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Grondplan van het 

Panama -  Kanaal
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//anclt'llt v a n C v d e b ra

De werken van het panama-kanaal trekken de aan

dacht der wereld. Het is ook het reusachtigste werk dat 

in de laatste tijden is aangevat en de voltrekking ervan 

zal een grooten omkeer in de overzeesche scheepvaart 

teweegbrengen.

De onderneming die thans door de Amerikanen vol

trokken wordt, werd sinds lang bestudeerd. Het is dan 

ook voor ons niet van _belang ontbloot, aan te stippen 

dat de vroegere en de huidige hoofdleider van de onder

neming beiden een Nederlandschen naam dragen, die 

zeer verspreid is in Vlaanderen en dus waarschijnlijk 

van onze gouwen oorspronkelijk zijn.

De eerste heette Stevens en zijn opvolger is kolonel 

Goethals: twee telgen van Nederlandschen bloede.

Daar waar de Franschman de Lesseps bezweek, 

hebben zij overwonnen.

Eenige beschouwingen van technischen aard zijn hier 
wel van pas:

Zooals blijkt uit bovenstaande kaart, zal het ont

worpen kanaal, met inbegrip van de diepgangen —  

die in de Golf van Panama en in die van Colon moeten 

gegraven worden - - tachtig kilometers lang zijn. Vanaf 

de golf zal het kanaal de bergketen Siërra Quebrancha 

doortrekken, om op een afstand van 5 kilometers de 

vallei van de Rivier Rio Changres te bereiken nabij Ga- 

tun. Het zal deze vallei volgen op eene lengte van een 

40-tal kilometers, om vervolgens de bergketen van Cule- 

bra, welke de scheiding vormt tusschen de kom van den 

Stillen Oceaan, over te steken op eene plaats, waarvan 

het laagste punt, voor het begin der werken, 102 meter 

boven den zeespiegel uitstak. Daarna zal het de vallei 

van de Rio Grande ontleenen om in de baai van Panama 

uit te monden.

De twee grootste moeilijkheden die moesten overwon

nen worden, waren het doorbreken v%n den landrug van 

Culebra en het bedwingen van den onstuimigen stroom 

Rio Chagres. Ziehier het afdoend middel dat werd uit

gedacht :

Het dal waarin de Rio Chagres loopt, is begrensd 

door twee bergketens, die te Gatvn elkander naderen tot 

op een afstand van ietwat meer dan 2 kilometer. In de

zen nauwen doorgang werd een dam opgeworpen, waar

achter het water, door de rivier aangespoeld, zal weer

houden worden. De waterspiegel zal dan stilaan stijgen, 

de waterloop zal de omliggende velden overstroomen en 

zijne bedding zal zich uitbreiden om een meer te vormen 

met eene uitgestrektheid van 403 vierkante kilometers.

De oppervlakte bedekt door dit meer, is op boven

staand plan aangeduid door waterpasstreepjes. De boor

den zijn heel onregelmatig, om reden van de wisselval

ligheid der omliggende hoogten.

Door dit werk wordt dus een onmetelijk vergaarbek- 

ken bekomen, waarvan de waterspiegel 26 meter hooger 

ligt dan de zee. De vaargeul, in dit bekken gegraven, 

vormt het hoogste deel van het kanaal. De twee andere 

deelen, langs weerskanten van het kunstmatig aangelegd 

meer, hellen naar de Oceanen en zijn voorzien elk van 

drie sluizen.

Deze sluizen zijn allen in dubbel aangelegd : als een 

der twee afdeelingen buiten dienst gesteld is, kan de an

dere afdeeling nog gebruikt worden. Het gevaar van 

volkomen onderbreking der scheepvaart is dus niet het 

minst te duchten.

De sluizen zullen 330 meter lang, 36 meter breed en 

ongeveer 20 meter hoog zijn. De scheidsmuur der twee 

afdeelingen, in gewapend beton vervaardigd, zal meer 

dan 15 meter dik zijn.

De sluisdeuren zijn 20 meter lang en 1 4 tot 24 meter 

hoog.

Het kanaal zelf zal bij middentij 1 5 meter diep zijn. 

De breedte zal verschillen van 9 1 meter (in het Culebra- 

gebergte) tot 305 meter (in het kunstmatig meer nabij 

Gatun) en gemiddeld 152 meter bedragen.
De werken zullen, geheel voltooid, nagenoeg 

I 36.000.000 kub. meter uitgravingen gevergd hebben.

De uitgravingen werden den 4 Mei 1904 begonnen 

en ze gaan snel vooruit. De Regeering te Washington, 

hoopt dat reeds in Juni 1913 schepen van kleine tonne- 

maat het kanaal zullen kunnen doorvaren.
Den 1 Juni 1914 zal het waarschijnlijk toegankelijk 

zijn voor de groote handelsschepen.
Om tot dien uitslag te geraken wordt een gansih leger 

arbeiders gebezigd. Den 30 Oogst van verleden jaar, be

liep hun getal 35.867.
Wat vooral bewonderenswaardig is in de onderneming 

is de breede, gezonde opvatting, die de verdeeling der 

werkkrachten beheerscht. Het is aan de voorbeeldige 

inrichting dat de Amerikanen het wellukken te danken 

hebben van het grootste werk, dat hun in het geheel een 

uitgave van omtrent 1 800 millioen zal gevergd hebben. ,

(Volgens de gegevens 

van Ing. Mennes).

TOEKOMENDE WEEK
BEZORGEN W E  AAN ONZE LEZERS EEN 

HEEL B IJZONDER ARTIKEL, MET PLAAT, 

DAT HUN EEN E IGENAARD IGE KIJK ZAL 

GEVEN OP HEEL DE DOENING DER SO

CIALISTEN TE KORTRIJK. EEN ARTIKEL 

DAT AAN IEDEREEN EENS VOOR GOED 

ZAL TOONEN DAT HET SOCIALISME 

NIET TEGEN DEN GODSDIENST IS.

W IE  KAN 'MOET TEN MINSTE 

H O N D ERD  EXEM PLAREN KOOPEN VAN 

DIT B IJZONDER NUM M ER EN ZE LATEN 

U ITDEELEN. DAAROM  W ORDEN  DEZE 

EXEM PLAREN  TE KOOP AANGEBODEN 

AAN DE VOLGENDE VOORW AARDEN  :

Per 100 exemplaren aan 4.00 fr.

Per 500 exemplaren aan 3.50 fr. het honderd.

Per 1000 exemplaren aan 3.00 fr. het honderd.

De bestellingen worden aanveerd tot Woensdag 

avond.
Toekomende week zullen er HONDERD DU I

ZEND gazetten gedrukt worden.

Een woordje over de

LEGERKWESTIE.
De bespreking in de Kamer over de nieuwe legerwet 

gaat haren gang: we moeten er een woordje over zeggen,

I.

W IE  ER AL GESPROKEN HEEFT.

Hoofdminister de Broqueville heeft gesproken om 

het wetsontwerp uiteen te doen en te verdedigen; M. 

Woeste en M. Verhaeghen, namens de rechterzijde, 

om de goedkeuring der katholieken toe te zeggen, en 

verbetering te vragen in opzicht van zedelijkheid; D1 

Vandeperre, en Frans Van Cauwelaert om de rechten 

der Vlamingen te verdedigen; Hymans om te zeggen 

dat hij en wat liberalen zouden meedoen, Lorand om te 

zeggen dat hij en andere liberalen niet zouden meedoen; 

de socialistische leider Vandervelde zal deze week nog 

spreken, natuurlijk om te zeggen dat de socialisten tegen

zijn (deze mannen zijn tegen alles dat last meebrengt en 

het voik kan onaangenaam zijn, om ’t even of deze 

last redelijk of niet redelijk is om aanvaarden) ; nog 

wat andere, meer ondergeschikte mannen hebben ge

sproken; nog andere zullen spreken. We meenen echter 

niet dat er nog veel nieuws zal verteld worden. En 

daarom deed men maar beter onmiddellijk de algemeene 

bespreking te sluiten. De babbeiaars die nog spreken 

wihen, kunnen niets anders dan ons tijd en geld doen 

verhezen (iedere Kamerzitting kost stukken van men

schen) ; en alle nuttige aanmerkingen en wijzigingen 

kunnen gemakkelijk gedaan en voorgesteld worden, 

tijdens de bespreking der artikels. We moeten dus wat 

zelf het oog houden op de Kamers; en hun die ons 

tijd en geld zouden willen doen verliezen, laten hooren 

dat we met hunne onnuttige, kostelijke welsprekendheid 

niet gediend zijn.

II.

HET ONTW ERP ZAL ER HEEL ZEKER 

DOOR GAAN

en ’t moet ook. We gelooven immers dat we er niet 

van uit kunnen ons leger te versterken.

