluiting zijn tusschen de open plaatsen
of hoven en velden, aan verschillende
eigenaars toehoorende.
Dit gezegd zijnde, stellen wij de eerste
vraag :
Is eenieder verplicht eenen scheidings
muur tusschen zijnen eigendom en dien van
zijnen gebuur te hebben?
Art. 636 (B. W.) antwoordt hierop :
Eenieder kan, in de steden en voorgeborchten,
zijnen gebuur dwingen om bij te dragen tot
het maken en herstellen der afsluiting,
dienende tot scheiding hunner huizen, open
plaatsen en tuinen, binnen gezegde steden en
voorgeborchten gelegen.
Zoo kan dus ten platten lande, de eene
gebuur den anderen niet dwingen eene
afsluiting te maken ; en indien zijn gebuur
er toch eene maakt, kan de andere niet ge
dwongen worden om in de afsluiting mede
te werken of bij te dragen.
De hoogte der afsluiting wördt gewoonlijk
bepaald volgens plaatselijke gebruiken.
In veronderstelling dat er een scheimuur
de twee eigendommen van malkanderen sluit,
dan wordt, volgens het wetboek, die schei
muur vermoed gemeenzaam te zijn tot de
hoogte van het minst verheven gebouw, en
dit geschiedt zoowel in de steden als ten
platte lande (art. 653).
Doch het gedeelte van den muur dat boven
het mtnst verheven gebouw uitkomt, is geen
scheimuur, dus geene gemeenzame m uu r;
dat gedeelte hoort in uitsluitenden eigendom
toe aan den eigenaar van het hoogste huis.

Moet een scheimuur altijd een gemeenzame
muur zijn, met andere woorden, is ieder der
aanpalende eigenaars altijd medeeigenaar of
kan een der twee alleen eigenaar zijn van
dien muur ?
De wet vermoedt wel dat een scheimuur
—
« O mijn God, sprak ik in mijn zelven, een gemeenzame muur is, zoodat, indien er
had ik toch nooit Leuven gekend! Ach! geen bewijzen van het tegenovergestelde
waarom ben ik hier gekomen ! Gevloekte zijn, de scheimuur aan de twee eigenaars
Hoogeschool!
behoort ; doch dat wil niet zeggen dat de
aanpalende eigenaar daarom altijd mede
En ik stapte in de Hallen.
*
eigenaar is.
* *
Zoo somt art. 654 zekere teekens op, die
Twee uren later, liep een student zoo rap
aanduiden
dat de muur alleen gebouwd is
hij loopen kon door de Naamsche straat,
door den eigenaar langs wiens zijde zij
vloog de Groote Markt van Leuven over,
stormde het postbureel binnen, en verzond bestaan en daarom besluit de wet dat de
muur aan den eignaar alleen toebehoort.
naar Vlaanderen een telegram waarop te
Voorts kan het gebeuren, dat eene mede
lezen stond « Examen gelukt ».
Z.
eigenaar zijnen medeeigendom afstaat aan
zijnen gebuur.
Zoo lezen wij in art. 655 en 656, dat
ieder der twee eigenaars moeten tusschenkomen in de herbouwing van den gemeen
zamen muur, doch dat ieder medeeigenaar
Een middenmuur, ook door het volk een daar kan van ontslagen worden, mits van
scheidsmuur genaamd, is de afsiuitingsmuur zijn recht van gemeenzaamheid af te zien.
die op de scheidingslijn van twee eigendom
Eindelijk heeft de eigenaar die aan een
men geplaatst staat ; het is een muur, die in
muur paalt, het vermogen om dien muur
zijn geheel toehoort aan ieder der twee gemeenzaam te maken, (in zijn geheel of
aanpalende eigenaars: het is dus eene gedeeltelijk), mits aan den eigenaar van den
gemeenheid, een medeeigendom.
muur te betalen de helft van zijne weerde, en
Als er dus een huis gebouwd is, en een de helft der weerde van den grond waarop
ander eigenaar nevens dit huis er een tweede de muur gebouwd is.
wil bouwen, dan moet hij langs dien kant
Mits dezelfde voorwaarden kan de nabuur
geenen nieuwen muur meer zetten ; hij mag,
die in de verhooging van eenen muur niet
in de- voorwaarden die wij verder zullen heeft bijgedragen, de gemeenzaamheid hier
doen kennen, tegen den muur van het eerste van bekomen.

Overmiflflen-ofscMflsmnren

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen, alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

Welke zijn de gevolgen van de gemeen
zaamheid van eenen muur? Bestaat er aldaar
eenig voordeel in ?
Voorzeker.
Want zooals wij hooger reeds schreven
alle medeeigenaar kan tegen eenen gemeen
zamen muur doen bouwen en er balken doen
in plaatsen door zijne geheele dikte, op
54 milimeters (twee duimen) na, doch in
geval dat de gebuur zelf in die plaats een
balk wilde leggen of er een schoorsteen
tegen aan maken, dan zou deze laatste het
recht hebben den balk te doen verkorten tot
de helft van den muur.
Ander voordeel ; alle medeeigenaar kan
eenen gemeenzamen muur doen optrekken ;
doch hij alleen moet de kosten en het
onderhoud der verhooging betalen, en is
bovendien eene vergoeding voor de meerdere
zwaarte verschuldig.
Het is nochtans algemeen aangenomen dat
geen dier werken mogen geschieden zonder
de toestemming van den anderen medeeige
naar ; doch indien deze laatste weigert, dan
kan de eerste door deskundigen de noodige
middelen doen nemen, om het werk uit te
voeren zonder den anderen in zijne rechten
te benadeeligen.
Als er voordeelen voor beiden bestaan, is
het klaar dat ook de kosten door eenen
gemeenzamen muur veroorzaakt, in even
redigheid ten laste van beide vallen.

Uitdeeliiig der Decoraties
te Brussel op 21 Juli 1914.
M. Hubert, minister van nijverheid en
arbeid opende de plechtigheid met eene
fransche redevoering waarin hij hulde bracht
aan de nijverheidswerklieden, en aan de
mutualisten en stichters van werken ten bate
van de werkende klas die gekomen waren om
hunne welverdiende belooning te ontvangen.
De achtbare minister deed uitschijnen dat er
door verblinden zooveel gedaan wordt om
werklieden en bazen te verdeelen, terwijl alle
krachten eensgezind moesten aangewend
worden om het kapitaal en den arbeid nader
bijeen te brengen en zulks in een geest van
rechtveerdigheid en broederlijkheid. Men
spreekt den werkman veel van rechten en
niet altijd genoeg van zijne plichten ; men
poogt den werkman te misleiden, terwijl baas
en werkman door hunne samenwerking de
ware bewerkers van den maatschappelijken
vrede moeten zijn. De minister eindigde met
de mutualiteit te huldigen die den werkman
in staat stelt voorzorgen te nemen tegen de
ziekte, de vroegtijdige onbekwaamheid tot
werken en den ouderdom, en besloot met
den kreet : « Leve de koning! »
Gansch de zaal herhaalde, geestdriftig
toejuichend, dezen kreet.
Onmiddelijk daarna begon de plechtige
uitreiking van de decoraties. Werden uitge
deeld : mutaliteitendecoraties, 2 2 0 van eerste
en 1290 van tweede k la s ; Vooruitzichtdecoraties, 17 van eerste en 27 van tweede
klas ; decoraties voor samenwerking, 5 van
eerste en 40 van tweede klas; decoraties van
beroepsvereenigingen, 3 van eerste en 7 6
van tweede k la s ; bijzondere landbouwdecoraties 540, waarvan 140 van eerste
klas ; Werklieden-landbouwdecoraties 4 1 0 ,
waarvan 160 van eerste klas ; Nijverheidsdecoraties ; 633 voor bedienden ; 7 7 4
eerste klas voor werklieden, 4 3 2 9 van
tweede klas idem, en 338 voor dienstboden,
in .’t geheel 7702 decoraties.

