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j / 7 / l e l u i a
Hoort den klank der blijde klokken :
Paschen juicht vol heerlijkheid !
’t Leven, aan de dood onttrokken,
Zegeviert in eeuwigheid !
Paschen herinnert ons de grootste gebeur
tenis der wereld. Geen land, geen tijd heeft
eene daadzaak beleefd grooter in haar zelf,
grooter in hare gevolgen dan de verrijzenis
van den Godmensch.
En die gebeurtenis is niet alleen groot
omdat God zelf hier zich onderworpen had
aan de wetten die alle geschapene wezens
beheerschen, maar ook omdat het opstaan
uit de dood in zijn eigen het wonder der
wonderen mag genoemd worden.
Alles wat rondom ons leeft moet sterven,
alles schijnt met de dood gedaan, en de
stoffelijke overblijfsels van alle geschapen
wezens vermengen zich met het slijk der
aarde, en, door eene immer aanhoudende
gedaanteverandering, dienen tot het worden
van nieuwe levens.
Paschen echter roept ons toe dat de
mensch eens, als zijn Schepper, uit de dood
zal opstaan en terug zijne zelfstandigheid en
zijn vroeger leven zal verwerven.
De natuurwet, die ons tegenstrijdig
schijnt aan de verrijzenis, wierd door God
zelf verijdeld, omdat de dood des menschen
niet een sterven is, maar een slaap waarvan
de ontwaking de eeuwigheid zal wezen.
Ziet de n a tu u r: het sap der doodschijnende boomen klimt in hunnen top, de stam
men en takken schieten botten onder
’t geweld van zijnen drang, het leven bruischt
in hunne aderen.
Zoo ook verrijzen

eens

kaarten of programtnas

bij den drukker van dit blad gedrukt,

onze

doode

lichamen.
Hoort den klank der blijde klokken :
Paschen juicht vol heerlijkheid ;
’t Leven, aan de dood onttrokken,
Zegeviert in eeuwigheid.

pa sc h e n
Op heden viert de H. Kerk het glorierijke
feit der verrijzenis van Christus, dat als
mirakel voldoende is om te bewijzen dat
Zijne zending en leer waarachtig en godde
lijk zijn, en om de echtheid en verhevenheid
van onzen godsdienst te getuigen.
Bij de Nagedachtenis van Christus ver
rijzenis, past het aan de Kristenen goed die
eroote en belangrijke gebeurtenis eens van
naderbij te aanschouwen. Ons geloof zegt
onS; _ en allen houden wij het zoo staan
— dat de Zaligmaker verrezen is ; welnu
opdat iemand zou verrezen zijn, is het
noodig dat hij waarlijk zou gestorven zijn,
en dat na zijne dood hij zich weder levend
heeft vertoond.
Bewijzen wij dit bij Christus.

*
* *

Niemand onder ons twijfelt er aan dat
Christus gestorven is, maar toch wordt dit
feit door ongeloovigen dikwijls in twijfel
getrokken en voor onwaar gehouden.
En nochtans, al wie het droeve lijdens
verhaal kent van den Zaligmaker, kan
geenszins aannemen dat na zooveel lijden
te hebben doorstaan, een mensch zou blijven
overleven ; dat na de wreede en kwellende
geeseling, na de pijnende doornekroning en
lange en lastige kruistocht, na zoo talrijke
en zware vernederingen en zielsaandoenin
gen na de kruisiging en lanssteek, een
schepsel aan den dood zou ontsnappen.
Dit is niet het eenige, alhoewel afdoende
bewijs om aan Christus dood te gelooven,

want nog blijft ons de getuigens van de
Apostelen, versterkt door het bevel van
Pilatus dat verbood Christus vóór den dood
te begraven ; alsook nog de houding van
de soldaten die weigerden de beenderen van
den Zaligmaker te breken, omdat zij zagen
dat Hij reeds gestorven was ; en nog —
wat wij allen genoeg kunnen veronderstellen
— de onmogelijkheid van na in zulk een
ellendigen toestand drie dagen in het graf
gesloten te zijn, nog tot de levenden te
behooren.
In volle zerkerheid besluiten wij dus dat
Jesus gestorven is, dat het tegenovergestelde
veronderstellen onzin ware.

*
* *

*
* *
Maar nu blijft de vraag of Christus zich
na die dood waarlijk levend vertoond heeft.
Daarop antwoordt het Evangelie ja, en
vermeldt ons de verschijningen van den
Zaligmaker aan Maria-Magdalena, aan de
heilige vrouwen, de apostelen en leerlingen
afzonderlijk of vereenigd.
Zoo was het ook gebeurd dat Jesus aan
de apostelen die vereenigd waren verschenen
was, maar ongelukkiglijk — of gelukkiglijk
liever, daar dit zou aanleiding geven tot
meerder zekerheid van de echtheid der
v p r fk c h iin in c r p n

—

T J i< \m o c

Eri dan, indien hunne beweringen niet
valsch hadden geweest, waarom als de
apostelen de verrijzenis aanpredikten, hebben
de geloofshaters niet tegengesproken en het
volk niet overtuigd dat Christus niet ver
rezen was ?
Het volk geloofde aan de verrijzenis —
spijts de ophitsingen en de woede der vijan
den — het volk geloofde, en met dit geloof
was het dat gansch de wereld moest over
wonnen worden ; en indien het ongeloofbaar schijnt dat Christus zou verrezen zijn,
nog veel ongelooflijker is het, dat gansch
de wereld aan zulk een ongeloofbaar gezegde
zou geloof gehecht hebben.

.

Bij zijn terugkeer zeiden de apostelen
hem dat de Meester hun verschenen was en
zij met hem gesproken hadden.
Thomas luisterde aandachtig naar het
verhaal en schokschouderend loeg hij om
het bijgeloof van zijne vrienden. Hoe kon
dit immers zijn ? Over korten tijd gestorven,
en nu weder in leven ! Neen, dit geloofde
Thomas niet, en hij aarzelde geenszins om
te zeggen '• « Vooraleer ik in Zijne handen
de wonden der nagels zie, en er mijn vinger
in plaatse, en mijne hand in de zijde steke
zal ik niet gelooven ».
En zie, acht dagen later — verhaalt het
Evangelie — waren de leerlingen weder
vergaderd met Thomas bij hen, toen plotse
lings de Zaligmaker kwam terwijl de deuren
op slot waren, en zich te midden van hen
plaatste zeggende : « Vrede zij met u 1 »
Daarna keerde Hij zich tot Thomas en
sprak : « Kom hier met uw vinger, en zie
mijne handen, en kom met uwe hand en
steek ze in mijne zijde, en word
niet
ongeloovig maar geloovig ».
Thomas dan den Heer erkennende, viel
op de knieën en riep geloovend u i t : « Mijn
Heer en mijn God ! »
Dit is het eenvoudig verhaal van eene
verschijning die ons tevens de werkelijkheid
van Christus opstanding bewijst, en het
wantrouwen aantoont dat de apostelen be
zielde, zoodanig dat de vijanden van den
godsdienst vruchteloos zullen opwerpen dat
alles verbeelding en bijgeloof was.
Naast die en andere verschijningen zijn
er nog een tal bewijzen die de verrijzenis
van Christus bevestigen ; of zou dit soms
geen bewijs zijn dat de apostelen stierven
om hun geloof te betuigen, hun geloof aan
Christus woord, zijn dood en verrijzenis ?
Is het wel ooit gebeurd dat een mensch
zijn bloed ten beste gaf om eene waarheid
te betuigen die hij wist valsch te zijn ?
Daarbij komt dan ook de houding van
de vijanden van den Zaligmaker, want wij
zien ze geld schenken aan de grafbewakers,
om rond te vertellen dat tijdens hunnen
slaap de apostelen Jesus lichaam hebben
weggenomen. Indien dit waar geweest ware
zouden zij geen oogenblik geaarzeld hebben
de apostelen voor het gerecht te dagen en
rekening te eischen voor deze sluwe daad ;
welnu dit dierven zij niet aan, dit deden
zij niet.