Geen twijfel of de ons omringende landen: Frank

rijk, Duitschland of Engeland zijn aan onze deur 

komen kloppen en zeggen: zorg maar, België, dat ge 

uwe onzijdigheid kunt ongeschonden bewaren, door 

genoegzame zelfverdediging, anders, komt er oorlog uit 

te breken tusschen twee van ons, of tusschen de twee lan- 

denvereenigingen, de Driebond (Duitschland, Oostenrijk, 

Italië) eenerzijds, de Drievoudige Overeenkomst (Enge

land, Rusland, Frankrijk) anderzijds, (oorlog, die zoo

als de Duitsche afgevaardigde Basserman zegde, onver

mijdelijk is) ; we zouden ons niet geneeren, om door 

uw land te trekken, den vijand te lijve, en zoo noodig 

hier den slag te slaan... Ziet ge ons land zoo platge- 

trappeld door vijandelijke legers ?...

’t Is nu zoo gemakkelijk te zijn tegen verhooging van 

krijgslasten (we zijn er allen tegen, zijn ze niet noodig). 

Edoch moest ons land eens overrompeld, ja brokke van 

[één getrokken worden, door de schuld van verwaar- 

loozing onzer landsverdediging : dan zoudt ge al die 

mannen, die nu zijn tegen verhooging van krijgslasten, 

hooren opgaan tegen het landsbestuur, en hem ’t verwijt 

maken dat het bijtijds niet genoegzaam gezorgd heeft. 

— »o«—

We meenen dus dat legervergrooting en- verbetering 

noodig is. En waarlijk, de gebeurtenissen in de laatste 

tijden, geven ons gelijk genoeg : Duitschland wil zijn 

leger, op vredevoet, van 560.000 tot 800 of 850.000 

brengen; Frankrijk dat nu 520.000 soldaten telt, om 

niet te eeuwig ver te verachteren, wil den diensttijd weer 

brengen van 2 jaar op 3 jaar (meer mannen kan het 

niet geroepen: het heeft, straf zijner zonde !, geen 

volk genoeg meer: het telt maar 38 millioen inwoners 

meer, tegen Duitschland 67 millioen) ; Rusland ook 

klapt van zijn leger te versterken; Italië eveneens; 

Engeland vraagt gedurig den algemeenen dienstplicht. 

En wij, zouden maar rustig blijven, en niet roeren... 

tot dat men ons de teenen komt trappen en onze teenen 

verpletteren ï ...Dus verhooging van krijgsasten, is er 

spijtig genoeg, noodig; en zal er ongetwijfeld komen. 

--»o«—

W ELKE LASTEN ?

In plaats van 19.000 man per jaar, zouden er nu 

jaarlijks 33.000 opgeroepen worden : om te komen, 

na 1 3 jaar, tot een leger, op oorlogsvoet, van 340.000 

man : 150.000 voor ’t veldleger; 130.000 in de forten;

60.000 reserve. Nu hebben we een leger op oorlogsvoet 

van maar 180.000 man : 100.000 voor ’t veldleger;

80.000 in de forten. Het verschil ware dus nog al 

merkbaar. 'Met de huidige legerwet, moet maar één 

zoon per familie weg; met de nieuwe wet zou de helft 

van al de mannen van ’t jaar, moeten optrekken. De 

jaarlijksche lichting zou inderdaad 49 p. h. bedragen : 

de helft zou dus uitvallen, ’t zij een goed 25 p. h. 

door ongeschiktheid, de rest door vrijstelling (b. v. de 

oudste zoon in gezinnen met 7 kinders; de zeelieden 

met 4 jaar dienst; voor de rest: door vrijstelling volgens 

’t getal zonen aan het vaderland geleverd, of door 

andere mogelijks in te brengen vrijstellingen.

De liberalen als Hymans en Lorand, zouden willen 

meer soldaten oproepen : namelijk jaarlijks al de man

nen die weerbaar zijn, dit om in oorlogstijd min klassen 

te moeten tevugroepen. Dit voorstel heeft hierdoor ook 

zijn goeden kant; doch ’t zou de krijgslasten in vredes

tijd nog feller verhoogen: en we hebben toch meer vrede 

dan oorlog. Het voorstel der regeering is nu dus nog 

het genadigste : later, wie weet, door de omstandig

heden, kan er misschien nog verder moeten gegaan 

worden.
— »o<(—

De geldelijke 'lasten, volgens de verklaring van Mi

nister de Broqueville, zouden, nevens de kosten van 

•inrichting, 20 tot 21 millioen per jaar hooger zijn dan 

nu. Voorzeker een rond sommetje.
De diensttijd zou vooralsnu moeilijk kunnen verkort 

worden. We meenen, dat men, met wat goeden wil,

wel zou kunnen geraken tot een diensttijd van 12 maan

den voor ’t voetvolk; alleszins geraken we daar wel, 

binnen eenige jaren.

— ))0((—

In alle geval mogen we ons nog, over den onkost 

van ons ieger, noch over het getal opgeroepenen,

noch over den diensttijd in België zoo eeuwig

veei niet beklagen. De groote landen geven millioenen 

op millioenen uit voor hun overtalrijk leger: de lasten 

in geld en mannen per inwoner beloopen veel hooger 

dan hier in Belgie.

De diensttijd ook is er langer :

In Engeland is hij :

3 tot 7 jaar voor ’t voetvolk.

2 tot 8 jaar voor de ruiterij.

In Duitschland, en nu ook tewege in Oostenrijk •

2 jaar voor ’t voetvolk.

3 jaar voor de ruiterij.

In Frankrijk ■

2 jaar voor allen; tewege nu 3 jaar. In Holand heeft 

men korteren diensttijd voor ’t voetvolk : 8 maanden 

en half (de ruiterij dient ook 24 maanden). Edoch 

dezen korteren diensttijd schijnt men erg te beklagen : 

men spreekt van hem weer te verlangen.

Zwitserland en de Scandinaafsche landen hebben 

ook korteren diensttijd: edoch Zwitserland is een berg

land, en de Scandinaafsche landen liggen niet tusschen 

tegenoverelkanderstaande landen als wij.

— »o«—

We mogen dus zeggen: dat de nieuwe legerwet 

redelijker wijze moet aanvaard worden.

Iii plaats dus van onredelijken tegenstand te maken, 

zouden al de Kamerleden beter doen, van de gelegen

heid gebruik te maken om het leger in zedelijk en ook 

in Vlaamsch opzicht te verbeteren.

In zedelijk opzicht zal de kazerne en de omgeving 

der kazerne verbeterd worden.

In Vlaamsch opzicht moet nog schier alles gedaan 

worden: de Vlaming telt in ’t leger waarlijk voor niets. 

Welnu: van 2 zijden wordt nu naar verbetering ge

tracht: van regeeringszijde; inderdaad, M. de Broque

ville heeft een wetsontwerp neergelegd, dat er nog al 

ernstig uitziet; anderzijds verdedigen de katholieke 

Vlaamschgezinden het stelsel van: Waalsche enVlaam- 

sche regimenten. Deze kwestie van ’t Vlaamsch is zoo 

belangrijk, dat we ze in een afzonderlijk artikel be

spreken.

ONZE MISSIONARISSEN
T E G E N

MINISTER RENKIN.
Het proces werd dus gepleit voor de Vierschaar der 

openbare meening: partijen wisselen hunne besluitselen 

af in den vorm van dagelijksche brieven, de eene dag 

van de aanklagers, Mgr Roelens, P. Cambier, P. 

Devos, enz., de andere dag van den Minister die zich 

verdedigt ; en het publiek volgt met gespannen aandacht 

dit ernstig geding, dat altijd drukker wordt naar mate 

een nieuw document het strijdperk beter afteekent, en 

de punten in gesprek nauwkeuriger bepaalt.

Tot nu toe komt het er hierop uit :

Van den eenen kant de Missionnarissen protesteeren 

dat ze de Ministers’ inzichten hoegenaamd niet betichten: 

ja, hij meent het -goed met de Missiën, en doet voor hen 

wat hij kan; maar dat is het juist wat ze beweren : dat 

hij zoo weinig kan, en namelijk dat hij volkomen on

machtig blijkt om van uit zijn kantoor van Brussel een 

einde te doen stellen aan de samenzwering der mâ on- 

nieke-staatsagenten die overal in Congo het werk der 

Paters door vervolging en door laster belemmeren.

Van den anderen kant anwoordt de Minister: geeft 

mij feiten, klaagt mij de agenten aan die u hinderen, 
ik zal hunne zaak onderzoeken, en indien uwe kiacht 

in ieder bijzonder geval gegrond blijkt, zal ik die 

agenten vermanen, ja, ze desnoods breken.

De Paters brachten zekere feiten in, tot nu toe heel 

weinig: laster door agenten gesproken tegen Paters Cam

bier en Pe Meulemeester en nog niet beteugeld; onver

diende straf tegen een goede agent die voor de Paters 

had getuigd; enz.
Voor dat laatste geval gaf 'M. Renkin d.e Paters 

gelijk en beloofde die agent weer in eere te brengen; 

voor de andere beloofde hij de zaak te onderzoeken.
En de Paters riepen hem misnoegd toe: « onder

zoeken », wel dit is het juist wat ge niet kunt! Ge moet 

immers uw onderzoek laten doen door ambtenaren die 

allen logiebroeders zijn van den betichten, en ge ziet 

van hier hoe dat boeltje, ginder ver, gescheuteld wordt! 