Chocolat Martougin
DEN

BESTEN

Het pensioen van 120 frank
I ) Wat moet men storten om het pensioen
van 120 fr. te bekomen ?
Die geboren zijn in 1840 : 18 fr. in één
maal ; in 1850 : 18 fr. in tweemaal ; in 1851 :
18 fr. in driemaal.
Die geboren zijn na 1851, boven 18 fr. :
allo jaren 6 frank erbij. Wie min dan 15
frank te weke wint, voldoet met alle jaren
3 frank te betalen, maar moet vóór dat bij
65 jaar is, aan het minimum van 18 frank
komen. De stortingen moeten met afgestaan
kapitaal gedaan worden.
2 ) Welk pensioen bekomt men dan ?
1) Wie in nood is bekomt 130 fr. en daar
bij de rente van zijne stortingen en van de
toelagen voor zijne stortingen
2) Wie in nood niet is bekomt de 120
frank niet, maar bekomt de rente van zijne
stortingen. Dus, zelfs voor wie in nood niet
is, is bet een welgeplaatst geld aan boogen
intrest, uit reden van de groote toelagen ;
daarenboven wie in nood niet is, w7anneer
hij begint te storten, kan in nood zijn aan
65 jaar, het is dus voorzichtig en vooruit
ziende te storten zelfs wanneer men in nood
niet is, want ware men aan 65 jaar in nood,
en heeft men niet gestort, men bekomt het
pensioen niet.
3. Zal de storting van het pensioen
verplichtend zijn.
De Kamer van Volksvertegenwoordigers
heeft de verplichting gestemd. Wat het
Senaat zal doen, wij zullen dat moeten
afwaelitpn tot in November, maar wat er
ook van zij, in alle geval, wordt die ver
plichting in liet Senaat niet gestemd, het
Senaat zal ten minste voor de vrije verzekering
dezelfde voordeelen stemmen als de Kamer
voor de verplichting gestemd heeft; ’tis
te zeggen, dat het pensioen van 12 0 frank
zal gestemd worden voor dezen die vrijwillig
storten in de pensioenkas.
Dus, in het eigen voordeel der werklie
den, raden wij hun allen aan zich van nu
af zich te doen inschrijven in eene pensi
oenkas. Daarenboven voor deze, die gebo
ren zijn in 1840. 1850 en 1851 en die tot nu
toe nog niet ingeschreven zijn, raden wij
hun aan het seffens te doen, om geen jaar
pensioen te verliezen.

DE

RATTEN.
( Vervolg.)
— o—

Het vastgevrozen schip van den Noordpoolreiziger Kane was op 80e Noorder
breedte zoodanig door ratten bew7oond, dat
gansch de wintervoorraad door die vraat
zuchtige dieren verslonden werd. Men be
proefde vruchteloos de ratten te stikken
door solfer- en houtskolendampen. Honden
en katten in het ruim opgesloten, w7erden
door de ratten aangevallen. Eindelijk kon
men een levenden vos vangen, en in het liol
van het schip opsluiten ; hij alleen wTas de
ratten den baas.
Het was in 1775 dat men de eerste water
rat aan de Amerikaansclie kusten opmerk
te, w7aar zij met de schepen uit de Oude
Wereld aangekomen was, doch weldra
verspreidden zij zich over gansch de
V ereen igde-Staten.
Behalve ijzer en steen wordt niets door
de bruine rat gespaard. Door de holen
welke zij in de dijkefi graaft, brengt zij deze
in gevaar, w7aardoor vieeselijke overstroomingen kunnen ontstaan.
Zij eet alles: kieskeurig is zij niet; sappige
wortels on knollen, fruit, graan en zaad eet
zij gaarne en sleurt het behendig als winter
voorraad in hare hollen. Zij verorbert al
lerlei ongedierte, kikvorsclien, muizen,
vogeltjes, en eieren. Zij vat de eendekiekens
welke op het watei zwemmen onder aan de
pooten, ontrokt ze mee naar haar hol voor
hare jongen te spijzen. Zij rooft kiekens,
konijnen, duiven, zij vreet aan krengen on
meermalen lazen wij dat zij slapende vette
varkens, en zelfs onbeliolpene kinderen
aanviel en de vleezige deelen, levend weg,
opknaagde.
Hot zal wel nutteloos zijn al de schade te
beschrijven welke de ratten ons toebrengen
o]) tl o boerderijen en in de graanschuren.
Bij voorkeur leven zij aan de waterkanten
en iii do riolon der steden, en van daar uit
1 rek ken zo op rooftocht in de magazijnen
waar zij graan, leder, hout, eetwaren vruch
ten, vleesch, enz. stuk knagen en opvreten.
In de plantagiën van do nieuw7e wereld,
en namelijk op de Antillen, de Azoreneilanden, de Groene Kaapeilanden, richten
zij eene ontzettende schade aan in de koffie,
de bananen, de suikerriet en de oranjeappol-planterijen.
Eilanden waar enkele jaren geleden 3000
stuks vee hun voedsel vonden, zijn thans
gansch kaal gevreten, door gansche benden
ratten, en do veeteelt is er moeten opgege
ven worden.
Men heeft uitgerekond dat de schade door
elke rat veroorzaakt aan de levensmiddelen
van wel voorziene passagiersbooten 9 cen
tiemen daags bedraagt.
In de steden, w7aar zij gedeeltelijk van
den af val in de riolen leven, en haar
verdere vraatzucht in de magazijnen gaat
voldoen, kost iedere rat 2 centimen. De
Denemarkers rekenen dat elke rat hun

1 1/2 centiem kost. Voor eene stad als
Antwerpen mag men de rattenbevolking op
ruim een half millioen schatten en het on
derhoud in de berokkende schade aan 2
centiemen gerekend, kosten die schelmen
ons dagelijks 10.000fr. Een aardig sommetje!