Christus heeft zich dus weder levend
getoond na zij dood, Hij is van onder de
dooden opgestaan en verrezen, en op heden
moeten wij met de Kerk het blijde Allelluja
gezang aanheffen, op heden moeten wij ons
verheugen en verblijden, omdat Christus
die opstanding voorspeld hebbende als een
zeker teeken van de goddelijkheid zijner
zending en leer, wij ons mogen getroosten
tot het ware geloof te behooren, de ver
hevene leer van Christus na te streven, die
ons eensdaags moet doen zegevieren over
don dood, om ons een glorieus leven te

Naar ’t Fransche
Zwaargetatste schoenen schraven
op de steenen van de straat,
van ’n troepken beetenbrakers
dat naar ’t verre F rankrijk gaat.
Op hun’ rugge sling’ren zakken
met hun werkgetuig erin ;
om hun kele w aait ’n halsdoek
tegen hun bebaarden km .
Op hun groote slakke hoeden
is ’n pauwepluim gevest,
en ’n koopren uurwerkketen
rinkelt langs hun ondervest.
In « De Roóbaard », lijk gewoonte,
brengt men er den afscheidsgroet,
en de fransclimans zingen luide en
zwaaien hunnen zwarten hoed.
Ginder ligt het dorp versmacht nu
in ’n donkergrijzen smoor...
en de wijven van de fransclimans
babbelen in kattenkoor.
P au l V a x B ie r v l ie t .

fy\agere kost
Verleden week had een onbekende, een
vreemd gazetje in mijne brievenbus gesteken.
Bijna gansch dat blad was vervuld met
een verslag over de zitting van den
Gemeenteraad eener groote stad uit onze
provintie, en sprak bijzonderlijk over het
onderhoud en het uitbesteden van weezen.
Volgens hetgeen men daar te lezen kreeg,
beschikt die stad over geene eigene lokalen
en inrichtingen genoeg, om alle hare weezen
te verzorgen en op te voeden. Zij is ver
plicht zich tot andere gemeenten te wenden
en daar de weezenkinderen, mits betaling,
kost en inwoon te verschaffen.
Die kosten verschillen van gemeente tot
gemeente.
Alzoo betaalt men in zekere plaatsen 27
of 32 centiemen per dag en per kind. In
andere beloopt die som tot 34 en 38 cen
tiemen, en wanneer men het hoogste cijfer
betaalt, klimt men tot 41 centiemen.
Is de som van 27 centiemen vereischt
voor de grootste weezenkinders, die reeds
het een of het ander werk verrichten en
eenig geld kunnen winnen, of is het voor de
eh’feele kleine die niet veel kunnen eten, dat
g

worden kosteloos tweemaal in het blad
overgenomen,

alsook de

opgegeven

uitslagen van prijskampen.

weten wij niet, het verslag maakte er geene
melding van.
In alle geval, hoe het ook geschikt weze,
die cijfers deden mijne beide oogen wijd
opengaan !
Ik wil voor alle kinders gelijk de som
van 41 centiemen aanveerden. Maar is het
wel mogelijk dat men een kind behoorlijk
voede en opbrenge voor die uiterst geringe
som ? Kan dat kind, voor dat weinige geld,
eten en drinken krijgen om kloek en sterk
op te groeien, om later met de kracht van
zijne handen, met een gezond lichaam in
zijne eigene noodwendigheden, en mogelijks
ook in de noodwendigheden van eene gansche familie te voorzien?
Dat ging mijn verstand te boven.
En ik maakte mij de bemerking dat het
niet te verwonderen is dat er zoovele jonge
meisjes van vijftien tot twintig jaren oud,
aan bloedarmoede lijden ; dat er zoovele
jongelingen in den bloei des levens door
teering worden weggemaaid.
Dat gedacht speelde mij standvastig in
het hoofd, die cijfers zag ik steeds voor
mijne oogen zweven, en ik wilde kost wat
kost daar naderen uitleg over hebben, daar
over wilde ik persoonlijk een onderzoek
instellen.
Daartoe heb ik alle dagen dè geregemrerar
Ik wist op voorhand dat ik niet moest
vragen hoe het in mijn eigen huishouden gaat.
Ik wist ook dat ik in geene huisgezinnen
van den binnen van stad inlichtingen moeste
nemen. De armste lieden zelve kunnen met
zulke prijzen niet toekomen.
Indien er nog menschen zijn die op zulke
✓
schamele wijze leven, die kan men maai
alleen te lande vinden.
En inderdaad, daar zijn menschen, en
nog meer of men wel zoude peizen, die met
zoo weinig voortdoen.
Er bestaan op den buiten nog huishou
dens die niets anders nemen voor hun
onderhoud dan brood, pap, aardapf>elen en
zeer weinig boter.
In tal van huizen, en veel meer of men
het denkt, wordt den zondag alleen wat
vleesch geëten. En alle de andere dagen der
week is het altijd en eentoonig hetzelfde :
pap en aardappelen.
’t Is droevig om te bestatigen !
Zulk een leven zoude niemand

mogen

leiden.
In den tijd, over jaren, was het leven van
den mensch veel stiller en kalmer dan nu.
M a a r thans, te lande zoo wel als in den
binnen, is de bedrijvigheid ten top gestegen.
De hersenen zijn standvastig gespannen, ’t is
nu altijd van haast u, ’t is nooit meer
genoeg gewrocht, de dagen zijn te kort om
het noodige werk uit te voeren en men voegt
er een deel van den nacht bij. De jacht naar
winst en geld, kent geene palen meer.
Het lichaam kan maar de krachten geven
welke het bezit. Een tijd lang kan het door
overspanning, door overdreven wilskracht
boven zijne sterkte gaan. Maar dat zal niet
lange blijven duren. Onder den overlast
moet het lichaam bezwijken.

*
* *
Het is dus noodig dat de mensch beter
gevoed worde. De armste der menschen
zelve zouden de gelegenheid moeten vinden
ook verschillige keeren te week wat vleesch
op hunne tafel te zien.
De openbare besturen zouden het voor
beeld moeten geven. Geene weezen zouden
mogen uitbesteed worden aan al te lage
prijzen, aan sommen waarvoor zij het noo
dige niet kunnen bekomen. Tijdelijk kunnen
30 of 40 centiemen genoeg schijnen, maar

wanneer die weezen zullen grooter zijn en
volwassen menschen worden, is het onver
mijdelijk dat zij de slechte gevolgen van een
gebrekkig onderhoud zullen gevoelen en
bitter betreuren.
En wat geluk zoude men aan menig
huisgezin niet verschaffen, wat profijt en
voordeel zoude de gansche samenleving er
niet uittrekken, zoo men erin slaagde het
drankmisbruik uit te roeien !
Wat kan de vrouw gereed maken als zij
niets bezit. Wat eten kan zij aan hare
kinderen geven, aan haren man opdienen,
wanneer op het einde der week verschillige
franken worden achtergehouden om deze in
bier en genever te verbrassen.
Wat eet men daar in die huisgezinnen !
Niet te verwonderen dat men zoovele
familiën ziet, waar smert en ziekte stand
vastig t’huis zijn.
Niet te verwonderen dat zoovele kinderen
mager en deerlijk langs de straten tjolen,
onbekwaam een werk aan te leeren of te
verrichten, droevige prooien waar de teering
op te wachten staat.
Werkmenschen die dat lezen zult, en die
aan den drank zijt verslaafd, klopt op uwe
borst ; zegt dat gij mist, betert uw leven,
zoekt wat meer wellust aan tafel, en gij
zult met vrouw en kinderen duizenden
malen gelukkiger zijn.
De tijd van pap en aardappels is voorbij,
zulk leven kan noch mag niet meer bestaan.
De mensch, de koning der aarde, het
schepsel Gods met rede en verstand begaafd
moet zich met dien kost niet tevreden
stellen ; beter, sterker, kloeker moet hij
gevoed worden, hooger moet hij streven.
Nem o.