Schier nooit kunnen de Paters een bewijs tot aan den 

Minister doordrijven, en ze blijven altijd den uil van 

’t spel.
Wel spreekt dan de Minster tegen, wat kan ik meer 

doen ? Vraag me toch niet, hoe geern ik u ook zie, 

dat ik op uw enkel woord en zonder bewijzen mijne 

agenten kastijde; hoe zou ik met zulk een stelsel Congo



nog acht dagen kunnen besturen ? Zeg me dan bepaald 

wat ge van ir.ij verlangt, wat ik doen kan als Minister 

en niet heb gedaan ?
Verbied aan uwe agenten Vrijmetselaar te zijn, 

roepen hem de Paters, zooals de Broqueville deed aar, 

de officieren ! Zuiver ook uw Coloniaal bestuur van 
dien verpestenden kanker, zoo niet verlaten wij onze 

Missiën in Congo.
Dit is tot nu toe het laatste woord in de zaak ge

sproken, en we verwachten nu hierop ’s Ministers weder

woord.

—-» o «—

Welnu, van heel die zaak meenen wij dit: Nooit 

waren het dc beste onder de Belgen die plaatsen vroe

gen in ’t Coloniaal bestuur; de er.ide, ja, de red '̂ijke 

zelf waren altijd uitzonderingen, ae groote hoop waren 

steeds en zijn nog onder de middelmate op zedelijk 

«e’bied. Een staaltje : Op 2 Mei 1911 werd zekere 

agent X., door de rechtbank van Boma gestraft, omdat 

hij sedert 3 jaren met verschilige vrouwen woonde in 

ontuchtige daden met eene in tegenwoordigheid van al 

de andere. (Zie Pasicjisie 1912 bl. 118).
...Ja, ze worden toch gestraft... als ’t ver genoeg gaat'

Dat zulk een volkje de Paters niet genegen is, ze 
.zoekt in nesten te brengen en te vervolgen, is klaar ; 

en dat, aangezien er zooveel zulke zijn, de Logie daar 

machtig is, zal iedereen verstaan.

M aar dat Minister Renkm van uit zijn kantoor der 

Naamsche straat n' 1 8 te Brussel dit niet kan helpen, 

zoolang er geene goede, deugende, katholieke mannen 
zich aanbieden in grcot getal om de officieele plaatsen 

in Congo te bekleeden : dit ge.ooven wij !

De Minister moet toch met iemand voortdoen, hij 

moet toch benoemen wie zich aanbiedt, en wij zijn 

övertuigd dat hij steeds de besten onder de kandidaten 

verkiest, maar als er geene goede zijn, kan hij het 

helpen ? W 'j zijn overtuigd dat, indien de Paters en 

Broeders zelf de staatsplaatsen in Congo aanvroegen, 

hij ze met iiefde zou benoemen. 'Maar... zij doen het 

niet.

En als hij nu noemt wie hij krijgt, dan is het klaar 

dat die papenvreters ginder ver hunne beest zullen los 

laten !
Dit zal duren zoolang de belgische katholieke jonge

lingen niet in groot getal opstaan om de Coloniale 

plaatsen te bekleeden: dit is de eenige radikale red

middel voor de Missionnarissen.

Maar... ja. er zijn veel « maarkes » bij ! Wie zal 

die baan breken, wie zal dat zoeken in den huidigen 

staat der Colonie ? Geene vrouw mogen meehebben, 

geen huisgezin kunnen stichten, tenzij met zware ont

beringen, in dat slecht klimaat en in die verre eenzaam

heid ?

’t Is inderdaad geene lachende toekomst, maar tot 

nu toe eene groote'opoffering voor alwie in Belgie zelf 

eenigzins tot een deftig bestaan kan komen.

Waarom dus wenden zich niet tot het Co.oniaal 

bestuur, deze die de zelfopoffering koesteren als een 

levensideaal, de Missionnarissen zelf, of degene die met 

een geest als den hunnen bezie d zijn ? Waarom geen 

« derde orde » gesticht van Congoleesche Zendelingen, 

die het als eene heilige plicht op zich nemen de zaak 

der christene beschaving in burgersklèeren te handhaven; 

men zou ze misschien « Kortgerokte Jezuïten » noemen, 

maar wat kan het hun schillen ?

De Vrijmetselarij van het goed, moet deze van het 

kwaad daar op het zwarte veld gaan bekampen.

Zoo niet zullen de Missionnarissen het slachtoffer 

blijven ; noch M. Renkin, noch een ander Minister zal 

dit ooit kunnen beteren, de vereeniging tot hunne ver

dediging gesticht, ook niet, en al het groot geschreeuw 

der belgische katholieke drukpers evenmin.

Dat de Minister van uit Brussel aan zijne agenten 

in Congo verbiede lid te zijn der Vrijmetselarij, dit 

kan hij op het papier, ja, maar tot wat zal dit helpen ? 

Hoe zal hij er hand aan houden dat zijn bevel nage

leefd worde al den overkant van den evenaar ?

de Broqueville kan dit tegenover zijne officieren, wier 

handel en wandel hij in Belgie gadeslaat; maar Renkin 

kan dit in Congo niet.

Een nieuwe moderne Kruisvaart moet gepredikt wor

den om de jeugd met een apostelgeest, op onze nieuwe 

toestanden gepast, te bezielen.
Minister Renkin zal niet beter vragen : want zijn 

herte bloedt om het verwijt dat hem komt van die 

Paters die hij bemint en voor wie hij reeds veel heeft 

gedaan ; maar hij kan toch niet om hunnen ’t wille heel 

het civiel bestuur der Colonie aan stukken slaan, als zij 

hem geene betere ware aanbieden om het te vervangen.

KRONIEK VAN DE WEEK.
DE ALGEMEENE WERKSTAKING.

M. Van der Velde ging Zondag spreken te Ant

werpen saam met ’M. Terwagne. ’t Was natuurlijk 

over den onweerstaanbaren drang die ons volk naar de 

Algemeene Werkstaking moest voeren. —  M. Van 

der Velde liet zich echter op een nog al eigenaardige 

manier uit over A. W . Hij legde de schuld op de 

regeering, maar tevens liet hij verstaan dat de roode 

chefs bereid waren de A. W . te laten schieten en van 

het tooneel te verdwijnen waar ze nu sedert maanden 

staan alle slag van maneuvers te verrichten... 

als ze maar een deurken vonden om weg te spoeteren. 

De voorzitter der christen dokwerkers, D ’Haenens, 

vroeg het woord, maar hij kon met moeite enkele 

woorden uitspreken. De gaaien gingen aan ’t leelijk 

doen, de kwakkels sloegen ook zoo hard ze maar kon

den en ’t slot was dat D ’Haenens niet verder kon dan 

zwijgen.
De typografen te Brussel stemden eenparig de sta

king, zoo schreef ten minste Le Peuple. Maar, Zater

dag avond hielden de typografen een geheime stemming.

En... er waren 806 stemmen voor de staking, 720 

tegen... 80 witte briefjes en 100 leden waren ’t huis- 

gebleven. Ge ziet nu de eenparigheid op meer dan 

1700 leden van den bond slechts 800 die wilden 

staken, ’t Was een schrikkelijke slag voor de rooden. 

Ze rekenden op de meewerking van den onzijdigen 

typografenbond; ze rekenden er op, dat zoo de staking 

uitbrak, heel de zetters en drukkerswereld stil zou

liggen, geen bladen meer verschijnen zouden, tenzij 
Le Peuple; en die stemming bewees overduidelijk dat 

ze mis waren.
-—»oft—

DE GESCHIEDENIS GAAT VOORT.

iHeel het land door gevoelt men een lamheid. De nij

verheid verkwijnt, de handel gaat flauwtjes. Het leven 

der natie is bedreigd. De werklieden, in vele plaatsen, 

ondervinden maar al te wei dat er iets hapert. Velen 
werken uren min, sommigen zelfs dagen min dan naar 

gewoonte.

Al de liberale 'bladen, uitgenomen benige dolle 

paardjes die altijd blind en zot vooruitstormen, be

zwijken onder de gramschap der liberale nijveraars 

en hande aars die maar al te wel gevoelen dat er niet 

alleen spraak is van staking, maar veel meer van hun 

eigen porte-monnaie. Nu we kunnen hun geen ongelijk 
geven; maar waar ze ongelijk hadden, dat was de 

kartelkomedie te steunen. Want dit hier is zeker. Wat 

er ook van zij, liberalen en socialisten zullen gevoelige 

verliezen aan manschappen ondergaan. Ons volk is nog 

niet zoo verblind dat het niet ziet dat er in de kwestie 

van werkstaking een ramp besloten ligt voor ons vader

land.

’T BEGIN VAN ’T EINDE. De Burgemees

ters zijn Vrijdag dus bij Minister de Broqueville ge

weest. ’t Was nu voldoende dat de vraag voor Alg. 