Vlaamsche Zegedag
Zondag laatst was het wederom voor de
Vlamingen een ware vlaamsche zegedag.
U it alle hoeken van ’t vlaamsche land was
het volk naar Gent gestroomd, alwaar in
het Feestpaleis de uitvoering moest plaats
grijpen van de kindercantate « De wereld
in » en van « de Rubenscantate » beide
getoonzet door Vlaanderens grootste toon
dichter P e t e r B e n o i t .
Nauw berekend waren er i n Feestpaleis
meer dan 15.000 toehoorders en 1700 uit
voerders, dus ongeveer 17.000 personen :
een menselienzee ! — E n ’t was onder de
stormachtige toejuichingen van dio massa
volk dat de 70 jarige kunstleider E d w a b d
K E U R V E L s lie t verhoog beklom om do leiding
in handen te nemen. Daarna werd het in
die ontzaggelijke, bijna onafzienbare zaal,
plechtig, ingetogen stil....
Eerst is het do Kindercantate,
Het orkest heft een opgeruimde melodie
aan, eenvoudig maar vol rythmus die gansch
het koor der kindertjes en dat der meisjes
als de polsslag van het leven, doorgolft •
Het lied der knapen aangekondigd door
eenige kernachtige akkoorden wordt ge
dragen door eenen geweldigen rytlimus, een
rythmus van arbeid en vrijheid. Een heer
lijk kontrast daarmee vormt het koor der
meisjes en maagdelyns die te midden van
ruischende verrukkelijke akkoorden het
zoetste geluk vóórtooveren. Daarna komt
nog een tegenstelling: krijgshaftige klanken
dreunen en een tweestemmig koor van de
knapen ontwikkelt zich, eenvoudig doch
werkingsvol en levendig : moed en strijd
lust; — daartegenover de heilbrengende,
heelende vrouw.
Ton slotte vereenigen zich alle stemmen
met ernstige uitdrukking, ditmaal om
plechtig te verkondigen dat êene eeuw van
broederliefde nadert.
Een stormachtig applaus brak hierop los
om niet te eindigen, en het laatste deel
moest hernomen wTorden.
Nu is het de Rubenscantate "Vlaanderens
kunstroem, waarvan het algemeen karakter
kan samengevat worden als volgt : ” kolos
sale opvatting, alles groot en breed gebors
teld; kontrasten van koormassas, trompet
tenen strijdorkest; een zwierige frissclie
rythmus doorgolft het gansche gewrocht;
en door en door vlaamscli ,,
Eerst hebben wij de inleiding. Te A nt
werpen komende zustersteden on de worelddeelen de vlaamschekunstvorstin begroeten
en hulde brengen, ’t Is in dit deel dat de
beroemde Rubensmarch voorkomt. Daarna
is het den lofzang aan de oudheid : het is de
kunstroem der oudheid die in Vlaanderen
moet herboren w7orden.
Het tw7eede deel bezingt Vlaanderens bloei
in het verleden. — Waar blonk het eerste
lied der vrijheid ? In Vlaanderen. De
wereld ontwaakt. — Eerst komen de kerels
met gedruiscli en strijd rumoer
” De Kerelen
streden met lans en dolk,
en tevens de Dichters
en perelen
strooiden de dichters in ’t volk
Eenheei’lijkkontrast.inuigrijk. Amerika,
liet land der vrijheid, brengt in een geestdriftigen uitroep hulde aan Vlaanderen, de
vlaamsche gemeenten zijn het immers, die
het eerst de wereld de vrijheid hebben
verkondigd.
Nu komt de overheerlijke huldezang
van al de w7erelddoelen, zoo buitengewoon
zangerig en rijk. De melodie zelf draagt in
zich een groei, een drang naar liooger, naar
vrijheid en geluk.
En daar valt plotseling het knapenkoor
in, opgeruimd - 1'riscli, wijl de beiaard zijn
klokkenklank wijd en zijd uitstrooid.
” Dan mocht de beiaard spelen ,,
Donderende toejuichingen bestormen dit
gedeelte dat liei-nomen wordt.
Het derde en laatste deel verkondigt
Vlaanderens toekomst.
De schittering der kunst is verdwenen;
vreemde, dwang en boeien in het arme
Vlaanderen ; maar een knapenkoor komt
mot een feestmotief verkondigen dat Vlaan
deren weer verrezen is, en weder kondigt
het feestmotief voor goed Vlaanderens ont
waken aan, den triomf van vrijheid enkunst.
De zang der toekomst die nu aangeheven
wordt is eon bekorend beeld van geluk en
weldaad : vrede en zonlicht voor allen en
Vlaanderen bloeiend te midden van geluk
kige landen, elk met eigen kunst en eigen
schoonheid.
Ten slotte heft het gansche koor nog eens
juichend het Beiaardliod aan dat van een
zang a a n ’t verleden nu eene zang aan de
toekomst w7ordt.
Een overdoovende gejuich en handgeklap
stijgt uit dieontelbare menigte toehoorders,
eene onbeschrijflijke geestdrift heerscht in
de ruime zaal. Het einde ” Dan zal de
beiaard spelen ,, wordt opnieuw aangeheven

maar ditmaal niet door 1700 zangers maar
wel door al d’aanwezigen 17000 kelen. En
wanneer hot orkest dan de strijdkreet aan
hief is de geestdrift ten top gestegen. Tot
drie maal toe werd hij hernomen steeds
forsclier en forsclier onder het zwaaien van
vlaggen en hoeden der menselienzee.
De indruk dier uren is onbeschrijflijk, des
te meer dat de uitvoering uiterst wel gelukt
is : een goed orkest, uitgelezen koren en
een geestdriftige bestuurder.
’t Was een hertelijkedag - Herlevingsdag.
J. V
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Eene verwaarloosde valling zet zich ovet
van den eenen mensch aan den anderen en is
gevaarlijk en zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarommoeten wij ons er zoo spoedig
mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen
zeggen, eenigste remedie die u voldoending
geeft, is de Siroop Deprnetere. Dit is een
wetenschappelijk produkt, dat door Je Dok
tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken,
in alle apotheken namelijk te I s e g h e m bij
MM. A.

R od en bach en J . V e rh a m m e .

Stadsnieuws
N a a r den

B os c h .

Morgen, Zondag, begint de alom gekende en
met recht vermaarde ommegang van onzen volk
rijken wijk « de Boschniolens ».
De toeloop van volk zal ongetwijfeld zeer groot
zijn. Zulks, niet zonder reden ! Manègen, rennen,
wafelhuizen zijn ten allen kante opgebouwd, tot
groot genoegen van kleine en groote jongens en
meisjes.
Er zullen velokoersen plaats hebben, die beloven
veel beter te zijn dan soortgelijke feesten, die men
nu ten allen kante ziet.
Eindelijk eene vliegmachien, zal uit de wolken
nederdalen, en de bewondering van eenieder
opwekken.
Daarbij, in alle herbergen versch ontsteken
tonnen, zullen het beste bier laten aftappen, en
koekeboterhammen met hespe zullen lekker smaken.
Iseghemnaren, allen naar den Bosch, gij zult het
u niet beklagen.
Onze Montaleux.
Geene straat van stad wordt meer begaan dan de
Rousselarestraat. Karren en wagens, automobiels,
motocycletten, velos volgen malkaar standvastig op.
Daarbij, alle Iseghemnaar die een beetje fatsoenlijk
is, gaat ten minste vier keeren per week naar de
Paters.
Dat weten de inwoners van onzen Montaleux.
— « Zijn onze huizen niet schoon en hebben zij
geen rijk uitzicht, wij zullen ze lief en sierlijk
maken ! » Dat zeggen zij.
En nu zien wij op den Montaleux een zeer groot
getal huizen, waar de vensterbanken met de
bevalligste en kleurigste bloemen versierd zijn.
’t Is zeer wel !
Een bemerking nogthans. Nog enkele huizen mis
sen bloemen. Brave werklieden, doet ook eens uw
beste, slaat ook eenige latten te gare, zoekt eenige
geranieums, en versiert ook. Eenieder zal met lof
en eere van u spreken, en genegen zijne voldoening
uitdrukken.
Het Neerhof.
Zoo noemt — wij weten het allen — de zoo
gunstig gekende maatschappij, die de wijdvermaar
de tentoonstellingen van hoenders, alle twee jaren
alhier inricht.
Eenieder is ten volle overtuigd, dat er weinige
maatschappijen bestaan die zooveel nut bijbrengen
aan werkman, landbouwer en zelfs aan burger.
Daar doet men de vereischte kennissen op, om
met voordeel en profijt den hoenderkweek aan te
leeren, en al het nut te trekken dat mogelijk is uit
eene wel ingerichte en tevens prachtige tentoon
stelling.
Maar tentoonstellingen van hoenders inrichten,
kost geld. Daar twijfelt niemand aan.
’t Is dus niet te verwonderen dat ons « Neerhof »
zich richtte tot onzen Provincialen raad, om 200 fr.
hulpgeld, ten einde hare kosten te dekken.
Verleden week te Brugge, verdedigde onze oudnieuwe — 75 fr. afslag — de billijke en zeer
rechtveerdige aanvraag van ons « Neerhof ».
En de oud-nieuwe deed dat met zijne alom
gekende welsprekendheid. Hij deed uitschijnen hoe
noodzakelijk het was ons « Neerhof » te onder
steunen. Hij steunde op alle de voordeelen die wij
in Iseghem te danken hebben aan deze maatschappij.
En zijne redens drongen diep in de herten van onze
provinciale raadsleden, die met beide ooren te
luisteren stonden naar de prachtige rede van onzen
75 fr. afslag.
En als hij lange gesproken had, werd er over
gegaan tot eene stemming. En ons « Neerhof»
kreeg geenen dikken stuiver, geen kluite, geenen
sou, geenen cent.
Proficiat, vrienden van 't Neerhof met de rede
voering van onzen ouden-nieuwen.
Geenen cent voor zijn redens I
Serenade.
Aan het huis van den Heer Camiel Vanden
Berghe, weergalmden Maandag avond de lieflijkste
zangen van onzen Mandelkoor.
De leden boden aan hunnen geachten Voorzitter,
hunne gelukwenschen aan voor het eereteeken hem
toegekend.
De zangers van den Mandelkoor zingen altijd
wel, maar zij hebben nog nooit zoo wel gezongen
als Maandag avond.
Mijnheer Camiel, onze hertelijkste !
Peerden.
De peerden van Henri Naert-Rebry, moesten
Maandag namiddag eene houtea brug overstappen,
boven den wal der hofstede gelegen, vroeger door
Frangois Maes bewoond.
De brug zakte in, en de twee peerden ploften in
den diepen wal.
Met 'de grootste moeite is men erin gelukt de
twee peerden uit hunnen neteligen en gevaarlijken
toestand te redden.