H A N D ELSV ER K EE R
A l de natuurmènschen nochtans loeg de
fortuin niet even junstig toe, viel hetzelfde
geluk niet ten deele. I n den baankoers om
het bestaan kan toch niet iedereen de eerste
komen ! Ze zijn zelfs uitzondering dezen die
do eindstreep, in die vroegste tijden over
schrijden. E n daartegen, lioevelen zijnze
niet, die bezwijken langs den hobbeligen
weg, of dat eenvoudiglijk « daar laten » ?
Sommigen moedeloos en vads, zetten zich
overwonnen langs den dijk der wanhoop
wil- en karakterloos zoeken hulp bij den
« machtigen », smeeken zijne bescherming
af, en worden simpele onderdanen en knech
ten. Anderen de sterke, de reuzenmensclien,
de Chavez en de Scotts van het jongste
o ntw ikkelingsuur,, sneuvelen, ongekend en
ongeëerd, m aar grootscli en lieldaftig in den
woesten strijd tegen de veradelijke en
losgerukte natuurelementen.
Eenigen slechts bleven over : de geluk
kige winners van het groot lot in de eerste
natuurtom bola ! Dezen zijn het die er toe
kwamen, met vooruitzicht en krach tin 
spanning den bodem te bedwingen. Dezen
zijn het ook die de anderen onder hunne
hoede namen of onder hun ju k bogen. Zij,
zij waren de heeren, de eigenaars, al dé
overigen hunne onderlioorigen, lijfknechten
oi slechter nog eenvoudige slaven.
M aar ook zij, na de-bekrooning van hun
werk, trots hunne macht en spijts hunne
rijkdom m en, zouden in vrede en peis hunne
dagen niet eindigen. Voor hen ook werd
waarheid dat de groote snoeken de kleine
visschen geern opwreten ! Ilo e netter hun
privaat bezit zich afteekende, hoe wijder zij
ook d it bezit wilden uitstrekken, hoe
scherper hun vooruitzicht werd en hoe meer
hunne krachtinspanning verdubbelde, hoe
rijker zij ook hunne behoeften trachtten
te voldoen.
H et serpent der afgunst sloop do hoeve
binnen, de w ind der begeerlijkheid schudde
de hooge sperretoppen en de geesel van de
krijg teisterde de nog jonge maatschappij.
Diepe vee ten en bloedige twisten scheurden
de familieën van elkaar af. Monsterachtige
s Li ij den wierpen do volkstammen met eene
gruwzame uitroeiïngswoede tegen een :
Caïn vermoordde opnieuw zijnen broeder...
en een nieuwe zondvloed dreigde over de
aarde !
E n eerst toen de regenboog van ruste en
eendracht aan den gezichteinder te voor
schijn kwam, wierd ook weder ruste en
eendracht onder demensclien. Maarhoevele
enkelingen, hoe vele familiën,hoevele stam 
men waren in dien jam m erlijken zondvloed
niet omgekomen ?... Thans op den verwoes
ten bodem, bevrucht met het bloed hunner
broederen, reikten de menschen elkaar den
olijftak toe, en sloten samen in nieuwe
verbonden, in jongere en maclitigere volk
stammen, waarvan de oudste, de sterkste,
de onoverwinbaarste familie den vorst of
den koning schonk.
Ziedaar, in beknopte en gemeenzame
ti ekken, liet verloop van den opgang en de
eerste ontw ikkeling aller kultm irvolkeren.
’t Is liet jaarboek van die oude koninkijk e n , die den oosterschen naam gedregen

hebben van Egyptenaren, Assyriers, Babyloniers, Meden en Persen, ’t W as de broei
nest van het kleine maar heldhaftige
Griekenland, en de wieg van het wereldmachtige Koma. M aar ’t is ook, en namelijk
voor onze streken de geschiedenis geweest
van den inval en de verovering van WestEuropa door het germaansclie ras.
In wilde drommen, stormden eensdaags
de zwervende germanen op de bergen van
het R ijnland, op de bossclien van het
W alenland, op de moerassen van Vlaande
ren en H olland aan, en brijzelden er uiteen
als de baren door den wind opgezwèept,
tegen eene onwrikbare zeerots. Maar onop
houdend zweelpten die baren terug, stilaan
kenterde die rots en moest begeven, en
langzaam sloopen de Franken, de Saxen, de
Friesen, de Burgondiers, de Tlieeringers,
de Bavaresen en andere volkstammen nog,
in de dalen der bergen, in de openingen der
bossclien, in de drooge plaatsen de moeras
sen binnen.
Zoo gebeurde het dat de Franken, na
menige verdeeldheid en twisten ondereen,
na verwoede stormloopen tegen de rooinsche legioenen van Cesar, het eerst den
R ijn overschreden, hunne gelederen dicht
slooten ; Clodwich, aanleider der familie
van de Merowingers, tot koning op hunne
schilden hieven, en weldra hunne heer
schappij tot aan de boorden van de Seine
uitbreidden.
Doch eilaas ! Alleenlijk onder het drei
gen van den gemeenzamen vijand, onder
het pramen van denzelfden nood, was het
vuur van tw ist en verdeeling verdoofd
geworden in liet eerste familieën verbond
ontstaan. Maar nauwelijks was die vijand
verslegen, pas was die nood afgeweerd, of
met meer geweld dan vroeger, laaide het
vuur van nijd en afgunst weer op, en pijnlijker dan ooit scheurde het wankelbaar
verbond weer stuk.
Zoo wei'den onze streken, jaren en jaren
lang, het droevig tooneel van een wreeden
broederstrijd, waarvan de verre naklanken
die ons door de eeuwen lieên overgekomen
zijn, al de gruuwzaamheid en de dierlijke
barbaarsclilieid laten raden. Dan slechts,
wanneer de familie der Karolingers einde
lijk onder de Franken de bovenmacht
verwierf, en met haren voornaamsten aan
voerder Karlem anje al de volkstammen van
Gallien en Germanien aan haar oppergezag
onderworpen had, vermocht eene zekere
stilte de gemoederen te berustigen en de
hartstochten te bedaren, en kon de olijftak
van den vrede weer weldoende bloeisels
dragen.
D an, wierd het germaanscli natuurvolk
in het k u ltuu rvo lk van de middeleeuwen
vestigde zich neder op onzen bodem, en de
stevige, de onwrikbare basis van die
nieuwe, van die jonge maatschappij was
de fam ilie of het huisgezin.
(L it reden van deze uitw ijding bidden wij
den lezer om verscliooning. W ij achten ze
noodig om meer klaarte te werpen op
hetgene dat volgen moet). liet vervolgt.

Men wordt maar door
zijne vrienden verraden.
Een plaatselijk weekblad, te Kortrijk
gedrukt, schreef verleden week het volgende:
« M . Carpentier, bij het aanveerden van
het Burgemeesterschap, voorzag dat hij ging
groote moeilijkheden oploopen. Eene op
komende nijverheidsstad vraagt de uitvoering
van groote werken, dus groote kosten die
lasten te wege brengen. Bij het invoeren
van nieuwe lasten en dezes verdeeling is
het moeilijk iedereen te bevredigen. M . Car
pentier zag ook de uitgaven na en wilde op
een en ander wat besparingen doen, dit ook
moest ten nadeele van eenigen uitvallen.
Alzoo de betwistingen op abonnement
eenerzijds en misnoegden anderzijds.

Eene eerste besparing die hij wilde
invoeren was deze op de uitgaven van het
Bareel van Weldadigheid die in de laatste
jaren straf waren gestegen. Hij bevond dat
sedert eenigen tijd misbruik was gemaakt
van zieken naar het hospitaal te brengen die
ofwel gemakkelijk te huis konden verzorgd
worden ofwel niet behoeftig waren ».
Werklieden, overleest bovenstaanden ar
tikel twee keeren, en legt hem dan zorgvuldig
weg. Later, meer dan nu, zal dit schrift te
passé komen.

Wat belieft er u !

zegt het eens rechtuit, wat belieft er u!
Van onzen kant, schrijven wij rechtuit en
zonder omwegen :
« Wat wij geschreven hebben is geschre
ven, blijft geschreven, zal eeuwig geschreven
blijven, want wij hebben niets anders op het

papier gezet
waarheid ! »

dan

de

echte,

de

zuivere

W at belieft er u, heeren Briefwisselaars?
Langs welken kant noemt men zijnen toe
vlucht tot verachtelijke middels ?

Stadsnieuws
In

Flandria.