Stemrecht ter studie zou gelegd worden. En zie, de 

socialisten sluiten zich bij de vraag aan.

Wat niet belet dat Vooruit en Le Peuple altijd 

maar door schoone artikels schreven om te bewijzen 

dat duizenden en duizenden bereid waren te staken.

— »o«—

’T SLOT VAN DE COMEDIE. De gordijn 

valt neêr. De werkstaking is uit. Vrijdag 7 Maart, 

moeten de Burgemeesters aan den heer Minister meê 

deelen dat de bedreiging af en uit is. De liberalen zul

len een pluimtje op hun hoed zetten en beweeren dat 
dank aan hen de staking geheven is. De socialisten 

zullen beweeren dat de regeering en de burgers-partijen 

schoon gesproken hebben; dat ze beloften hebben voor 

de toekomst, dat de staking niet geheven, maar slechts 

uitgesteld is.
En wij zeggen: ’t gezag zegeviert op geweld en 

revolutie; —  de regeering heeft kranig weerstand ge

boden. De katholieke partij heeft Belgie gered van 

de anarchie en van ’t geweld.

De socialisten moeten nu zelf weten hoe ze hun 

bedrogen volk weer goed zullen krijgen. Ze hebben 

storm gezaaid, wat ze nu maaien zuilen, zien we effen- 

aan. En de gespaarde centen ?

Ge zult nu de nieuwe maneuvers aanschouwen: de 

schapen moeten terug over de brug.

We brengen hulde aan de regeering, aan de gansche 

katholieke meerderheid, die nauwgesloten, als een rots

blok de regeering beschutte. Vooral aan Minister de 

Broqueville, die midden den storm kalm stond en 

onbeweeglijk. Eere aan hem; wij Belgen, wisten dat 

hij een groot staatsman was. Morgen weet en ziet het 

de gansche wereld.

Onze Kamer.
VERKLARINGEN  VAN ANSEELE, 

VAN DER VELDE, LE’MONNIER.

Minister Segers heeft Dinsdag de tonge losgemaakt 

van die heeren over Alg. Stemrecht en Alg. Staking.

M. Anseele beweert dat de stad- en staatswerk

lieden straffeloos mogen staken; worden- ze vervangen, 

dan hebben ze na de staking recht weerom aanvaard 

te worden. Anseele blijft immer de geweldigaard van 

vroeger, die met theorieën en gedachten afkomt die 

een land onderst boven zouden slaan.

M. Van der Velde is zoo kategorisch niet, bij windt 

er doekskens aan, hij draait en keert; hij is van gedacht 

dat de stakers in stads- of staatsdienst mogen ver

vangen worden. M. Lemonnier zei kortweg dat staats

bedienden geen recht hebben op staking. En dat is de 

ware theorie, ’t Miskomt echter niet de groote vrienden 

uit de Kamers zwart en wit te hooren zeggen tegen 

malkaar.

Deze week waren aan ’t woord over de militaire 

kwestie de heeren Van de Walle en Deveze en Daens. 
Donderdag en Vrijdag was Adelfons Heynderickx 

aan ’t woord. Men ziet genoeg dat de nieuwe 

legerwets-voorste.len in Engeland, Frankrijk en 

Duitschland, ook in Belgie hun invloed laten gevoelen.

Er werd echter niet veel bijzonders verteld.

— »o«—

Nu wat rieuws over voorstellen en vragen :

HET TAALGEBRUIK  IN HET LEGER.

De secties hebben het wetsontwerp onderzocht van 

M. de Broqueville in zake het gebruik der talen in 

het leger.

Het ontwerp is in al de secties aangenomen met 

groote meerderheid.

M’M. Van de Perre en Henderickx hebben in hunne 

secties zich aangesloten bij het ontwerp, hoewel zij 

hun voorkeur behouden voor de Vlaamsche en Waal- 

sche regimenten.

— »o« —

De v ragen  in  de K am ers.

Vraag van den H EER  REYN AERT  aan den 

Heer Minister van Geldwezen :

. .Herbergiers, in het arrondissement Kortrijk gevestigd 

binnen den tolkring, hebben er over geklaagd, dat de 

machtiging om brandewijn te verkoopen hun in deze 

jongste tijden werd geweigerd. Op het eerste zicht 

schijnen er nog al talrijke klachten ie zijn.

Zou de heer Minister mij willen zeggen hoe het in

derdaad is gelegen ? Meent hij niet dat een ambtenaar 

bijzonder zou moeten belast zijn met het onderzoek van 

bedoelde aanvragen ? Zou hij mij kunnen zeggen :

1. Hoeveel aanvragen werden ingediend ?

2. Hoeveel machtigingen werden verleend?

3. Hoeveel aanvragen van de hand gewezen werden?

4. Hoeveel aanvragen thans nog onderzocht wordèn?

Antwoord van den Heer Minister :

Overeenkomstig de bestaande wetsbepalingen, mogen

de herbergiers, die binnen het tolgebied wonen op 2,500 

meters of minder van de grens, het slijten van brandewijn

niet voegen bij het slijten van bier, dan na daartoe door 
het bestuur te zijn gemachtigd.

Deze machtiging wordt steeds verleend, wanneer de 

toestand van de slijterij en het verleden van den bedoel

den persoon genoegzame waarborgen tegen bedrog ople

veren. Bedrog is des te meer te vreezen, daar de slijte
rijen dichter bij de grens liggen, tenzij er eene voldoende 

natuurlijke grens besta : zooals bij voorbeeld eene rivier 

of eene vaart.

Weliswaar werden de slijterijen voor alcoholhoudende 

vochten vroeger toegelaten op zeer korten afstand van de 

grens ; maar de rechten, die toen op soortgelijke produc

ten geheven werden, waren veel lager dan thans. En 

krachtens artikel 14 van de wet van 6 April 1 843 op de 

beteugeling van het bedrog, zou men deze slijterijen 

slechts kunnen afschaffen, zoo er een misbruik werd 

vastgesteld bij proces- verbaal waarop eene veroordee- 

iing volgde.

Daags na de afschaffing van het vergunningsrecht 

door de wet van 1 2 December jonstleden, werden aan

vragen tot machtiging ingediend door al de bierslijters 

langs de grenzen, van hoogergemelde grensstreek. Voor 

het arrondissement Kortrijk bedroeg het getal aanvragen 

1330 op 14 Februari jongstleden ; 637 werden inge

willigd, 360 verworpen en 333 moeten nog onderzocht 

worden.

De verworpe aanvragen worden opnieuw ter plaatse 

onderzocht door een hooger ambtenaar van het bestuur.

— »o«——

Vraag van den HEER PEEL aan den Heer Mi

nister van Spoorwegen :

Ten gevolge van eene onlangs aangenomen minis

terieele beslissing, worden de aangestelden in dienst 

gewond, toegelaten lol het examen van ordeklerk « bui

ten wedstrijd » en tot dien graad benoemd wanneer zij 

voor al de vakken< het minimum der punten hebben 

verkregen.

Kan een aangestelde die in dienst Werd gewond en 

slaagde in het bijzonder examen van ordeklerk (omzend

brief n 1399 van 24-6 1911), den voorrang voor 

zijne benoeming, bekomen boven de overige candidalen 

die tot laaistbedoelden wedstrijd kurmen toegelaten wor

den?

Antwoord van den heer Minister :

De in de vraag aangehaaide ministerieele beslissing 

luidt als volgt :

« In ruime mate zal men den regel toepassen, die de 

aangestelden in dienst gewond, toelaat, in een meer gun

stig kader te treden mits een examen « buiten wedstrijd » 

waarbij het hun volstaat het minimum getal punten, bij 

het programma bepaald, te behalen (4e van de ministe

rieel dienstorder van 27 November 1912).

Om op de vraag te antwoorden, is het onontbeerlijk 

nauwkeurig den toestand van den bedoelden beambte te 

kennen, want geen enkel verzoekschrift van een aange

stelden, in dienst gekwetst, en die een examen buiten 

wedstrijd aanvraagt voor het bekomen van eene betrek

king van ordeklerk, werd tot hiertoe ingezonden.

ONZE BONDEN.
K ortr ijk .

PROPAGANDACLUB. Vergadering, Vrij

dag om 8 uren en half. Wisten er velen hoe leerzaam 

en gezellig het er gaat ! Vrienden, kent ge niet elk 

eenen verstandigen man, waarin ijver steekt voor het 

goed ? Brengt ze maar meê !

Rousse lare.
ARRONDISSEMENTSBOND DER KA

THOLIEKE JONGE W ACHTEN VAN ROUS

SELARE. —  Dinsdag a. s. 11 Maart te 2 uren en 

half namiddag, vergadering in den « Hazelt » te 

Rousselare. Belangrijke voordracht over de militaire 

kwestie, door een spreker van Brussel. —  Mededeelin- 

gen en schikkingen van de gouwfeesten te Brugge. —  

Iedereen weze op zijn post.