D i n s d a g a vo n d .
Het statieplein krioelde van volk, dat met het
grootste ongeduld den trein van 9 ure afwachtte.
En wanneer de trein de statie binnenstoomde,
was het een eindloos gejuich, de gedecoreerden
ter eere, die naar Brussel gegaan waren om hun
onderscheidingsteeken te ontvangen.
En vrienden, kennissen en familieleden stonden
in dichte scharen bij den uitgang, om hunne beste
gelukwenschen en tevens ook de schoonste bloertiengerven aan te bieden.
De Peter Benoit’s Kring fanfaren, speelden de
brabangonne, en de geestdrift en het genoegen
was algemeen.
O p den P a p h o e k .
Blijder dag als Dinsdag heeft de Paphoek tot
nu niet beleefd.
Jules Dubaere, de braafste en geachtste man van
gansch den wijk, was gedecoreerd, en hij moest
naar Brussel om zijne dekoratie.
En van ’s ni*chtends was alleman te beene. En
wannneer Jules zijn huis verliet om den eersten
trein te nemen, riep hem gansch zijn gebuurte goede
reize toe, en tot t’avond.
En den ganschen dag werd er gepint en versierd.
En wanneer Jules s’avonds terugkeerde, stond hij
hebbelijk te kijken.
Vaandels op alle huizen ! Vaandels op alle
boomen van den wijk ! En aan den ingang van den
Paphoek eene prachtige zegeboog met groen en
bloemen overheerlijk opgesmukt.
En alle de bewoners van den hoek, geen een
uitgezonderd, boden aan Jules hunne hartelijkste
gelukwenschen.
En laat in den nacht wederklonk het op den
Paphoek :
Gij komt naar uwe woning
Het eereteeken aan,
Dat u, Mijnheer de Koning
Vandaag heeft aangedaan.
N i e u w e l eu t e .
Geheel de stad heeft gesproken over hetgeen
Maandag gepasseerd acht dagen alhier is voorge
vallen.
Eene bijzondere gilde
jaarlijksch feest.

van stad vierde haar

Aan dat feest zooals altijd, nam ook een persoon
deel eener naburige gemeente, die sedert meer dan
dertig jaren de schoonste en onbaatzuchtigste
blijken van genegenheid voor de maatschappij, in
overvloed heeft gegeven.
Met dien man heeft men eene farce gespeeld !
Farce, die zoo gij zulks wilt, wel, zeer wel, maar
eigentiijk te wel is uitgevallen.
Dal men zich op het feest eener maatschappij
verzette en vergeestige, daar is niets op te zeggen.
Dat men ook al eene « farce » uitsteekt, nogal.
Maar daar zijn farcen en farcen I
Het publiek moet niet te wete komen wat aan
tafel of in ’taangename van ’tgezeischap is gebeurd.
Ongelukkig genoeg, men bekomt somtijds met
farcen eenen uitslag, die men in geenen deele had
verwacht noch voorzien. En de nasmaak is som
wijlen zeer bitter.
Hoe min farcen, hoe beter ! Wij hebben dat
nog gezeid.

naam van « Zwemkom » Schrijver van het artikel,
verdedigt nu een persoonlijke stelling.
Hij wilt uw blad open zetten, om wie zijn gedacht
niet deelt, het hurtne te verdedigen.
Wij vragen dus in naam van vele werklieden, die
de stelling van den schrijver, niet deelen nog goed
keuren een klein plaatske om onze zienswijze te
verdedigen, die wij zonder vrees aan «kritiek»
openstellen, zoo er wel op te maken valt.
1) De stad heeft voor het oogenblik, zegt hij,
veel nuttiger werk te verrichten. Daar is twijfel
aanvast.
Eene zwemkom is eene van de nuttigste werken,
die eene stad voor hare inwoners kan tot stand
brengen, om zeer vele redens, waaronder namelijk :
Eene Zwemkom goed ingericht kan onder de wer
kende klas vele voordeelen afwerpen, noemen wij
maar de bevordering van de gezondheid, hoogst
noodig voor de werkers en hunne familie ; door
zulks eene inrichting'zou men zonder twijfel, min
ongelukken in de vaart of mandei te betreuren
hebben, want men mag al verbieden zooveel men
maar wil nog altijd zullen er roekeloozen gevonden
worden, die er geen acht op geven, zoo geene
zwemkom bestaat, toch naar de vaart gaan, en
onder deze gebeuren ongetwijfeld de meeste
ongelukken.
De stad heeft er derhalve belang bij, dat hare
inwoners zoo gezond mogelijk zijn, bijzonder onder
de Werklieden, want, als deze ongezond zijn, zijn
er altijd die op eene andere wijze de stad moeten
lastig vallen.
Met eene zwemkom, zou de zedelijkheid ook
bevoordeeligd worden, want nu ziet men dikwijls
langs de vaart en elders ook, het schouwspel, dat
vele jongens en jonge meisjes, daar de zwemmers
of baders in Adamskostuum gaan bewonderen, iets
wat door eene « zwemkom » veel min plaats zou
grijpen.
2) Schrijver van het artikel zegt, dat iedereen in
zijn huis zich kan wasschen, enz. zonder de minste
kosten of instelling.
Daarin mist hij of heeft zoo ver niet gedacht.
Wij antwoorden, vele rijke en begoede menschen,
hebben een bad in hun huis. De werklieden, die
’t meest noodig hebben, kunnen hun dit niet aan
schaffen.

Er is meer : voor zeer vele werklieden sorteerd
het niet hun te huis gansch tefrotten en te wasschen,
bij gebrek aan plaats, omdat de kinderen in
« den weg » zijn, ge begrijpt wel waarom, en ’t is
juist daar dat ’t meest noodig is, niet waar?
We denken kort en bon geweest te zijn ; en
vragen in ’t belang der bevolking een « zwemkom >
waar elke werkman, werkster en burgers zoo ze
willen, op zekere uren, voor een klein prijzeke
kunnen gaan baden en hun wasschen.
En weest er maar van verzekerd, de « zwem
kom » zou wel zijn werk hebben, en veel dienst
bewijzen. Wat in andere steden goed is, moet hier
ook goed zijn.
Hoe vroeger een « zwemkom » hoe beter voor
Iseghem.
Een groep werklieden.