Op Maandag laatst had er in F lan d ria
een gezellig avondfeest plaats voor de
leden van den K unstkring « De Albreclit
Rodenbaclisvrienden » en hun huisgezin.
Niettegenstaande het slecht weder was
er een talrijk en uitgelezen publiek in de
feestzaal vergaderd ; en alhoewel al de
nummers uitsluitelijk door onze liefhebbers
zelf wierden uitgevoerd, ontbrak er noch
kunstwcerde, noali leerrijke uitspanning.
De heer Jo ris Vandeputte had op zich
genomen een voordracht te geven over
de « W are Volksroem v
X a den innerlijken zin van ’t woord roem
meesterlijk te hebben afgeschetst, wist de
welsprekende redenaar de volkeren u it de
oude en liedendaagsche geschiedenis voor
onze oogen te brengen, en bewees dat niet
de uitgestrektheid van grond, maar wel de
vrucht van verstandelijke en langdurige
inspanning den blijvenden roem aan een
volk verzekert, en hetzelve eeuwig groot
m aakt voor het nakomelingschap. In eene
geestdriftige slotrede drukte de redenaar
de hoop en het vertrouwen u it dat het
Vlaamsclie Volk, eertijds zoo groot door
zijne kunst, thans zoo afgewijderd van
hooger leven, een dageraad mocht kennen
van nieuwe opheldering en zonrijk geest
genot. Het licht straalt in het oosten, de,
hoop verblijdt onze ziel, het worde dag !
De redevoering van M .Jo ris Vandeputte,
voorgedragen met kernige kracht en diepe
overtuiging, bracht de aanhoorders in ver
voering en wierd op daverende toejuicïiingen
begroet. W ij verhopen dezelve aan onze
lezers 1 ater teenemaal te kunnen mede deelen.
H et muziekaal deel wierd waargenomen
door M M . A. H uvsentruyt en J . Verhamme
welke de 7e sonate van Mozart en de l e solo
van Leonard onberispelijk uitvoerden.
Onze zangers lieten eveneens hunne
schoonste liederen liooren, en zij verworven algemeenen bijval : M. René Dcfoort
met de Stem der Eiken, M M. VlT'oï’emè’nt"
Edg. Vandemoortele, E . Delannoy en A .
Rodenbach met prachtige liederen.’
M M . René Schouppe en R , Vermeulen
droegen siei’lijk fijne kluchtzangen voor.
De hertelijkste toejuichingen echter
gingen naar de jufvrouwen M. Schouppe
en M. Godfroid, beide uitstekende kunstzangeressen, die talentvol begeleid door
juffer A . Vermeulen, vriendelijk aange
nomen hadden op dezen gezelligen avond
ons op oen paar harer schoonste romancen
te vergasten.
Intusschen was de heer Bestuurder van
den Cinema zoo welwillend eenige zijner
beste film s te laten bewonderen.
ij verhopen dat in F landria nog menige
zulke aangename vergaderingen zullen ge
houden worden, en dat lietgetal leden steeds
zal aangroeien in den K unstkring, die niets
anders behertigt dan gezelligheid en vooral
Vlaamsche hoogere ontw ikkeling.
W.
*
* *
In den loop der aanstaande week zal het
jaargeld geïnd worden, Indien er leden zijn
die vrienden of kennissen hebben welke
insgelijks begeren deel te maken van den
Kunstkring, zij worden vriendelijk uitgenoodigd deze namen in F lan d ria te willen
aangeven.
W E L E M E N S C H E N K LAG EN dat zij geene
*
goede SCH EERZEEP meer kunnen
krijgen. Zij zijn mis. Bij L. Leiniere-Jansseune,
St. Pieterstraat, 8, vindt men eene nieuwe
soort zeep, goedkoop, duurzaam en beter dan
alle tot hiertoe gekende kostelijke merken.
Onze statie.
Donderdag laatst zijn alhier nogmaals twee
ingenieurs van de staatsspoorwegen afgestapt en
hebben nog eens alles goed nagezien en zouden de
verdaging voor eenige jaren van het bouwen van
een nieuw statiegebouw thans vast besloten hebben.
Men zou zich vergenoegen met volgens het eerste
gedacht de oude statie te verlengen tot aan de pri
vaten, ze opnieuw wat lappen en tappen, eene
schoone sieraadschildering geven en er ook de
electrieke verlichting in plaatsen.

In een artikel gezonden naar een plaatslijk
weekblad — te Kortrijk gedrukt — en naar
de Gazette van Iseghem, lezen wij :

De werken op de loskaai gaan goed vooruit en
heden is ons den uitslag toegekomen der aan
besteding van het goederenmagazijn :

« W ij bidden u vriendelijk ons schrijven
in uw geëerd blad te willen opnemen opdat
gansch Iseghem eens te meer wete tot welke
verachtelijke middelen dat blad zijnen toe
vlucht moet nemen om zijne kolommen vol
te krijgen ».

C.
Mullie-Clement, Iseghem, 31660 fr. en 1 0 °/
verhooging op metalieke deelen ; F. Libert Harelbeke en Ch. Lannoo, Marcke, 34665 en 1 % ver
hooging id. ; J. Declercq Rousselare, 34915.00
en 6 °/0 id. ; A. De Reyghere Assebroucke (bij
Brugge) 37000.00 en 4 % id. ; A. Angillis Yper
37625.00 en 29,5 °/0 id. ; G. Goeghebeur Brugge
38750.00 en 30 «/„ id. ; L. Verstraete Rumbeke
38900.00 en 20 Ü/Q id.

Wat belieft er u, heeren Briefwisselaars,

Menschlievendheid.
Woensdag laatst verkeerde vrouw V __ in drin
gend levensgevaar. Alleen eene haastige operatie
tot Kortrijk gedaan, daar wij hier in de hospitalen
de noodige instellingen niet hebben, kon haar nog
helpen. M. Georges Van Wtberghe, gelukkig een
menschlievend werk te kunnen plegen, stelde
gereedelijk zijnen automobiel ten dienste der zieke
werkvrouw. Eenige minuten later kwam zij toe
in het gesticht van D' Lauwers, en een uur nadien
waren twee levens gered.

BERICHT
De Ilaarkappersbond « Isegliem-Rousselare-Tliielt » heeft de eer zijne klanten te
verwittigen dat met i A p ril aanstaande, de
prijzen verhoogd zullen worden ingevolge
de tarie f bij eiken liaarkapper en barbier
uitgehangen.
*
* *
De ondergeteekenden verklaren dat met
i A p ril Kji'd en op a a n v ra a g der barbiers
van Iseghem en omliggende, niet meer zal
geschoren worden bij hu n aan den prijs
van io centiemen.
Maurice Vandendriessche,

Gustaaf Vandeputte.
Ongelukken.

Dinsdag avond rond 6 ure, speelde het 5 jarig
zoontje van Cam. De Bal, wonende Ameystraat, op
straat. Het kind werd gevat door den achterkant van
den wagen der firma Denys, van Rousselare. Het
knaapje dat ten gronde was geworpen, werd den lin
kerkant van het hoofd gescalpeerd en ook over gan
sch het lichaam gekneusd. De geneesheeren Verham
me en Vander Schelden hebben het knaapje de beste
zorgen toegediend.
—
Maandag morgend werd de 14 jarige Beels,
wonende op den Mentenhoek, en werkzaam in de
borstelfabriek van M. Cyrille Sintobin-Vandominele
met de linkerhand in de zaag gevat en tot aan den
pols doorzaagd. De gekwetste werd ter verpleging
naar het gasthuis gevoerd.
Deze week zal er wederom grooten toeloop zijn in
Flandria. Men geeft er immers voor Cinemavertooningen
(Zondag, Maandag en Dinsdag, om 3 en om 8 ure
namiddag), het groot kunststuk in 4 deelen, ZIG0M AR
(koning der dieven) tegen N1CK-CARTER (koning der
policieheldcn).
(Zie verder programma).

MEN

VRAAGT

AETH ÜR
H

GESQ U IÈRE

ondstkaat,

g oed e P E K -

BIJ

en

IS E G H E M

EKELW ERKERS

daarbij g o e d e T R E K S T E R S
voor Kleerborstels te maken, alsook voor in H air,
Pnnn

P r im p

P hip nriflnt.

De Loon wordt betaald per duizend gaten, als
vo lg t: Beste Hairwerk 0 ,4 5 fr. ; Ordinaire Hairwerk 0 ,4 0 fr. ; Criméwerk 0 ,3 5 fr. ; Groefwerk,
zooals chiendent, bassine of union 0,45 fr,

STANDVASTIG

WERK.