W evelghem .
KATHOLIEKE VOLKSBOND. - Afdeeling 

Jonge Wacht. —  B e st u URVERGADERING, heden Zon

dag, na de hoogmis.

Studiebond. Vergadering Dinsdag aanstaande.

Propagandaclub: Zaterdag aanstaande, vergadering, 
te 7 uren en half zeer stipt.

Katholieke Jonge Wacht. — Vergadering, morgen 

Maandag en acht dagen.

N IJVERHEIDSCHOOL. - Dinsdag, te 7 uren 

en half zeer stipt, lessen in de maatschappijleer en volks

huishoudkunde : twee klassen.

Donderdag : les over Vlashandel, te 7 uren en half 

zeer stipt.

Zondag : les over Vlasnijverheid, seffens na de 

vespers.

Zoo gaan we, van week tot week, meer vooruit in 

kennis en bekwaamheid. Daarom : houden we aan ! 

Vooruit met onze school !

KOORZANGERSMAATSCHAPPIJ. Verleden 

Zondag hadden we het jaarlijksch avondfeest dezer 

bloeiende en overnuttige maatschappij. De koninklijke 

harmonie vergastte ons weer op twee puike uitvoeringen 

van : Le roi l ’a dit door Delibes, en Hamlet door Am- 

broise Thomas : telkenkeere wordt het spel onzer har

monie met reden bewonderd. Het tooneel voerde op, 

het spannend boeiende stuk : De postwagen van Lyon, 

dat, kunstig uiigevoerd zooals het was, bij de aanschou- 

wers diepen indruk naliet. Eere aan bestuurder en spe

lers ! De groote aantrekking van den avond, waren 

echter voor velen de uitgevoerde kooren : Feestcantate 

door Jos. Valckenaere en Le Crucifix door Faure. De 

hooge eischen die we onze zangmaatschappij, vooral se

dert verleden jaar na de uitvoering van De Leie durven 

stellen, zijn ook dit maal niet beschaamd geworden. Als 

een rotsblok zoo vast en één was die massa zangertjes en 

stevigzangers en begeleiders samengeprest : waarlijk een 

stevig stuk kunst. En in alle schakeeringen ging die massa 

zich-mee-weren met een knapper leider kan uitwerken! 

kend, met het meeste gemak van de wereld, de heele 

reeks gevoelens, van de teederste, door heel de rei, tot 

de uitbundigste en geweldigste. Wat eendracht vermag! 

Wat het gewillige meegaan of beter het offervaardige 

zich mee weren met een knapper leider kan uitwerken !

Dat de koorzangersmaatschappij, zoowel wat het tooneel 
als den zang betreft, zich maar trouw samenhoude, 

naarstig, aanhoudend doorwerke en niet afschrikke, noch f 
op het een noch op het ander gebied, voorware ja zelfs ; 

niet voor de hoogste kunst : en bijval en vooruitgang is i 

haar verzekerd. Een bijzonder woordje van hulde en 

dank dient te worden gezeid aan de kunstenaars, leden 

van den Muziekkrmg van leper, die door een welbezorgd 

symphoniespel, het heele feest, maar vooral de uitvoering 
der kooren, den noodigen luister hebben bijgezet. Mogen 

wij hen, volgende jaren, nog in ons midden zien en hao- 

ren !

A rdoye .
Zondag, 16 Maart. W ERKLIEDENBOND. i 

Maandelijksche vergadering te 4 uren en half. De 

leden die in de laatste vergadering aanwezig waren, 

weten dat het zal zeer belangrijk zijn en zullen dus wel 

de achterblijvers optrommelen. —  Ieder werkman moet 

wel op de hoogte zijn van het nieuw wetsvoorstel der 

verzekering tegen ziekte, werkonbekwaamheid en ou

derdom

Men zal ook willen goed op uur zijn. Dus tegen j

4 uren en half in de bovenzaal, en nievers haperen.

JONGE WACHT. —  Ook denzelfden 16 Maart 

bijzonder buitengewone vergadering, en dezen keer 

voor al de leden. —  Geen achterblijvers hoor! ’t Geldt 

de laatste schikkingen voor onze feestviering van 2Jen i 

Paaschdag en het aanleeren van liederen.

Deze vergadering zal plaats hebben seffens na de 

vergadering van den werkliedenbond.

Iseghem.
De feestvergadering, met cinema, ten voordeele van de 

uitgeslotenen te Rousselare, heeft waarlijk alle gedacht 

te boven gegaan. Meer dan 1200 menschen gaven daar 

blijk van genegenheid aan onze broeders van Rousselare.

Eerw. Heer De Laere bedankte al de aanwezigen, 

bedankte de burgerij, de patroons die blijk gaven van 

genegenheid aan de christen werklieden. Hij bedankte | 
nog den heer Carpentier, die nooit afwezig is als er iel» te I  

doen is ten voordeele van de werklieden.

Vriend Camiel Sambaer hield een korte rede om den | 

toestand uiteen te zetten en om allen aan te zetten voort I  

de uitgeslotenen te steunen.

Dank ook aan onze knappe zangers, Cam DrubVels,

FL Raes en Gilbert De Clercq, die de tusschenpoozen 

zoo aangenaam mieken.
Werkliedenbond. OPGELET ! De vergadering 

van den P R O P A G A N D A C L U B  is uitgesteld op 

Maandag 1 7 'Maart, om wille van de feesten van Maan

dag.

Studiebond. —  Maandag avond, kwart na acht uur. 

Alle man op post !

Zanggilde. — Morgen, tê I 1 uren, algemeene her

haling !
Algemeene vergadering.—  Morgen Zondag, te 5 uren 

en half, algemeene vergadering. Sprekers : Heer advo- 

kaat Bernolet van Brugge en Eerw. Heer Buysschaert, 

onderpastoor te Ardoye. Er zal onder andere gesproken 

worden over de nieuwe Verzekeringswet. Ook onze 

zanggilde zal meedoen.

Bestuur Werkliedenbond. Vergadering aanstonds 

na de algemeene vergadering.

Staden.
VEREEN IGDE KATHOLIEKE FRANSCH- j 

MANNEN. Donderdag 13 Maart, om 7 uren 3ê  j 
’s avonds, belangrijke vergadering in ’t oud klooster. I 

Iedereen moet op zijnen post zijn.

KATHOLIEKE JONGE WACHT. 

Woensdag 19 Maart, om 7 uren 30, nuttige verga- I 

dering, waaronder voordracht met lichtbeelden.

H are lbeke . — Zondag, Passie-Zondag, om 4 t 
ure namiddag, in den Werkmanskring, groote jaar- I 
liiksche vergadering voor de werklieden van Harel- I 
beke, Bavichove, Cuerne, Desselghem, Oyghem en E 
Beveren aan Leie, die naar Frankrijk of ten minsten 5 
buiten onze provincie West-Vlaanderen, gaan wer- I 
ken.

Eerw. heer pastoor Denijs, zal de vergadering ; 
voorzitten.

Tot Zondag, en elk zegge het voort.

Zondag ook, om 5 ure, vergadering voor het volk 
van de Molens. De heer A. Simoens, zal er komen 1 
spreken.

Sweveg'hem.—Aanstaande Zondag,onmiddelijk 
na het lot, komt Mej. Baers van Antwerpen, eene 
voordracht geven over het nut en de noodzakelijk- £ 
heid der vereeniging « Met naald en Draad. » Al de sj 
meisjes, werkzaam in het linnengoed, worden er v er I 
wacht.

STAD ISEGHEM.
Met hun  v inger in  hun  oog.

Boos Iseghem antwoordt op ons artikel waar we 1 

lieten verstaan dat ze ’t geheel en gansch mis ophadden I 

als ze sommige werklieden-gezinnen wilden abonnement I 

doen betalen.
Maar, gelijk de voorgaande keeren, steken ze hun n 

vinger in hun eigen oog, die heeren van de oppositie fj 

en hun orgaan met één. Maar nooit dieper dan dezen !: 

keer.

EEN A A RD IG H E ID  !

We schreven ongeveer ’t volgende: « Het eenigste • . 

dat de schrijver uit « Boos Iseghem » zou antwoorden, 1 

wanneer dj weiklieden zouden vragen waarom zij | 

moeten betalen, zou zijn: dat de werklieden min moe- 

ten betalen dan de rijl(e smouiers.

Boos Iseghem keert dat tegen ons : Wat ? Wij j 

gebruiken zulke leelijke woorden nooit zegt het blad.

Niet te zeere loopen, heeren! W ij gebruikten dit i. 

woord « rijke smouters » om nog heel fatsoenlijk te : 

zijn. Want voor ons lagen uw papierkens van de laatste i 

gemeentekiezing. Gij gebruikt daar woorden die na- I  

tuurlijk veel treffelijker zijn.

Er is daar een briefje waar we de volgende woorden i 

vinden: rijke geldzakken die leven op het zweet der II 

burgers en onder den naam van katholiek ihunnen H 

brandenden gouddorst laven. Er is daar spraak van 1 

goudwolven, groote geldjagers, die vrij bewegen naar h 

hunne lusten in hunne goudspelonken.