Y ermakelijkheden

In S t . Luc as te ek ens chool te G e n t.
Alhoewel soldaat, toch vindt onze stadsgenoot
Emiel Laridon den tijd om de lessen van St. Lucas
teekenschool te Gent bij te wonen. Hij heeft erin
gelukt zich aldaar op bijzondere wijze te onder
scheiden. In den vierden jaargang, afdeeling B.
bekwam hij den eersten accessit
Emiel, een welgemeende proficiat !
Onze S tu d e n te n te Leuven.
Zijn eerste examen van Ingenieur heeft de heer
Gerard Bayaert met groote onderscheiding afgelegd.
De heer Joseph Vandewalle, zijn 3e proef van
Doktoraat in Geneeskunde met onderscheiding.
Ter Hoogeschool van Gent heeft de Heer Gentil
Verstraete zijn laatste exaam van Doktor in Genees
kunde, met onderscheiding afgelegd, evenals den
Heer Leon Parmentier van Lendelede.
Hertelijk proficiat !
Bevoordeeligt uwe medeburgers.
Voor de nieuwe school, die binnen korte weken
op de Parochie van het H. Hert zal opengaan, moest
men eenen hoofdonderwijzer benoemen.
Vier onderwijzers van het St Josephs gesticht
alhier, boden zich aan om die plaals te vervullen.
Ongetwijfeld ging er eengenoemd worden : in alle
gelegenheden trouwens hoort men den lof uitspreken
dezer Heeren, en hunne bekwaamheden en talenten
worden luid geroemd.
En wat is er gebeurd ?
Men heeft aan eenen braven heer van Ingoyghem
de plaats toegekend.
Heeren onderwijzers van bachten de kerke, de
complimenten thuis !
Eereteekens.
Het Nijverheids-Eereteeken van 2e klas werd
verleend aan :
Firma B r a l - D o n e g o . — Am. Verfaillie ; V.
Defour, Em. Declercq, J. Vanbesien, J. Dubaere,
E. Vienne, Arth. Declercq.
Firma P. De C o e n e . — Aug. Lahure, Gustaf
Demey.
Firma D e l b e r g h e - H o u r d o i r . — Aug. Lapeire.
Firma D e c l e r c q -V e r m o t e . — G. Bruneel.
B r o e d e r l i e f d e . — Medalie van 1° Klas. Ed.
Holvoet, L. Lemiere.
Hoenderbond :
Landbouwdecoratie :
Camiel
Vanden Berghe, V. Laridon, Firm. Vanneste.
Onderlingen Bijstand : Decoratie van 2e klas aan
E. Holvoet en L. Lemiere.
W e r e l d t e n t o o n s t e l l i n g van L y o n .
Wij vernemen met veel genoegen dat onze twee
deelnemende stedelijke firma’s : P. Decoene-Mortier
en Defauw Frères, met de volgende onderscheidin
gen komen vereerd te worden,
Firma P. DeCoene-Mortier: De groote prijs.
Firma Defauw Frères, buiten prijskamp, lid der
Jury.
I ngezonden.
Iseghem, den 21 Juli 1914.
Aan den Heer uitgever van

” Boos Iseghem,,
Een artikel in uw blad viel mij evenals vele
lezers ervan onder d ’oogen, sprekende over « bad
inrichting » in Iseghem beter gekend onder den

STAD ISEGHEM (Wijk Boschmolens). Met
toestemming der achtbare overheid Jaarlijksche
Ommegang op Zondag 26 en Maandag 27 Juli 1914

G ro o te

VELO KO ERSEN

120 fr. prijzen. De Zondag koers voor alle begin
nelingen, 20 Kilometers - 40 fr. prijzen. De Maan
dag twee koersen voor alle Beginnelingen. Eerste
koers 30 kilom. - 40 fr. Prijzen. Tweede koers
Vertroostingskoers 20 fr. Prijzen.
Stad Iseghem. — STATIE-KERM1S, op Zondag
2 Augusti 1914, om 3 ure G r o o l e Vel okoer se n
115 fr. prijzen. 1° Koers voor Beginnelingen 15
km. 2C Koers voor Damen 5 km. Om 8 1/2 ure
Prachtige Cinemavertooning.
Maandag 3 Augusti, om 4 ure.
Liefhebbers 15 km.
STAD

ISEGHEM. — Groote
prijskamp op den

Koers voor alle

vermakelijken

V O G E L P IK
naar den hangende patat, gegeven op Zondag 2
Augusti in St Alberic, bij A. Cortebost Meenenstr.
12 franks Prijzen.

TRABOL
Op Zondag 9

Oogst

In « De drij Koningen » bij Aug.
Rousselarestraat. 4-5 f r . p r i j z n e .

Dejaegher,

Prijskamp voor Blinde Vinken.
Op Zondag 2 6 J lli,
In de Groote Pinte, bij G. Rebry, Krekelstraat,
5 fr. prijzen.
Op Z o n d ag 2 Oogst,
« In den Halven Liter, » bij P. Allewaert, Kruis
straat, 3 0 f r . p r i j z e n .
O p Zondag 9 Oogst
In « De Fezant» bij Camiel Delaere, Rousselare
straat. 5 f r a n k v o o r u i t .

Burgerstand van Iseghem
G E300RTEN :

Raphaëlla Labeeuw, dv, Georges en Irm
a
Wittouck, Ileyc. — André Declercq, zv. René en
Maria Sclielpe. Rousselarestraat. — Blanclie
Defoere, dv, Camille en Maria Weyts, Kortrijksti'.
— Marcella Verfaillie, dv. Camille en Zulraa
Decroix, Rousselarestraat. — Joris Olivier, zv.
Albert en Clara Montevne, Hondekejismolen. Ilenriette Kerckhof, dv. Jerome en Blanehe
Devadder, Molenweg.
H

u w e l ij k e n

:

Arthur De Sutter, borstelmaker, 23j. met Maria
Vaneaneghem, 19j. naaister. — André Dubois,
26 j. onderwijzer, met Magdalena Clement, 24j.
bijzondere.
O V E R L IJD E N S :

Alfons Vens 31 j. zv. August en Marie Yanilekerckliove, Abeele. — Marie Deblauwe, 59 j,
eclitg. Jules Maes, Vanden Bogaerdelaan.

ASTHMA

Scheepvaart van Iseghem
v an 19 to t

25 J u l i

4914.

Vroom en Vrij ën Jose]>h-I{achel, met beurtgoed

voor verseheidenen. — Ilélènc, met kolen voor
— F iancisca. met kolen

<
le We Al. Vandewaile.
voor Gustaf Xaert.

IS E G H E M

i

ABDIJSIROOP

240.000
10.000
282.620
182.874
50.000
833.950
100.000
4.700

304.100
20.000
354.987
249.043
20.000

l)e sierlijkste,
Te

koop

In

alle

150.000
35.244

7 fr. Hoe grooter
den General Agent
A. R o d e n b a c h ,
van Rousselare.

H U IS

K O O P groote BILLARD buitengewoon
occasie alles nieuw, alsook een Engelsche
BILLARD aan voordeelige prijzen en probatie.
Zich te wenden bij L. VERDUYN.

R.
High Life Tailor
Statiestraat, IS E G H E M

A. De Bie-Bourgeois

Groote tekoopstelling van

Dames- en Mansstolfen
Fantaisiehemden,
Jaretellen, Zomerkousen,
enz. enz.

M E E S T E R -K L E E R M A K E R
voor Heeren en Damen

ISEGHEM

Groote keus van Engelsche stoffen

10 0o afslag op de
Maatkleederen

Genadige P rijzen

Tandpijn J.

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

D E N T O G E N E
f r . t e koop in al 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.

eiken

Onfeilbaar v o o r de
geneezing van k lo v ti;
maakt de h u id blank
IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op 1
gelaat blijvend onontbeer
lijk voor elke loilettaflel.

GOEDE

HUIZEN

V O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A p rik 
De beste
kelt den eetlust, werkt zeer
Vee
gunstig op de melk en boterafmelasse
Paarden zondering, mest spoedig ; geeft
voeders
aan de peerden eene maximum
voor
Verkens geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikki’ampen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.
Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 0 tot 7 vet, 40 kokoskoeken, cn 00 andere kraclitvoeders. Rijker dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laa.tsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere uit
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders lAGRANGE,

C orset

26-32. Zwijgerstraat, ANTWERPEN

Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger.
Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoek en en meelsoorten.