GEVRAAGD bij Gustave Vandepuite,
coiffeur, een leerjongen.

Lachkruid.
— Verleden week, drukker, heeft er uwe
Gazette wederom van gekregen, ’t W as al
van lioopen slijk, van modder, van vuilkarre
dat men hoorde !
— Inderdaad, mijne vriend, de Strontpompe
kan maar uitgeven wat zij in heeft.

Het nieuw contingent
Qn^fnnKamer heeft .een contingent gestemd van
30.000 man, die in de kazernen zullen moeten
binnentreden den 15 September aanstaande.
Dit contingent telt ongeveer 10,000 man meer
dan dit van het vorige jaar, dat uit 20,000 man
bestond.
Toekomend jaar zal het contingent nog talrijker
zijn : de getalsterkte zal ten minste 3 3 ,0 0 0 man
bedragen, ten gevolge van de nieuwe miliciewet.

Indien men zich herinnert hoe het contingent van
3 000 man, eigenlijk op 12,000 gebracht, tot in
1909 gestemd werd, hoe de contingenten aangroei
den, van 15,000 man tot 20,000 van het iaar
™ onn0f T

i

°m 6indelijk tot

^

va"

30.000 man-te komen, dan heeft men een duide
lijke voorstelling van den gemaakten vooruitgang.
Het contingent, verleden week gestemd, begrijpt
maar de oudste zonen der families. De toekomende
wet alleen zal den algemeenen dienst instellen
Hoe heeft men 30,000 man kunnen verkrijgen
terwijl men er verleden jaar slechts 20 ,0 0 0 had ?
Ten gevolge van de voorloopige schikkingen van
de wet van 1909 waren ontslagen van den dienst
de jongelingen van dewelken een broeder of dezes
plaatsvervanger, in het leger zijn dienst had vol
bracht, of wier broeder in de militieloting een goed
nummer getrokken had.
Dit jaar zal het zoo niet zijn. Nog steeds zullen
dezen ontslagen worden wier broeder of dezes
plaatsvervanger aan de vereischten van de milicie
wet voldaan heeft, maar dezen wier broeder een
goed nummer zal getrokken hebben, zullen van deze
ontslaging niet genieten.
Ziehier hoe het getal der twee categorien jonge
lingen zich verdeelt. Al deze jongelingen zijn reeds
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ontslagen
werden
om ,en
reden
dat
hun broeder reeds in het leger gediend heeft Van
dit getal zullen er 10,600 ontslagen blijven, omdat

De koningmoorder werd aangehouden. Het is
een genaamde Alexander Schinas, een griek. De
moordenaar schijnt niet veel bij zijn verstand te zijn.
De kerel ziet er omtrent 40 jaar oud uit. Hij werd
in het policiebureel aan eene eerste ondervraging
onderworpen, doch weigerde te zeggen waarom hij
den koning vermoord had. Hij verklaarde enkel :
« Ik ben socialist! » De moordenaar maakt inder
daad deel van de socialitische vereeniging van Volo.
Tijdens eene tweede ondervraging zou hij ver
klaard hebben dat hij koning Joris vermoord heeft,
omdat deze geweigerd had hem geld te geven.
Tijdens eene latere ondervraging zegde de moor
denaar : « Wij hebben rechtbanken, wanneer ik er
zal voor verschijnen, zal ik zeggen waarom in den
koning vermoord heb. Dat men mij ’t in gevang
opsluite, maar dat men mij bescherme tegen de
menigte, Ik ben socialist, ik bekommer mij niet om
koningen en keizers ».

hun broeder of dezes plaatsvervanger reeds zelf aan
den dienstplicht voldaan heeft.
De anderen, hetzij ongeveer 15,900 wier broeder
slechts aan de milicieloting deel genomen heeft, zijn
daarom niet meer ontslagen. Men rekent echter dat
42 ten honderd van hen zullen kunnen lichamelijke
of zedelijke gebreken doen gelden tot ontslaging,
hetzij 6700. Er zullen dus 9200 van hen ingelijfd
worden.
Dezen die zouden kunnen lichamelijke of zedelijke
gebreken doen gelden tot ontslaging, moeten zich
opnieuw voor den milicieraad aanbieden en, mogelijk
voor de herzieningsraden, die zullen vergaderen in
buitengewone zitting krachtens de nieuwe wet van
het contingent, in den loop van deze maand.
Nochtans voorziet de nieuwe wet over het con
tingent, dat de ontslaging zal behouden blijven voor
de jongelingen van de lichting van 1913 die, zich
ontslagen achtende van den miliciedienst, zouden
het huwelijk aangegaan hebben voor 15 Maart 1913,
hetzij tot 14 Maart en voor de uitgestelden van
1910, 1911 en 1912 en de achterblijvers, bij de
lichting van 1913 aangesloten, maar tot eene
vorige lichting behoorende. Van een anderen kant
mogen de jongelingen van de lichting van 1913, die
vitstel van een jaar zouden bekomen hebben, om
reden van studie of om reden van het volgen van
vakleergangen, of in het belang van hunne nijver
heid, handel of landbouwkundige bezigheden, afzien
van dit uitstel en hunnen dienst reeds van dit jaar
waarnemen, daar zij zich niet meer kunnen door een
broeder doen vervangen.
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Vreeselijke spoorwegramp te Hasselt
Zaterdag avond was de trein voor Hasselt, die
Luik om 4 ure 55 namiddag verlaat en enkel des
Zaterdag rijdt, om te Hasselt ten 6 ure 43 toe te
komen, Godscheid voorbijgereden en was op het
punt den barreel van den steenweg op Luik te
bereiken, toen de machinist op hetzelfde spoor een
koopwarentrein zag aanstoomen. Deze laatste was
een trein, die van Antwerpen op Wetkenraedt rijdt
en sinds eenige weken de oude lijn van den « GrandCentral » neemt, in plaats van over Mechelen
Leuven en Luik te rijden.
De schok was geweldig en maakte een oorverdoovend gedruisch. Dadelijk hoorde men hertverscheurende kreten uit den reizigerstrein opgaan ;
personen vluchtten radeloos, terwijl de eerste hulp
aan slachtoffers werd verleend. Dadelijk had het
nieuws eener ramp zich door Hassdt verspreid,
wat tot gevolg had dat honderden zich seffens naar
de plaats der ramp spoedden.

W A A R H E ID

HOOFD.

Eene verwaarloosde v allin g zet zich over
van den eenen mensch aan den anderen en is
gevaarlijk eij zelfs doodelijk voor ouder
lingen. Daarom moeten wij ons er zoo spoedig
mogelijk van genezen. De beste, ja wij mogen
zeggen, eenigstc remedie die u voldoending
geeft, is de Siroop Depraetere. D it is een
wetenschappelijk pro du k t, dat door de D o k 
tors zelfs genomen wordt. P rijs 2 franken,
in alle apotheken nam elijk te I s e g h e m ’ bij
MM. A. Rodenbach en J . V e r h a m m e .

De koopwarentrein vooral had veel schade
geleden : een wagon was in eene lager liggende
weide gestort en op het spoor lag heel de lading
appelen ; een tweede wagon bevond zich op het
spoor vernield, het ijzerwerk verwrongen ; een
gesloten wagon was op een derde geschoven en
had dezen verbrijzeld.
In vergelijking met den koopwarentrein was aan
den reizigerstrein mindere schade. De beide lokomotieven van den koopwarentrein hadden het
stoomtuig van den anderen trein half vernield ; de
eerste wagon van 3e klas lag verbrijzeld.
Een twintigtal gekwetsten werden uit den eersten
waggon gehaald en in auto of op den rug van
andere personen naar het gasthuis van Hasselt
overgebracht; een tiental andere werden langs het
spoor gelegd.