W IE  schreef er dat ? En wie teekende dat ? De 

zelfde lieden die pas over een week schreven dat 

« Boos Iseghem nhun orgaan was.

Nu keuren ze dus zelf hun eigen handelwijze af,



e» hun eigen kiespropaganda ! Kan het schooner ?

Ze hebben hun eigen zich zelf veroordeeld ! Profi 

«at! Dat komt ervan ziet ge? Nog ne keer: Proficiat

W AT ZE ANTW OORDEN  :

!) Dat er inderdaad een verschil bestaat tusschen 
lorn en inkomen. Ze zeggen nu dat iedereen dat weet 

Zooveel te beter, maar in uw vorige artikels gaaft ge 

nochtans schoon te kennen dat ge het dan niet wist.

2) Ze draaien de moeilijkheid. Ze kunnen geen weg 

met onze redeneering die gesteund is op diepe kennis 

va» den toestand der arbeiders. Deken De Gryse heeft 

over tal van jaren prachtig geschreven over den toestand 

der werklieden-gezinnen. Gezinnen verstaat ge ’t goed? 

Welnu we houden ons aan ons standpunt. Werklieden 

gezinnen aanslaan door abonnement, dat is den vroe- 

geren toestand der fami.ie ontkennen en den lateren 

toestand der familie loochenen !

Ze redeneeren van de werke weg. Er zijn werklieden 

die geern zouden betalen zeggen ze. Oh ! oh ! maar 

daarmee legt ge onze redeneering niet om. Omdat er 

werklieden zijn die van.geen syndikaten willen weten; 

zult ge toch niet gaan beweeren dat daarom het syn

dikaat een slechte zaak is. Zulke redeneering telt bij 

geen enkel ernstig mensch. Redeneert eens zoo over 

Burgersbond, Boerenbond, zelfs over Godsdienst. 

Zulk redeneering is zotten praat.

De schrijver hoopt dat een tijd zal komen dat 60 

frank geen uitzondering zal zijn.

We hopen dat ook, maar we spreken niet voor de 

toekomst, we schrijven voor het heden. Willen zij 

kasteelen bouwen in de lucht, ons goed, maar als we 

schrijven, ’t is over de hedendaagsche toestanden.

Zal Berten daar nu geen artikel over schrijven om 

te zeggen wat hij denkt over die loonen ?

— »oa—
W AT ER DA AR ACHTER STEEKT.

Voor de gemeentekiezing schreven de heeren van 

de oppositie dat de werklieden ontslagen waren van 

’t' abonnement; dat dit alzoo moest blijven, want dat 

de werklieden al genoeg betaalden.

Nu is hun liedje een heel ander !

Verstaat ge dat niet ? Ja, ’t is nochtans al stiLekens 

aan ’t opklaren. De heeren voorzien een tijd waar ze 

zelf zouden moeten uitzien naar middels om aan stads

gelden te geraken. Dat is heel ’t mysterie ! Nieuwe 

werken eischen nieuwe gelden, dat is dood-eenvoudig 

om zeggen, maar geld vinden, dat de zaak ! En nu 

beginnen ze van ver aan, weerom hun schuite Van kant 

te steken... maar weerom ook zul en ze op ’t zand 

zitten.

— »o«—

Ze geven nog een deel ander beschouwingen. Maar 

we kunnen niet alles in een week geven. W ij zijn bij 

de kwestie gebleven; maar we zullen op tijd en stond 

ook over ander kwesties spreken. Een beetje patientie, 

ge zult er niet bij verliezen. We gaan recht onzen 

weg voort en bespreken punt na punt, alles wat we 

bespreken moeten, ook de kwestie van de burgerij, 

want ook die ligt ons te nauw aan ’t hart; onze lezers 

weten het wel.

— »o«—

Kinema van de Gilde. BU ITENGEW ONE 

VERTOONING. — I Maandag en Dinsdag.

P rogram m a  :

1) ’s Moigens in de Hallen (belangrijk).

2) De kleine stekskensverkoopster (drama).

3) Lisbonna na de revolutie (leerzaam).
4) Gribouille helpt verhuizen (komiek).

5) Prinses Cartouche (drama).

En daarna: het Lijden van O. L. H. prachtige 

fiims.

Maandag, te 7 uren en half aan de gewone prijzen. 
Dinsdag, te 6 uren en half, prijzen der plaatsen:

0.50 en 1 frank.

Kaarten zijn te verkrijgen bij de Wwe Van Moor

tel, bij de verkcoper van ’t Vollf en Zondag na de 8 

uren mis in ’t Gildhuis.

— »o«—

ALGEM EENE WERKSTAKING. —  We

werden ’t hier ook gewaar in ’t werk dat de sossen 

bezig zijn met voor onze belangen te zorgen.' Moesten 

ze nog wat voort van hunnen beer maken, ’t zou 

algemeene werkloosheid zijn in plaats van algemeene 

staking. We moeten die historie van de alg. werksta

king goed onthouden, want ’t en is nog nooit schooner 

bewezen dat de onnooze e gaaien gefruit en gestoofd 

•worden door eenige politieke smauzen die droomen van 

minister te worden. En ondertusschen doen die kerels 

niet voor ’t werkvolk, tenzij de werklieden verraden 

zooals ze nu weer doen te Rousselare. Ze zouden beter 

de uitgesloten werklieden ondersteunen, hun eigen so

cialistische werklieden te Rousselare. Terwijl de chris

ten werklieden reeds 80.000 franl( ontvangen hebben 

van wege die gierige kaloten, en zagen we nog geenen 

cent gegeven door socialisten aan hun eigen volk.

’t Is effenaf schande.

— »o«-—-

— Zaterdag laatst leden, had de begraving plaats 
van Mejuffer Eugenie Angillis, het slachtoffer der 
ijselijke moord van Zondag 23 Februari.

'>y Het was een deftige en indrukwekkende plechtig
heid. Een groot getal inwoners der stad, waaronder 
velen der aanzienlijkste, waren in den dienst tegen
woordig.

De kerk van het H. Hert,— gift der overledene, — 
was met rouwfloers somber behangen; bij de lijkbaar 
ontwaarde men de wapenen der familie Angillis.

Na de kerkplechtigheid werd het lijk ter aarde be
steld in den familiekelder op het kerkhof van Iseghem.

* *
Mejuffer Eugenie Angillis was afkomstig van hoo- 

gen edeldóm uit Frankrijk in Dolphinaat. Haar vader 
stamde af van Karel-Lodewyk Angillis-de Marsau- 
de Mondragon (haut Languedoc).

Hun wapen verbeeldt bovenaan twee engelen, 
waaronder een lelie, (ange-lys), met kenspreuk :
« Angelicis, Domine da moribus vivere » (Heer, laat 
ons leven als engelen).

Juffrouw Angillis liet, voor weinige jaren, nevens 
haar huis eene kerk bouwen die nu de parochiale kerk 
van het H. Kert is.

* *

Nopens de misdaad wordt de overtuiging steeds 
vaster dat zij reeds van den Zondag morgend zou

gepleegd zijn.
De vermoedelijke dader, niettegenstaande zware 

beschuldingen, blijft zwijgen.

Vrijdag namiddag werd de brandkas opengebro
ken, waarvan de sleutel nergens terug werd gevonden.

De H aarkappers  van Iseghem, Rousselare, 
Thielt en omliggende, hebben de eer hunne klanten 
te verwittigen dat, met 1" A p r il aanstaande, de 
prijzen verhoogd zullen worden ingevolge de tarieven 
bij eiken haarkapper en barbier uitgehangen.

i HEOBROMA, krachtherstellend, versterkend en 

lichaamvernieuwend geneesmiddel, uiterst geprezen te

gen : Flauwte van het bloed, krachteloosheid, bleeke 
kleuren, moeilijke maandstonden.

Slechte spijsvertering, braken, gal.

Verlamming, krachteloosheid en bevangenheid bij 

oude lieden, alsook bij diegenen die uit een zware 

ziekte opstaan.

Neurasthenie, namelijk de geestesverlamming ont

staan, ten gevolge van overarbeid met het hoofd, ver
driet, enz.

Al degenen die weer kloek en moedig wi.len worden, 

hoe afgemat, hoe tendent, hoe verflauwd zij ook wezen, 

zullen gered worden door de THEOBROMA.

3 frank de flesch.

Depot te Iseghem bij de H H . Rodenbach en Ver- 

hamme.

EM ELGHEM .
Onderlinge bijstand. —  Verleden Zondag had de 

algemeene vergadering plaats van den Onderlingen Bij

stand. Bij de 150 leden waren tegenwoordig. Op he

den telt onze gilde 209 werkende leden en 49 eereleden 

In den loop van ’t verleden jaar werden I 15 ziekekaar- 

ten afgeleverd. Er werd 910 fr. voor onderstand en 

608 frank voor geneeskundige dienst uitgegeven. Het 
inkas bedraagt 5200 frank.