G ustaaf

Reclaamkostumen en par
dessus, verkocht aan 45 fr.
verminderd op 40 fr.

der

V andeputte

merk ” Den Arend „

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

H erstellin g en V ernieuw ing

Benooiiigheden voor Vrouw en Mans
Kleermakers
S P É C IA L IT E IT

VAN

CORSETS

H - D - B

Groote keus van Rouwartikelen, Naaizijde merk « H ET H O E F IJ Z E R », Zwarte
on 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)

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

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

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

M.YAN DE PUTTE Telefoon 3 7 5 .

ïn den Gouden Zetel

ij

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 D u m o n c e a u is de
laatste uitvinding tot dezen
dagofficieel bekendgemaakt,
B R E 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 .
Denbeer D U M O N C E A U , 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 u.
. vPT^T? • den dörde zaterdag der maand
e
■
Hotel des Brasséurs.
.
-r „
den vierde Maandag der maand
K.OR1 KiJJv . Hotei <
jes FJandres (statie)

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

roote

P

r ijs

der

G

ouden

M

e d a l ie

TE B E K O ttE M B IJ

(voor Mans en Vrouwen)

Alle slach van Fransche Coupons
Laatste Nieuwigheden. - Voordeelige Prijzen.

Dagelijks vertrekken met de koninklijke
post stoombooten der C u n a r d L i n i e naar
New-York, Boston. Quebec en Montreal
(zomerseizoen); Halifax, StJolin, Portland
(winter seizoen).
Grootste zekerheid en uitmuntende be
diening, minste vermoeinis.
Wereldlandsclie stoombooten M auretania
en L usitania, 32,500 tonnen groot en
(37,000 paardekracht, leggen den overtocht
naar New-York in 4 1/2 dagen af.
H olland-Am erika L inie naar New-York en Canada.
A nchor L inie naar New-York.
Am erican L inie naar New-York en Philadelpliia.
W hite S tar Dom inion L in ie naar Canada.

Doorloopende spoor Billetten in Am erika
en Canada aan officieele prijzen, zonder
verhooging.
Koninklijke Ilollandsche L oyd naar Montevideo,
Buenos-Ayres, Rio-de-.Janeiro en Santos.

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

Raydt & Bruynseels (vroeger W. Raydt & C«)
t'.ooi' de regeering bevolmaclitigt

of aan

Arthur Van Ackere-Marécha!,

Edm
. Depraeterestraat, 2, (bij den tribunaal) K o r t r i j k

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

A l l e sl ach van H e i l i g B e e l d e n , S p i e g e l s ,
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 .

ISEGH EM .

(gesticht i8^o)

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 .

H ER STE LLIN G EN

Fl. Deblauwe-Smalle
8ngelscl]e fransche stoffer]

CUNARD LIJN

M O R IS O N S
W aschmachienen

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

Rousselarestraat

VAN DE FABRI EK

met uitgevallen H a a r.

Geqtstraat, 23 I S E G ^ M

IS E G H EM

Couque R o ya le

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

” RED STAR LI NE ”

& Mat

en

E. Van Reusel & F. Thienpont

va n a f 1 , 5 0 f r .

Alex. Roose-Vuylsteke
St. Hiloniusstraat

De L ek k erk o ek

COIFFEUR
Statiep-laats,

Passaaiers voor Amerika
Bureel

E IN D E -S E IZ O E N

UREN.

Werkdadigheid zonder
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen.
De beste voor ’l behoud
eener frissche gelaats
kleur______________

SUPERC0C0

wendt u rechtstreeks tot het

R is t e b e k o m e n bij H e n r i P A T T Y N
E m e lg h e m , een g ro o te p u t p e e rd e m e s t.

24

in

C IJ F E R S

Apotheek Rodenbach - Coiffeur Vandendriessche - W' A. Nonkel

Huis VAN LANDEGHEM

E

IN

Dada
Dada

De doos 2. 50
De 1/2 doos 1.50

DENTINOL

Champagne

H u is van eerste orde

m erk

&

TAMPONS

Tube 0. 75

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.

v a n ’t b la d .

ROUW KOSTUM EN

EN

Poeder

huizen.
het

E n velo p p en

altijd groote hoedanigheid op voorhand

Crèm e

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

T f l e s s c he n . Z ic h te begeven ten b u ree le

—

—

Het stuk 0. 75

P a u lo

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

ko op
een
beste W a s c lim a c h ie n
” M O R I S O N ,, zic h begeven ten bureele v a n ’t b la d .

L a a ts t; N ieuw igheid

-- A L P H A B E T S

Zeep

wereldberoemd

E isch t

met

Albums voor postkaarten en portretten

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

e

voor 1 , 2 5

DRUKDOOZEN

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

T

Laat
matige
is door
Eischt

in C A O U T C H O U C

van alle slach - spoedige bediening

TA N D PIJN

E N B U R E E L E groote en kleine envelop
pen met parchemin papier voor het dekken
van confiture potten.

Marktstraat,

P a p ie r

« In den Gouden Molen » St. Hiloniusstraat, IS E G H E M .

G

É

goede

Te koop in het

E V R A A G D terstond eene goede MEID,
voor oude dame en jufvrouw, kennende
keuken en huishouden. Huur 35 a 40 fr.
Zich te bevragen bij M . Bonnet, Statiestraat.

T

S TE M P E LS

SUCREMA

Tekort Juni l 9 l 4 op Juni 1913
168,491 K.
Tekort sedert October op 1912-13
• 32,930,913 K.

een g r o o t getal

S C H O O L G E R IE F

in alle kleuren, grootte en prijzen.

CORSET

1913
629.700
169.457

&

doozen F an taisie

Jmii

49.896
10.000

IS E G H E M .

iM A L L E

1764.040 1 932.531

koop

n ieu w e keus van

& Z N.

K lo o s ter
S ancta

Prijs per flacon van 230 gr., 2,25 fr. ; van 550 gr., 4 fr. ; van 1000 gr.
flacon, hoe voordeeliger dus. Eischt r o o d e n b a n d met handteekening van
L . I . A k k e r , Rotterdam Hoofddepot voor België : O. d e B e u l , Antwerpen
J . V e r h a m m e , Iseghem. L. V e r s a v e l , Meulebeke. Ook in alle Apotheken

10 Ju li
a 0 ,— 1 2 ,— a 0 ,—
2,7:1 a 0,— 2,00 a 0 ,—
2,00 a 0 ,— 2,55 a (),—
15 .Juli
22 Ju li
8 , - a 9 ,- 8 ,— a 9,00
2,5 >a 2,00 2,00 a 2,70
K
2 00 a 2,70 2,40 a 2,4.)
10 Juli
23 Juni
1 0 ,— a 0 ,- 7,50 a 0,—
2.45 a 0,—
2,45 a 0,2.45 a 0 ,—
2,40 a 0,

Duitschland
Oostenrijk Hongarie
V. St America
Frankrijk
Gr. H. Luxemburg
Gr. Bretange
Italien
Nederland
Rusland
Zwitserland
Andere landen

e

G ro o te

X E E K E N -

borstversterkend en ziektekiemdoodend, geneest niet alleen grondig en blijvend asthma,
doch ook bronchiet, catarrha, influenza, pleuris slijm- en kinkhoest, heeschheid, keelpijn,
den hardnekkigen hoest, de hevigste verkoudheid en alle borst keel en longaandoeningen.
Onschadelijk, zelfs voor ’t kleinste kind. Voorkomt de tering.

CHICOREUSOONEN.