Koning Joris van

Griekenland vermoord
Dinsdag nacht kwam te Brussel een telegram toe
uit Salonica, bevattende het volgende schrikkelijk
nieuws : « Koning Joris I van Griekenland werd
dezen namiddag vermoord ! » Dit nieuws werd
spoedig bevestigd.
Sedert 19 November verbleef koning Joris te
Salonica, hoofdstad van Macedonie, waar hij met
zijne'troepen zijne zegevierende intrede gedaan had.
Dinsdag namiddag ging de vorst, vergezeld door
een stafofficier, kolonel Francoudis, een bezoek
brengen bij zijnen zoon, prins Nikolaas. Rond 5 ure
verliet hij het paleis. Niet ver van het paleis stond
een man te wachten. Toen de vorst voorbij hem
kwam, haalde hij een revolver te voorschijn en
loste een schot in zijne richting. De vorst werd
door den kogel in de borst getroffen en viel in de
armen van zijnen stafofficier. Twee soldaten der
wacht kwamen toegesneld en hielpen den koning,
die nog leefde, in een rijtuig dragen.
De kogel was dwars door het lichaam gedrongen
en doorboorde het hart. De kogel veroorzaakte eene
hevige bloedstorting. Het diamanten kruis, dat de
vorst op de borst droeg, was gansch bebloed.
Het slachtoffer werd naar ’t gasthuis gevoerd.
Onderweg zegde hij tot zijnen stafofficier : « ik
sterf, doch ik sterf gelukkig en tevreden, omdat ik
mijn zoon een Griekenland nalaat, grooter dan ik
het gekregen heb ». Dit waren de laatste woorden
van koning Joris.
Het lijk werd het krijgsgasthuis binnengedragen
en in eene zaal op een bed gelegd. Het nieuws der
koningmoord werd als een loopend vuur verspreid.
De generaals, de stadsoverheden, de officiers van
allen rang en prins Nikolaas snelden naar het gast
huis en stonden rond het lijk geschaard. Allen
waren als door den bliksem getroffen door de
schrikkelijke gebeurtenis. In de zaal heerschte de
diepste stilte.
Prins Nikolaas, militaire gouverneur van Salonica,
kondigde de generaals en de officiers den dood aan
van zijn vader en verzocht hun den eed van
getrouwheid af te leggen aan den kroonprins, den
nieuwen koning Constantijn.
De aanwezigen legden, in de tegenwoordigheid
van het lijk van koning Joris, den eed van getrouw
heid af aan koning Constantijn' en riepen ontroerd :
« Leve de koning ! » Prins Nikolaas was het eenig
lid der koninklijke familie die aanwezig was.

Geneesheeren waren dadelijk ter plaats en be
gonnen de gewonden te verplegen, waarna deze
werden weggebracht. Vooral hoofd- en beenwonden
werden vastgesteld. Eenige gewonden bevinden
zich in levensgevaarlijken toestand.
De beide machinisten zijn om zoo te zeggen on
gedeerd, maar deze uit Antwerpen schijnt zinneloos
te zijn geworden. Alleen zijn stoker is erg gewond
en hij verkeert in stervensgevaar.
Meest al de gewonden zijn mijnwerkers en blijven
in het gasthuis verpleegd. Een dertigtal andere
gewonden zijn naar huis kunnen keeren.

EEN EN AN D Ell
D a t kan t e l l e n .
Onder de eere-communicanten te Lophem was
er dees jaar een meisje van 1 1 jaar oud, dat reeds
77 kilos zwaar weegt. Dat belooft voor later, indien
zij alzoo voortgaat.
D e S t r a f van W i l m a r t .
Wilmart zal voor het assisenhof verschijnen. Hij
kan enkel vervolgd worden voor de feiten sedert
10 jaar gepleegd, voor de overige is er prescriptie.
Het assisenhof zal Wilmart tot de grootste straf
veroordeelen, ’t is te zeggen tot 15 of 20 jaar.
Doch gezien de nog bestaande wet op de verminde
ring der straffen, worden deze van 15 of 20 jaar,
op 9 gebracht. En daar volgens de wet Lejeune,
deze 9 jaar nog kunnen verminderd worden door de
voorwaardelijke invrijheidstelling, zal de aftruggelaar slechts 3 jaar uitdoen. Drie jaar voor
50 miljoen, ’1 is licht gewonnen.
De T u rk s c h e kanonnen.
Eene der oorzaken van de nederlagen der Turken,
zegt men, is de ontoereikbaarheid van hunne kanon
nen. Wat er ook van zij, het is zeker, dat in 1453
de Turken aan hunne kanonnen de verovering van
Constantinople te danken hadden. In 1452, schrijft
de Westminster Gazette, kwam een Hongaar,
met name Orban te Constantinopel en aan om den
keizer van dienste te zijn. Hij beweerde de beste

kanonnengieter te zijn die ooit bestaan had. Keizer
Constantin loeg hem vierkante uit en zond hem naar
de mane. Orban echter gaf het daarbij niet op, en
trok tot bij Mahomed II. Deze vroeg hem een reus
achtig kanon te gieten tot bewijs van zijne kunst.
Na drie maanden werken zonder rust was het kanon
gereed. De Sultan vermaande de bevolking van
Andrinopel over het gevaar dat ze zouden loopen
den dag dat het monster voor de eerste maal vuur
zou spuwen, indien ze buiten hunne huizen kwamen.
De vermaning was niet nutteloos. Immers, de
losbranding werd gehoord in een omtrek van 13
mijlen en schudde de woningen van Andrinopel als
in eene aardbeving.

Chocolat Martougin
DEN BESTEN

Marktprijzen
IS E G H E M
Suikerijboonen
I.") M aart
22
Beschikbare
wagon 13 50
|
»
schip
13 75
|
groei te 1913 wagon 15 50
|
»
»
schip
15 75
|
Meststoffen, 24 M aart
Sodanitraat beschikbaar Oostende
Zwavelzuren am m oniak
22 Maart.
Boter de kilo
3 00
Eieren de 26
2 00

Het kanon van Orban had schrikkelijke afmetin
gen. Vijftig ossenparen en twee honderd man waren
er noodig om het in beweging te brengen. Toen
Mahomed II bevool het naar Constantinopel over te
brengen, moesten twee honderd arbeiders eene
gansche maand werken om de straten effen te leggen
en twintig andere om de bruggen te verzekeren.
Zoo trok het gevaarte Thraciëen door en kwam
voor de muren van de Hoofdstad, waarop het regel
matig acht keeren daags, van op eene mijl ver, een
bal kegelde die 1 meter diameter had. Het uitwerk
sel was vreeselijk en de verschrikte inwoners smeek
ten om overgaaf. Maar op zekeren dag sprong het
kanon aan stukken en verpletterde zijnen uitvinder.
Een ander Hongaar nochtans hermiek het, en ge
lukte erin den vermaarden toren van Baktatine om
ver te schieten, ’t Was langs daar dat de Ottomanen
de stad binnendrongen en innamen.

Zaal Flandria - M e lk m a r k t
Programma van Zondag 23, Maandag 24 en
Dinsdag 25 Maart :

1 . M r en Me Pétapon g a a n de eklips
bezichtigen ; 2 . Droevig voorval der W e rk
staking ; 3. Slachtoffer der Concurrentie;
4■ Z ig o m ar tegen Nick-Carter ; 5. Week
blad « É c la ir » ; 6 . Het reddende K in d ;
7 . Kleine vriendin bemint den auto.

( B e s t e m m in g

D u itscliland
Oostenrijk-IIongarië
Vereenigd. Stat. A m e rika
F ra n k rijk
G r. Hertogd. Luxem burg
G root B retanje
Ita lië
H olland
R u sla n d
Z w itse rland
A ndere landen

Februari
1913
10,124

IN V O E R
twee eerste m aanden
1913

1912

10,15(5
■

11,220

300

40,282

56,016

110.340
3
373.907

1911
1,320,084
82,600
20,150
437
4
396,172

Februari

Plaatsen aan o,3o cent., o,5o cent., en 1 fr.

Y ermakelij kheden
Dinsdag 25 Maart, (3e Paaschdag), om 6 ure,
v e r v o l g d e r m a t c h op den B i l l a r d , tusschen
L. VERDUYN en PICKER, in Den Arend, bij
Allard L’herminez, Rousselarestraat.