De heer Pattyn is schatbewaarder benoemd in plaats 

van den betreurden H. Dejonghe, over enkele weken 

overleden. Telken jare komen eenige nieuwe leden de 

getalsterkte van de gilde vermeerderen, doch ’t ware te 

wenschen dat er nog meer jongeren inkwamen.

Ceitenbond. Zondag aanstaande, na de vergade

ring der ïL  Fami ie, algemeene verplichtende vergade

ring voor de leden der Geitenverzekering en van ’t 

Syndikaat.

Vrienden geitenliefhebbers, geen één en mag afwezig 

zijn. Gij hebt er allen belang bij eenige nuttige wenken 

en raadgevingen te vernemen nopens het kweeken uwer 

dieren en het onderhouden uwer stallingen. Na de ver

gadering, prijsloting voor de leden.

S C H I P V A A R T
S tad  Iseghem .

IlLViV E X B B  V A  ItK.X.
De drij Gebroeders met lijnzaad voor Alf. Dassonville, Len- 

delede.
Le Choisy met kolen voor Fr. Decaigny, Emelghem.
Dieu veille sur nous, met kolen voor de W c Conrard Ver- 

straete.
Beatrix met lijnzaad voor de gebr. Vandemoortele, Emelghem.
Léon-Marie, met ciment voor de We A. Vandewalle en Fran- 

£ois Décaigny.
St-Antoine en St-Joseph beide met hout voor de Gebroeders 

Joseph en Jules Verstraete.

In den omtrek.
A rdoye . — Feestviering der Jonge Wacht. — Op 

maandag 24n maart, zijnde 2dc Paschdag zal de Jonge j 
Wacht van Ardoye, de wijding en inhuldiging vieren * 
van haar prachtig nieuw vaandel.

’s Morgens te 9 uren onder de Hoogmis, vaandel- 
wijding, en bijzonder gelegenheidssermoen.

’s Namiddags te 2 uren, groote optocht der vreemde 
maatschappijen,algemeene feestvergadering en con
cert.

Beveren-bij-Rousselare. — De schuur van 
M. Richard Hostens, landbouwer bij de statie en de 
aanpalende gebouwen werden, Zondagavond, met 
hunnen inhoud door het vuur vernield. Niets was 
verzekerd. De schade bedraagt 10,000 frank. Men 
vermoedt kwaadwilligheid.

Bisseghem . — Jooris Vermeulen, vlaswerker in 
dienst bij M. A. Delbeke, viel al eenen zak hippekaf 
dragen en is den knoezel gebroken.

Em elghem . — Deze week is onze veldwachter
A. Demeulenaere, er in gelukt op heeterdaad eenige 
der nachtstoorders te betrappen, die sedert eenigen 
tijd meenen dat alles hun toegelaten is.

G its . — Op Zondag 16 Maart aanstaande, komt 
M. Van Wyngaerden, tuinbouwconsulent te Leuven, 
op verzoek van de hoveniersgilde, eene voordracht 
geven met lichtbeelden over den groenselkweek in 
Holland. Deze vergadering, geheel vrij en kosteloos, 
zal plaats hebben in de concertzaal (oude mannen
huis) om 5 uren. Eene leerrijke en aangename voor
dracht. Men zal er vernemen door woord en beeld 
hoe onze noorderburen het aan boord leggen voor 
den kweek en den afzet hunner groensels. Velen van 
Gits en ’t omliggende zullen er tegenwoordig zijn.

Meenen. — St-Franciscuskerk. — Maandag 10" 
dezer, om 3 1/2 namiddag, inhuldiging van den 
nieuwen orgel.

Zullen den orgel bespelen, MM. Devriendt, orga
nist van St-Franciscus, Isenbaert, organist van St- 
Vedastus, Vanhoutte, organist van St-Maartens te 
te Yper.

— Prudent Decloedt, 24 jaar, timmerman, is in de 
fabriek van Latour en Capelle, van een platform ge
vallen. Hij werd gelukkig niet erg gekwetst.

M eulebeke. — M. Boone, nijveraar, is door de 
Katholieke Vereeniging gesteld als kandidaat voor 
de aanstaande kiezing van een provinciaal raadslid.

— Een in opbouw zijnde huis is ingestort te Ma- 
rialoop.

De mestersbaas Tavernierjen M.Dinneweth,zoon, 
werdt zoo erg gewond dat zij hebben moeten berecht 
zijn.

De metsenaar Tjolle en de timmerman Desunder 
werden min gevaarlijk gekwetst.

Moorseele. — Eene koe van den landbouwer 
Constant Vandamme heeft verschoten, als zij gele
verd werd en is op de vlucht geslagen; haar eigenaar 
werd gekwetst met ze te willen tegenhouden.

Oost-N ieuwkerke. — Op Paschen luisterlijk 
avondfeest gegeven door de muziekmaatschappij, 
ten 4 uren in de gemeenteschool. Drama ; De Brand
stichter, klucht : Apollo.

Gelijk voorgaande jaren mag men eene proppens- 
volle zaal verwachten.

>itthem .
De onthulling van het standbeeld is vastgesteld op 

Zondag 10 October; de opvoering van I, Oorda’s 

Verbiestdrama op Maandag, 11, en Vrijdag, 15

Oogst. Het zal gespeeld worden op de eigene plek
gronds waar P. Verbiest geboren werd : op de aloude 

Quecqmote. Hoe zullen de hartroerende verzen waar

door P. Verbiest op China’s verre kusten, zijn liefde 
voor zijn dorp, voor zijn huis en voor zijne moeder 

uitdrukt, op die plaats tragisch weerklinken 1 Daar zal 

voor dien tijd volgens al de vereischten van den modernen 

schouwburg een zaal met tooneel vervaardigd worden.

Het tooneelgerief zal meestal uit China 

worden toegezonden. — Gedurende de feestweek zal 

een tentoonstelling van Chineesche kunst en van gedach

tenissen betreffende P. Verbiest te zien zijn. —  De be

werking van het geheel programma wordt naarstig 

voortgezet.

Rum beke . — Dinsdagnacht, rond 12 ure, is bij 
René Debrabandcre, olieslager, te Rumbeke, de 
groote steenen molen van onder tot boven opgebrand. 
De vuurgensters, door den hevigen wind gedreven, 
hadden reeds de herberg « De Oude Smisse, » in 
brand gestoken. Geburen, alsmede de pompiers van 
Rumbeke hebben een gedeelte der hesberg kunnen 
bevrijden. Een groot deel der meubelen enz. kwam 
in den brand om, ook is de schade nog al aanzien
lijk. — Oorzaak onbekend.

—  Maatschappij « D e V ereenigde V rienden . »

— Op Zondag 16 Maart, om 5 ure stipt, geeft Eerw. 
heer Hugo Verriest ,eene voordrachten de feestzaal 
van ’t Gemeentehuis.

Spreker heeft voor onderwerp gekozen « Schoon 
Volk. » — Ingang vrij.

W evelghem . — August Daels, 56 jaar, metser, 
wonende in de Kweekstraat, en in dienst bij Leopold 
Tanghe, was bezig met een balk te plaatsen tegen 
eenen muur, om dezen te schooren, toen hij van de 
ladder viel en den rechterarm brak.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

Leievlas. —  Steeds blijft de slechte wending op de 

vlasmarkt overheerschend. De prijs der vlassen helt voort 

naar afslag en de klodden, op het laatst der verledene 

week, opnieuw een weinig gevraagd, werden met het be

gin dezer week wederom verwaarloosd.
Russisch vlas. —  Geen enkele uitvoerhaven is toege- 

vrozen ; dit vergemakkelijkt den uitvoer, die is :

VLAS. 1 Oct. 11—4 Febr. 12 1 Oct. 12—3 Febr. 13

Langs de havens 55,070,000 kil. 105,487,000 kil.

Per spoor 49,910,000 » 52,760,000 »

104,980,000 kil.

6.421.000 kil.

2.179.000 »

158,247,000 kil.

10.729.000 kil.

2.064.000 »

KLODDEN.

Langs de havens 

Per spoor

8,600,000 kil. 12,793,000 kil.

Iersch vlas. —  Belfast, 3 Maart. Geringe aanvoeren; 

beste soorten goed gevraagd doch zeer schaarsch.

Vlas- en Tv er k garens. —  Belfast, 3 Maart. Normale 

verkoop zonder 'levendigheid.

Rijsel, 5 Maart. Normale zakengang zonder veran

dering.

Trautenau, 3 Maart. Groote vraag voor den uitvoer.

Bielefeld, 1 'Maart. Zeer levendige vraag aan prijzen 

in neiging tot reizen.

Dundee. Zeer goede vraag ten gevolge der aanbeste

dingen voor den Staat. Grove werkgarens zeer gevraagd.

Lijnwaad. —  Dundee. Zaken kalm. Het vooruitzicht 

op de tariefhervorming in Amerika beperkt den tegen- 

woordigen verkoop.

Belfast. De zaken verbeteren niet; weinig bestellingen. 

Toch goede vraag in Damast ; goed verbruik in ’t bin

nenland van gebleekt lijnwaad.