T

B U R E E L .-

1 0 ,—

Uitvoer Juni 1913-1914
1914

r u k k e r ij

K oornm arkt

« Meer dan 17jaar lang leed ik aan asth
ma, waardoor de beste jaren van mijn leven
werden vergald. Al die 17 jaar lang
mijn
borst als saamgeperst, had ik benauwdheid en
borstpijnen, en hoesste ik zonder ophouden.
Mijn borst was als dichtgeknepen en de slijm
zat mij zeer vast. Met moeite gaf ik taaie
fluimen op. Van alles had ik reeds geprobeerd
doch helpen deed mij niets. Ik slieq ’s nachts
niet meer. Ten einde raad, prpbeerde ik het
nog eeus met de ABDIJSIROOP Klooster
Sancta Paulo, waarover ik een boekje ontvan
gen had en door welk middel verscheidene
asthmalijders genezen waren. Reeds de eerste
flacon ABDIJSIROOP gaf mij veel verlichting
en voelde ik dat ik eindelijk mijn geneesmiddel voor mijn asthma gevonden had. De tweede
flacon ABDIJSIROOP heeft mijne genezing voltooid. Sinsdien ben ik geheel genezen
en heb geen enkelen zieken dag meer gehad. De

2 <^i > 2 90
Boter de kilo
2 00
2 50
Eieren de 2li
IS Juli
“2.") J u l i
Suikerijboonen
|/„ —
141)0
!
Beschikbare wagon
14 25
I
14 25
»
schip
15 25
groeite 1914
wagon 15 2 a
15 50
>
»
schip
15 50
I
Meststoffen, 1.5 Ju li
23 57
Sodanitraat beschikbaar Oostende
29 —
Zwavelzuren ammoniak
Juli
R O U S S E L A R E 21 Juli
21,— a 21,50 20.50 a 21,50
Tarwe
17,— a JS,— 17,— a 18,—
Kogge
20 ,— a 2 1 ,- 20 ,— a 2 1 ,—
Haver
22,— a 22,50 21.50 a 22,50
Boonen
72,50
a — ,— 73.50 a — ,—
Koolz. olie
,9,50 a — ,— 58.50 a — ,—
Lijnz. olie
9,— a 10,— 1 0 ,— a 11 —
Aardappelen
2.80 a 3,—
2,80 a 8 ,—
Boter
2,50 a 2,00
2,8H a 2,40
Eieren
|
14,25
14,Suikereijb. beseli.
|
15, 50
15,25
id.
191-4
13 Ju li
() Ju li
K O R T R IJ K
2 1 ,- a 21,50 21,— a 21.50
Tarwe
17,— a 18,— 18,— a 18,50
Rogge
20,— a 20,5i.i 20,— a 20,50
Haver
7 !>,— a — ,— 74,— a — , —
Koolz. olie
58,50 a — ,— 58.50 a — ,—
Lijnz. olie
9,— a 10,—
8.50 a 9,50
Aardappels
2,60 a 2,85
2,70 a 2,90
Boter
2.80 a 2,50
2.50 a 2,00
Eieren
12,75 a --Suikerijb. bescli 14,— a --id.
1914 14, - a 1 .),— — ,— a 13,20

D

e r

W E A. N O N K E L

Ponlot, 36, Grand’Rue, te Chatelet (Faubourg) Henegouwen, verklaarde ons :

25 Juli

28

nijpt de
K ee l dicht

G ij lijders aan asthma, bedenkt dat g ij kunt bevrijd worden van Uw kwellingen en benauwdheden
indien g ij niet ongelcovig zijt en vertrouwen schenkt aan de ABDIJSIROOP, welke reeds duizenden
personen van Asthma verlost heeft. Laat aanstaande verklaring U overtuigen.

Marktprijzen

T H IE L T
Aardappelen
Boter
Eieren
DEYN ZK
Aard appels
Boter
Eieren
AU I) EN A A R D E
Aardappels
Boter
Eieren

T

h ou t e n p i n n e n .
s t ~ a f in ’t m i d d e n d e r kui p.
k o gel t j es ,
veeren.
wielkes.

.Jaagt liet zeepzop door het wascligoed :
Van Links naar Reclits, van Rechts naar Links.
Van ’t Midden naar den Buitenkant van Onder naar Boven,
en klopt het terzelvertijd op zyne gelieele oppervlakte.

Wascht zonder afkoken in 6 minuten ! en werkt door zijne eigene z w a a rte k ra c h t!
-

M e n wascht alzittende -

Ik geef een nieuw
MORISONS Wasehtmachien eene maand op proef in geheelBelgieen betaalze
de vervoerkosten heen en terug. - De Morisons Washer kan per maand of per weekbetaald worden

V ra ag

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

J. L. M O R IS O N S ,

109,

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

Royale Louise-Marie „ het beste Tafelwater
Te bekomen bij
f& ank 0^cu3sclcirc=ffhielt
Joseph VERHAMME
T e v e r k r i j g e n bij :

A. RODENBACH. Apotheker,

Iseghem

A. ROSSEEL, brouwer, Brugstraat,

»

R. VERBRUGGE, Koornmarkt,

»

W' VERMEULEN-VERBRUGGE, Kortrijkstr., lnfle!munster

JOS. RENIER, Emelghem-Dam.

Algemeen

Dépot:

AMEYE,

Nieuwstraat

A. DEKEIRSCHIETER, Emelghem-Plaats

R O OK T enkel de goede nieuwe engel

sche oigaretten merken S T A T E S M A N ,
W E S T M I N IS TE R ,

Te verkrijgen bij

Apotheker,

ISEGH EM

COMMANDER.

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

Balsem perels
waterorganen.

NICUS

algemeen gekend voor

-

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

ST. J O S E P H S T H É

Oh! la! la!

van Pinus Sylvestre maritimus genezen verwaarloosde verkoudheden en kortborstigheid.

Nu heb ik het vast!

2 franken de doos.

B orstsiroop : 150 f r .

IN BEW AARNEM ING 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 jaarlijksch loon, alle soorten van
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons a.gesneden, de
trekkingen onderzocht,enz; op die manier heeft de eigenaar zich om niets te bekommeren;
do Bank zelve doet al het noodige in zijne plaats, dit zonder verantwoordelijkheid van
harentwege. Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der Rank o/
in hare Rijhuizen te T H IELT, ISE G IIE M en D IXM U D E .
De Bank is beheerd als volgt :

de flesch

Handel in (HICOREIBOONEN
Sc

KOLEN

DIXMUDE

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

onzen tijd.

Teercapsulen

TELEF0°L-2*

&

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbureel gedaan zijn.

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

TRAAN

ISEGHEM

aan zeer voordeelige intresten, op zicht of op term ijn terugb etaalbaar zonder eenige kosten.

M elktraan
-

THIELT,

Krediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, chèques, en/, op België en ’t vreemde.
Aflevering en uitbetaling van chèques en kredietbrieven op de v o o rn a a m s te plaatsen van
’t buitenland. Uitwisseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
Uitvoering van Beursorders,betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels enz

de fijnste van

fr. 1 . 5 0 de doos.

BREUKBANDEN

te

GELDPLAATSINGEN

Koorstpoeders
Tegen tand- en hoofdpijn,

RO USSELARE

Mgentsehap der ” éceiété générale de ÏBelgique „ te flrussel.

C IG A R E N

en kwalen der

TE

Bijhuizen

Staalp illen

Beste geneesmiddel tegen allerhande geheime ziekten
3 f r . de doos.

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

W A, NONKEL-DEJOMHE, KooriiM rk
AIME DEBEYNE. Rousselarestraat.

KOKS

— EF00N ■
?-

B e h e e rra a d : G. COOUEMAN,

Chicorei,

Staatsminister, Bestuurder der Société Générale do Belgique
le Brussel;
Ed. do DERRA B/lXDERE, bestuurder dor Société Générale do Belgiquo
te Brussel; — M
> J, ,1 , J. MATTIIIEU, Grondeigenaar te Wijnondaoie en Bankier te
Brussel ;— M.OQNSTAXT VAX AOKEHE,Advokaat te Kortrijk; — M,JAN MA1IIEU-LIEBAERT,
Volksvertegenwoordiger, Burgemeester der stad Rousselare; — M..T.DE MEESTER-MASELIS'
Groothandelaar en Schopeno te rousselare ; — M. FRANZ LOONTJENS, Advokaat te Thielt. ’

Oliebrood & Sucrema

CONSTANT GITS
ROODE PILLEN
M a g a zijn

van

alle

slach

van

LANDVETTEM

C o m m is s a r is s e n : M. FT,ORENT DEX YS-CARLIER, Grondeigenaar te Thielt ; M. JULES
Nyvoraar te Iseghem ; - M. EUGENE LEGEIX-MOERMAN, Nijveraar te Rousselare;
M. 11^I . ü l i VEWAAR1) T-VAN BIERVLIET, Groothandelaar to Rousselare.