A. De Bie-Bourgeois
M E E S TE R -K LE E R M A K E R

— Te versmijten op den TEERLINGBAK,
e e n e k o e r s m a c h i e n , ter herberg De Reisduif,
bij Jules Delaere, Gentstraat.
1 Smete voor 0,25 fr. — 5 smeten voor 1 fr.
De datum zal later bekend gemaakt worden. De
velo kan in damesvelo veranderd worden, mits
opleg van 5 fr.

voor Heeren en Damen

Groote

1913

twee eerste m aanden
1913

870,400 2,652,747
530.000 1,140,000

1912

1911

434,375
471.000
100,647

305,835
40,000
729,844
872,030
390,647

5,877,334
4,709,950
2,425
663,572
40,100
818,084
1,185,400
202,237

2,890,418
687,855
797,340
1,108,131
50,000
855,668
634,250
300,900

119,900
139,720

440,616
145,162

330,000
79,600

800,000
9,550

229,155

20,000

112,454
484,310 1,819.447
6,716,881 13,908,702 8,133,912
T otaal
586,985 2,915,197
128,221
21,644
5,425,439 2,274,471
F e b ru a ri alleen
2,995,904 4,798,710
Ged arende ’t gansclie j aar
77,800,646 60,452,023
Volgens bovenstaande statistiek zijn er in F e b ru a ri 1913 2,510,242 kilos cliicoreiboonen m in
uitgevoerd geweest als in F e b ru a ri 1912 en in de twee eerste m aanden van 1913 7,191,821 kilos
m in als in dezelfde m aanden van 1912.

keus van

Laatstj Nieuwigheid

Engelsche stoffen
—

ROUW KOSTUM EN

G eboorten :

- - - T a ilo r - - Beau Choix de

TISSUS ANGLAI8
Haute

Vente au mètre.

COSTUMES et
PARDESSUS
en t o u s g e n r e s

a

15 Remi Vandecasteele, 26 j ., chicoreibewerker,
Ingelmunster, met Romanie Depreitere, 21 j.,
borstelmaakster.

ET

des prix modérées.

F A Q 0N T R É S S 0 IG N É E S

Gu staa f V a n d e p u t t e

Scheepvaart van lseghem

COIFFEUR
Statieplaats,

15 tot 22 Maart 1913

IS E G H E M

Beveelt zich aan voor het maken van
(die slach van H A A R W E R K .

E u genie met kolen en Em ile met ciment beide
voor de W e Al. Vandewalle ; Id a met kolen voor
de gebroeders Eugene en Albert Verstraete ; In d u 
strie, met steenen voor Amand Denys ; A ugust
met lijnzaad voor A. Dassonville.

SUPERC0C0

Nouveauté pour la
Saison d'Ëté.

COUPE

H a a r s t r e s s e n van a f 2 fr.

Herstelling en Vernieuwing met uitgevallen Haar.

beste

voor

UREN.

English Gentlemen's

H u w e l ijk e n :

voeders

24

R.

62 Augustin Vanlandeghem, 84 j., z. b. Oudemanhuis. — 63 Leonard Vangheluwe, 69 j.,
landbouwer, echtg. v. Mathilde Buyse, Boschm. —
64 Theresia Mattan, 80 j. z. b. wed. v. Bruno
Desmet, Oudemanhuis.

SUCREMA

IN

FÊT ES DE PAQUES

O v e r u jd e n s :

melasse

Genadige Prijzen

Huis van eerste orde

95 Gerard Demasure, z. v. Joseph en Odila
Paepe, Prinsenhof. — 96 Henriette D ’hondt, d. v.
Leopold en Adrienne Bourgeois, Mandelstraat. —
97 Simonne Wallaert, d. v. Jean en Maria Vanderheeren, Slabbaerdstraat. — 98 Marie Clays, d. v.
Edmond en Maria Messiaen, Gentstr. — 99 Germaine Toebat, dv. Cyriel en Rosalia Vanhauwaert,
Becelaershof, — 100 Cyriel Kerckhof zv. Fran^ois
en Emma Gieleghem, Mentenhoek, — 101 Georges
Rousseau zv. Emile en Marie D ’hondt Rousselaarstr.
102 Elvire Smalle, dv. Eduard en Maria Spriet,
Ommegangstraat, — 103 Augustinus Maertens zv.
Jules en Helena Vandaele, Krekelstaat, — 104
Cecilia Goddeeris, dv. Camille en Elisabeth Tack,
Mentenhoek, — 105 Germaine Laquière dv. Joseph
en Leonia Baert, Sloore, — 106 Alfons Demuynck
zv. Joseph en Elisa Gesquière, de Pélichystaat.

De

I S E GH E M

M a r k t s t r a a t ,

Burgerstand van Iseghem

U IT V O E R

3 25
210

K O R T R IJ K
10 M aart 17 M aart
Tarwe
19 50 I 20 —
Rogge
17 50 1 1 7 -22__
Haver
20 —
Koolzaadolie 100 kil.
68 — I 68 —
»
Lijnzaadolie
59 50 | 5 6 »
Aardappels
4 50 | 4 75
Boter per kilo
3 50 | 3 20
Eiers per 26
2 30 1 215

Chieoreiboonen in- en uitgevoerd
L A N D E X ^ A kfomst

29 50
37 00

R O U S S E L A R E I 8 M aart
11 M aart
19 50 20 —
Oude Tarwe
19 - 20 —
Roode
18 50 19 - 18 - 18 50
Rogge
17 — 17 50 17 - 17 50
Haver
20 — 21 —
20 - 21 Boonen
22 50 23 50
Aardappels
0 50 7 —
(3 50 / —
Boter per kilo
3 20 3 40
3 00 3 20
Eiers per 25
2 10 2 20
210 2 20
Koolzaadolie 100k. (38 25
68 —
Lijnzaadolie
»
50 25
56 —
Viggens
20 — 40 — | !1 — 41 —
Suikerijboonen
Bescli. wagon
13 75 | 13 50
»
schip
14 25
14groeite 1913,
wagon
15 50
15 50
»
»
schip
15 75 | 1 6 -

CINEMA-PALEIS

van

M aart
13 75
1-4 00
15 50
15 75

Vee
Pa a rd e n
..

verxens

V O O R D E E L E N : Spaarzaam
heid, gezondheid, hoogste op
brengst. De S U C R E M A prikkelt den eetlust, werkt zeer
gunstig op de melk en boterafzondering, mest spoedig; geeft
aan de peerden eene m axim um
geschiktheid tot oplevering van
arbeid, voorkomt de buikkram 
pen en darmontsteltenissen; is
uitstekend tegen den droes.

Gewaarborgd 25 tot 28 eiwit, 0 tot 7 vet, 40 kokos
koeken, en 60 andere kraclitvoeders. R ijker dan de
kokoskoek, en veel goedkooper ; vervangt dezen laatsten gewicht voor gewicht, en geeft nog betere u it
slagen. Geeft vaste boter.

Gebroeders LAGRANGE, 26-32, Zwijgerstraat, ANTWERPEN
Leveranciers van het Ministerie van Landbouw en van het Leger.
Fabricanten en invoerders van allerhande voederkoeken en meelsoorten.

Tandpijn

%}ankvan Sieusselare^hielt

la! la!

N A A M L O O Z E M A A T S C H A P P IJ

vast!

TE

De hevigste Tandpijn wordt oogenblikkelijk en

Bijhuizen te THIELT & ISEGHEM

DENTOGENE.
den D E N T O G È N E

volkomen genezen door den

Door het gebruik van
voorkomt men mondgezwellen en ontsteking van
het tandvleesch. Geene tanden moeten meer uitge
trokken worden ; geene pijn meer gevoelt men nog
onder het eten.

Agentschap der ” óceiété générale de föelgique „ te Sïrussel.
K rediet openingen en loopende rekeningen.
Vooruitbetaling en inning van wissels, clièques, enz. op België en ’t vreemde.
Aflevering en uitbetaling van clièques en kredietbrieven op de voornaamste plaatsen van
’t buitenland.
U itw isseling van vreemd geld en vreemde bankbriefkes.
Voorschotten op titels of andere waarborgen.
U itvoering van Beursorders, betaling van coupons, uitkeering van uitgelotte titels, enz.

Laat u niet bedriegen door gevaarlijke en ondoel

DENTOGENE

matige namaaksels. Alleen de

is door de geneesheeren aangeraden en aanbevolen.
Eischt dus

de

ware

DENTOGÈNE
voor 1 , 2 5

GELDPLAATSINGEN

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

e

ROUSSELARE

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

De stortingen mogen door tusschenkomst van het Postbureel gedaan zijn.

Is e g h e m :

MM . A. RODENBACH en J. VERHAMME.

Verhuring van Brandkoffers (Coffres-forts)

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

STANDAERT

Geen Grijs Haar
M E E R !!!

P I L L E K E N
en gedurende den dag neem ik van
tijd tot tijd eene van

« D e N i e u w e London»

STANDAERT’S BQRSTTABLETTEff
Met deze twee voortreffelijke remediën,
nooit geen S L I J M , nooit geene GAL

doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, m aakt het
haar glanzend en zacht, belet het
uitvallen en neemt de pelletjes
van het hoofd weg.

meer!

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

Ik

bekommer

mij

de besmettelijke ziekten
» Techtste winterweer.

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

niet
noch

om

het

Engeische Baardtinctuur aan 2 fr. per flacon
Te koop b|j A p o th e k e rs
D r o g is te n , H a a r s n ijd e r s en R e u kw in kels
In ’t groot: Parfumerie Dr Salp, Wachtebeke (Belgjfe)

Te

Iseghem

te

verkrijgen

in

de

flpothekerijen

IN B E W A A R N E M IN G VAN A L L E R H A N D E W E E R D E N
J>e Bank aanveerdt ook, in bewaring, m its een klein jaarlijkseli loon, alle soorten van
weerden, acties, obligatiën, stadsloten, enz.
De in bewaring gegeven weerden zijn op tijd nagezien, de coupons afgesneden, de
trekkingen onderzocht, enz. ; op die manier heeft de eigenaar zich om niets te bekommeren ;
de Bank zelve doet al lietnoodige in zijn plaats,dit zonder verantwoordelijkheid van harentwege.

Rodenbach en Verhamme.

FLIXIR

Alle inlichtingen worden kosteloos gegeven in de bureelen der B a n k o f in hare
B ijhuizen ie T H IE L T en IS E G H E M .

D’RNVERS

Goed van smaal<

De Bank bezit eenen dienst van brandkoffers ten gebruike 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
het slot passen van zijnen koffer en sluit dan nog dien koffer met een geheim dat hij kan
schikken naar zijne beliefte.

<®8»

De Bank is beheerd als volgt :

Goed voor de maag

BALSAM
Z U IV E R
W IJ N
O P
K IN A
Eetlustwekkend — Krachtherstellend bij uitmuntendheid.
Mag in alle Hotels en Herbergen verkocht worden, zonder vergunningsrech
V r a a g t vooral

B e h e e r r a a d : W el E d. heer G raaf do SM ET de N A E Y E R , S taatsm in ister, Bestuurder der Sociétó G énérale
de Belgique te Brussel ; — M. J . J . .T. M A T T H IE U , G rondeigenaar te W ijuendaele en B ank ie r te
Brussel ; — M. CO N ST A N T VAN A C K E R E , A d v ok aat te K o rtrijk ; — M. JA N M A H IE U - L IE B A E R T ,
V olksvertegenw oordiger, Burgem eester der stad Rousselare ; — M. J . D E M E E ST E R -M A S E L IS ,
G roo thandelaar en Schepene te R ousselare ; — W . F R A N Z L O O N T JE N S , A dv ok aat te T liielt.
Raad der C o m m i s s a r i s s e n : M. F L O R E N T D E N Y S - C A R L IE R . G rondeigenaar te T hielt ; — M. JU L E S
M IS S IA E N , N ijveraar te Iseghem ; — M. E U G È N E L E G E IN - M O E R M A N , N ijveraar te Rousselare ; —
M. TIYP. D U Y V E W A A R D T - V A N B IE R V L IE T , G roo than de laar te Rousselare.
B e s t u u r d e r : M. J U L E S B A G A G E .

Champagne F. BOUCLIER PÈRE & FILS, Reims
’t is den besten en bestkoopsten.
Voor den Groothandel,

wend

EMILE

i°

VYNCKE-LOWIE

Elixir d Anvers

—

ROUSSELARE.

Handel in CHICOREIBOONEN
KOLEN Sc KOKS
Magazijn

van

Onzetwee nationale remediën :

U tot den algemeenen agent der Vlaandexs

alle

slach

van

LANDVETTEN

B O R S T P IL L E N y B L O E b P IL L E N
van F. Vergauwen, van F. Vergauwen,
A p o th e k e r te

A p o th e k e r te B russel,
b orstigheid, b ro n c h ie t en alle
zie k te n van lu chtpijpen en borst,

Brussel,

tegen v e rs to p th e id , m a a g zie k 

tegen hoest, v erk o u d h e id , a a m 

te n , h o o fd p ijn , rh u m a tis m ,
Keeren d e r ja re n , enz.

Te Iseghem
te bekomen bij
de Apothekers
J. Verhamme

I C I u e t l p i l l e n v a n I*'. V l i l M i V l ' W K Ï
z ijn liiiiK l e v e n » p i l l e n

üe doos: I fr. 50 in al de goede apoth.
be doos : I fr. 50 in al de goede apoth.
Elke doos is franco verzonden mits 16 postzegels van 10 centiemen aan M. F. VERGAUWEN,
apotheker, 160, Anspachlaan, Brussel, te zenden.
Gedeponeerd. Eischt wel den vaam van F . Vergauwen voor dl echte pillen te ontvangen.

en
f A. Rodenbach.

Borstpillen en Bloedpilien van F. Vergauwen genezen iederjaar vele duizende menschen!

Chicorei, Oliebrood & Sucrema

CONSTANT GITS
Statiestraat,

ISEGHEM
24.

T e l e f o o n

Schoonheid
_____ [L
U

i l U

U

u * . . n 7c
n e i STUK u . / o

Tube

0 .7 5

P o e d 'J K ”
i / U

wend u ter

Werkdadigheid zonder
weerga legen zomersproeten en huid aandoeningen,
De besle voor *t behoud
eener frissche gelaats-

B O E K D R U K K E R IJ

|

P

TE

U

De doos 2 . 5 0
De 1/2 doos 1.5 0

KOOP

IM

ALLE

Allerfijnst en

op

G O E D E

1

tleer verzorgde uitvoering,

lo iie tu M .

H U IZ E N

ópoedige bediening.

.

gematigde Prijzen.
W ordt verkocht te Iseghem Apotheek Rodenbach en Coiffeur Vandendriessche.

ELIXIR CANROBERT
ferrugineux, antichlorotique, tonique apéritif.
P r i j s d e r flesch : 3 f r . 7 5 .

BALSEMPERELS
Beste geneesmiddel tegen
waterorganen.

allerhande geheime
_________

ziekten en kwalen der
3 , 0 0 f r . de doos.

BORSTSIROOP: I fr. 50 de flesch.
Zenuwpoeders tegen tand- en hoofdpijn
1 f r . 5 0 de doos.

,4' f e bekomen bij JOSEPH V £R H R N M E ;, apotheker
k

M arktstraat,

Indien gij slecht slaapt en dat uwe nachten verontrust zijn door
bange droomen ;
Indien gij zenuwachtig z ijt ;
Indien uwe m aag niet trekt;
4.
Indien gij gekweld zijt door :

Koorninarkt, ISEGHEM

gelaal blijvend ononlbeer-.

*'ik 'l00' elke

JUMET.

Indien eetlust u ontbreekt ;

Onfeilbaar v o o r de
geneezing v an klovt 1 ;
maakt de h u id blank
'N E E N NACHT.

U

L. DUPUIS,

Voor alle Drukwerken

C rêm e

Jbut¥ l t Ij wi

Roode Pillen

IS E G H E M

Eene bittere mond,
Eene vuile tong,
Een riekenden adem,
Zuur en slechte spijsvertering,
Hoofdpijn, oorgeronk, duizeligheid,
Brand, verstopping, onzuiver bloed en schele hoofdpijn,

Aarzelt niet! Neem ROODE PILLEN
Zij z ui v e r e n

Zij
Zij
In
beletten

zacht

het

lichaam ;

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

F r . de doos ;
TE

0 . 7 5 fr. de halve doos.

VERKRIJGEN

J. YERHAM M E en
Apothekers,

BIJ :

A. RODENBACH,
I seghem.