B e s tu u r d e r ; M. VAL,

-mgS

Statiestraat, ISEG H EM

’« Morgends, met de koffie, neem Ik
mijn allerbest

Zij

Zij
Zij
In
beletten

zuiveren

zacht

1 .2 5

Fr.

Te verkrijgen bj :

Fr c o .

DOMICILE

doos ;

de

0 .7 5

fr.

de

halve

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

CHENILS

6 2 8 4

nco do m ie

gBv jOm.x 1m.
TRiïLilS

Tapijten,

voor

Hondenhokken
Fü

Traliedraad,

MÉTALiioSt’
ivec Inscription

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

Kabels.

Sigaretten GOSSET, Brussel

füRSTENBERG-

ANDERLECHT:Til: 62fl4

-------- van alle gekende merken

T"'4 ir^l X ,

---------------

L

doet do grijze haren Linnen en
kele dagen verdwijnen, m nakthet
haar glanzend en zacht, bul et het
uitvallen en neemt de polletjes
van het hoofd weg.

ANTW ERPEN

Dépot van den Tabak 253 in pakjes
GEDEPOSEERD MARK

Engelsche Eaardtinctuur aan 2 fr. per flacon
T e k o o p b|j 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 i j d e r s e n R e u k w i n k e l?

Sigaretteboekjes

GOUDRON
ouuunun

LA
u«

A G E N T E N

Iseghem: A.VERHAMME, Deurwaarder
Ardoye : II. THIERS, Agent.
Emelghem : CII. COOLS, Hovenier.
Meulebeke : DEXEWET II-ROELENS.
Rumbeke : O. ROSSEEL, Wijnhandelaar
Wynckel-St-Eloi : II. Doryckorc, koster.

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.

Apéritif

- P a n to ffels.

BRUSSEL,

%

Congresstraat,

12

:

Ingelmunster : C. SCIIOTTE, Gemeentesecretaris.
Lendolede : J. MEERSEMAN,
»
Oost-Xieuwkorke ; G.VANDE PITTE,
»
Bavichovo : Léonare VANDEN BULCKE, Vlaskoopman
Lichlorvolde : A. DELAFOXTAIXE, Melkerijbostuurder
Moorslede : A. BOXOQUET, Politiecommissaris.

herbergiers let ep 37

Vraagt bij uwen likeurverkooper aan 1 fr. de dozijn, de glaasjes
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 R
D ’A N V E R S , te verkoopen aan 0,10 ct. het glaasjes met dees glaasjes
Groote Markt, 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 Beukelaar
het Beste, Gezondste pn Fijnste der Likeuren, geneest menschen dieren van
krampen en buikpijn.

I^andenreiniger

Reinigt kla ar de vuilste, vergronde handen
na schoenmaken, werktuigen, smeden, stoofONMISBAAR IN IED E R H U IS H O U D E N .

,

—

Voordeelige Voorwaarden - Gemak van terugbetaling (niet betaling).

In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (Beigïe)

kuischen en allerhande vuile werken.

P ijp en S C O U F E L A I R E

: Huidevettersstraat, 3 5

SPAARKAS : 3.25
3.60
4
GRONDPAND OBLIGATIËN 4 “/„ (vrij van de taks)
LEENINGEN OP ONROERENDE GOEDEREN

--------i

Vlucht als venijn de namaaksels!

Zandzeep of Pluimsteenzeep

ISEGHEM

NÉRON,

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

SLOEFEN

« D e N ie u w e L o n d o n »

of CANADA, te bekomen bij :

Sigaretten

QUO VADIS,

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

voor gelijk welke bestemming in AM ERIKA

Pijpen, Sigaren & Sigaretten

lrY 1 '
J L~é

Dépot der verm aarde

Cigaren M É LIO R ,

M E E R \i I

UR5TENBER&

kosteloos.

Rousselarestraat, 2 2 2 ,

W ekelijksche uitvoer 4 , 0 0 0 , 0 0 0

Antwerpsche ^iifpctheekkas

Geen Grijs Haar

A N D E R IECMT
B RU X ELLE5

Men plaatst afsluitingen in de provincie.

4

Verham m e

en

K a talo o g

H

A pothekerijen Rodenbach en

C A IV A N I5 Ê

Geëlusireerde kataloog op aanvraag.

iW i

l$eg|ipm —

r s te n b e r g

ANDERLECHT:Tél 62 84 -

It lo r t lp llle n v » « F. V K U U A U W B N
xfjil I n n s te ve n» p llle a

Borstplllefl ea BJoedpilieo vao F. Vergauwen pezen ieder jaar relt dsizute M U d e i!

C l o t .-M étal -

Ijzerendraad

A potheker te Brussel,
tegen verstoptheid, m aagziek
ten, h oofdpijn, rhum atism ,
keeren der jaren, enz.

5e doos: I fr. 5 0 in al de goede apoth.
t e doos : I fr. 5 0 in al d e g o e d e a p o th .
Elke doos Is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERBAUWEN,
apotheker, ISO, Anspachlaan, Brussel, tazenden.
G
eücponeerd. Eischt wel den naam van F . Verga uwen voor de echtep Men Uoatvangen.

In flacons van Ir, 1 ,5 0 en fr. 2 . 5 0

Apothekers te Iseghem.

Hennen hokken

Afsluitingen,

[TAPIS ra-

t,

Met deze twee voortreffelijke remediën,
nooit geen SLIJM nooit geene GAL
meer! Ik bekommer mij niet om
de besmeitelijke zi kt-rn noch he'
lechiste winterweer
^

E is c h t o p
d e n h a ls :

R 3 T E N B E .R G

ANDERLECHT: Tér.

A potheker te 'Brussel,
tegen Koest, verkoudheid, aam 
borstigheid, bronchiet en alle
ziekten van luchtpijpen en borst.

STAHD&ERT'S BORSmiiLETTEfi

doos.

Metaal-Afsluitingen
Pikdraad,

i- B O R S T F IL L E N j> B L O E b P I L L E N
van P. Vergauwen; van F. V ^ rg au w ^n ,

P I L L E K E N

lic h a a m ;

J. Verhamme en A. Rodenbach,

C A V E .A U
’]7fVncS
FU

het

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

Onz^ twe? nationale remediën :

STANDAERT

l_. D U P U IS ,

JU M ET .
Indien gij slecht slaapt en uwe nachten verontrust zijn door droomen;
Indien gij zenuwachtig zijt ;
Indien uwe maag niet tre k t;
Indien eetlust u ontbreekt ;
Indien gij gekweld zijt door :
Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een riekenden adem,
Zuur en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,
Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,
Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN

T O X X E A U .— B e h e e rd e r van ’t A g e n tso h a p Is e g h e m : M. Pu. VERBEKE.

15 c e n t . h e t g r o o t s t u k
Depothouders: We A. N O NK EL-DE JONGHE,
Koornmarkt,

UGET

Iseghem.

D

e beste en sm ak elijkste
Chocoladen om rauw

te eten, blijven altijd
de welbekende merken
J E M M A , LATTA,
QUATEE GOUTS
der Chocoladefabriek

M A R T O U G IN

Cigaren VESTALIN „

Antwerpen.

Te IS EG H E M verkocht bij : We A. N O N K E L -D E JONGHE, Koornmarkt

"

Smakelijk en Eetlustwekkende
— =Morgenwijn = = = = =