Armentiers, 5 Maart. Markt kalm. Verhandelingen 

beperkt.

Rijsel, 5 Maart. Zaken kalm. De huizen van witgoed 

zijn niet haastig in hunne vraag.

K atoen .
Geen bijzonder feit kenmerkt de katoenmarkt der ver- 

loopene week. Vastheid in de prijzen is overal waar te 

nemen. ’

Liverpool, 5 Maart. Lev. Maart-April, 6.58.

Le Havre, 5 Maart. Lev. Maart-April, 81.50.

Nieuw-Orleans, 4 Maart. Lev. Maart-Aprïi, 12.28.

New-York, 4 ’Maart. Fully good fair futures, Maart 

18.21 dollars.

Chicoreën.
Antwerpen, 3 Maart. Bericht van M . Vindevogel. 

Markt kalm. Prijzen vast. Nagenoeg 55,000,000 kil. 

cossetten werden uit België gevoerd in Okt.-Nov.-Dec.- 

Jan.- aan 1 3.50 fr. Nopens den nieuwen oogst kan men 

nog niets zeggen.

Leeuwarden, 28 Febr. Beschikbare 6 g. 75 ; oogst 

1013 Okt.-Nov. 7 g. 75.

Gent, 28 Feb. Beschikbare 1 3.50 ; oogst 1913 Okt.- 

Nov. 15.50.

Maagdeburg, 28 Feb. Beschikbare I 4 m. 25 ; oogst 

1913, 15 m.

Rijsel, 26 Feb. Beschikbare 14.50 ; oogst 1913, 

16.50.

Kortrijk, 3 Maart. Beschikbare, 1 3.50.

Rousselare, 4 Maart. Beschikbare, 14 a 14.25.

BURGERSTAND
ARDOYE.

Geb. — Leyn Margaretha, dv. Victor en Vermauts Ludovika, 
Plaats. — Ameye Clara, dv. Aloïs en Vinckier Marie, Zandberg.

Sterfg. — Vanhecke Barbara, 77 j. z. b. dv. Petrus en Decerf 
Theresia. — Staelens Henri, 82 j. wed. van Hoornaert Rosalia, 
Tombrugge-veld. — Desmet Cyriel, 1 m. zv. Victor en van Tack 
Hortensia, Zwarte Leeuw. — Cromber Qodelieve, 7 m. d. van 
Aloïs en Cuvelier Marie, wijk ’t Schaarke. — Naessens Ivonna,
1 j. d. van Alfons en Brouckaert Elisa, wijk’t Schaarke.

BAVICHOVE.
Geb. — André Vanlancker, zv. Aloïs en Romanie Lambrecht.

— Josef Bruneel, zv. Henri en Irma Verhaeghe. — Joël Der- 
mauw, zv. Arsène en Emma Vandenbulcke.

Sterfg. — Jules Callens, 26 j. zv. Frederik en Eudoxia 
Desmet. — Josef Bruneel, 3 d. zv. Henri en Irma Verhaeghe.
— Robert Vandekerkhove, 2 m. zv. Emiel en Marie Vanwymel- 
bele.

EMELGHEM.
Geb. — Roger Martin, zv. Ernest, Plaats. — Maria Delseyne, 

dv. Theophiel.— Henri Desmet, zv. Jules, Maelputten.— Arthur 
Roose, zv. Cyriel, Haaipander.

Sterfg. — Louise Qeerlandt, 73 j. landbouwer, wed. van Con
stant Vanrumbeke en van Frans Cools, echtg. van Adolf Toe- 
baert, Vijfwegen. — Rosalie Stragier, 73 j. Maelputten. — Jan 
Storme, 73 j. landbouwer, jcht,*. van Louise Degeitere.

HOOGLEDE.

Geb. — Vanhee Godfried, zv. Gratiaan.

Sterfg. — Vantomme Gerard, 6 m. zv. Cyriel. — Plouvier 
Julia, 4 m. dv. Aloïs.

INGELMUNSTER.
Geb. — André Bossaert, zr. Cyriel en Emilie Vanryckeghem.

— Clara Declercq, dv. Maurice en Augusta Verscheure. — 
Francis Maes, zv. Adhemar en Marie Deleersnyder. — Hector 
Neirynck, zv. Gustaaf en Marin Decouttere. — Joris Dewulf, zv. 
Theophiel en Clothilde De Muynck.

Sterfg.— Désiré Verhaest, 76 j. landb., wed. van Rosalia 
Devolder. — Eugenia Vanackere, 83 j. z. b., weduwe van 
Deschynck.

ISEGHEM.
Geb. — Vanderschaeve Julia, dv. Antoine en Enghien Angèle, 

Meenenstraat. — Corteborst Arthur, zv. Victor en Beeuwsaert 
Maria, Meenenstraat. — Steen Julia, dv. Petrus en Vansteen
kiste Irma, Boschmolens. — Lyspens Hector, zv. Camille er 
Segers Valerie, Boschmolens. — Dejonghe Pierre, zv. Jules es 
Seynaeve Maiia, Droogen Jan. — Werbrouck Maurice, zv. Hee- 
tor en Sabbe Bertha, Abeele. — Vandenbroucke Raymond, zv. 
Edmond en Vankeersbilck Marie, Nieuwstraat. — Metirisst 
Helena, dv. Jan en Verlinde Elisa, Winkelhoek. — Grymonpon 
Maurice, zv. Petrus en Dewulf Maria, Maneghemstraat. — 
Buyse Oscar, zv. Alfons en Declercq Marie, Bellevuestraat. —• 
Fossez Maria, dv. Marcel en Schacht Maria, Wijngaardstraat.
— Wulbrecht Maria, dv. Henri en Verhamme Elisa, Gentstraat.
— Caryn Valère, zv. Henri en Neirinck Maria, Beulaershof. 

Sterfg. — Vanhee Leo, 74 j. z. b,, wed. van Ameil Lucia,
Gentstraat. — Devoldere Constant, 91 j. z. b., wed. van Mon- 
serez Barbara, Gentstraat. — Werbrouck Jules, 2 m. zv. Gus- 
tave en Derietiw Leonie, Heye. — Vansteenkiste Lucia, 86 j. 
z. b. — Cornillie Jeroom, 11 j. z. b., Lendeledestraat. — Mortier 
Amelia, 83 j. z. b., weduwe van Christiaens Karei, Krekelstraat.
— Vanhee Silvia, 60 j. huishoudster, weduwe van Robert 
Benoni, Kortrijkstraat. — Buyse Gabrielle, 18 j., Brugstraat.

KORTRIJK.
Trouwbeloften. — Julien Opbrouck, schoenmaker, Overleie- 

straat en Irma Pillart, naaister, Vlamingstr. — Gustaf Deschuy- 
mere, metser, Bruggesteenweg en Honorina Verhamme, naaister, 
St-Antoniusstr. — Camiel Declercq, herbergier, wed. van Emilie 
Ghys, te Deerlijk en Mathilde Vanfleteren, dienstmeid, Plein. — 
Maurice Albers, kleermaker, Veldstr. en Bertha Debree, naai
ster, gehucht Walle. — Alfons Goussaert, meubelmakersgast, 
Heulesteenweg en Maria Bauwens, spoelster, Staceghemstr. — 
Julien Egels, scheerder, Veemarkt en Adriana Delrue, bobijnster, 
Veldstraat.

Geb. — Alice Haverbeke, Kapittelstr. — Martha Parmentier, 
Staceghemstr. — Albert Derveaux,' Doornijksteenweg. — Paula 
Vandenberghe, St-Antoniusstr. — Achiel Dufroment, gehucht 
Pottelberg. — Florida Vanwalleghem, Moorseelestr. — André 
Hostens, St-Denijsstr. — Irena Vanhoenacker, Vaartstraat. — 
Stefaan Naert, Henri Beyaertstr. — Simonna Popelier, Kasteel
straat. — Maria Lambrecht, Voorzlenigheidstr. — Joanna Wae- 
rebeke, Magdalenastr. — Elza Vanrobays, Audenaerdesteenw.
— Jan Mortier, Gentsteenweg. — Henri Lagaisse, Meenenstr.— 
Noëlla Vandevelde, gehucht Walle.— Joanna Demeestere, Door
nijksteenweg.— Albert Delahousse, Wijngaardstr.— Magdalena 
Everaert, Doornijksteenweg.

Sterfg. — Leonia Baudaer, 66 j. huishoudster, weduwe va* 
Dominiek Decoene, gehucht Pottelberg. - Jules Corselis, 2 da
gen, Kapellestr. — Henri Derho, 72 j. zonder bedrijf, wed. van 
Maria Brouckaert, echtg. van Stephania Stillatus, St-Jansbeluik.
— Emma Dejode, 52 j. huishoudster, echtg. van Henri Deflo, 
Sweveghernstr. — Amelia Croes, 50 j. huishoudster, wed. van 
Camiel Eggermont, Muynkendoornstr. — Denijs Herman, 68 j. 
zonder bedrijf, echtg. van Silvia Christiaens, Hoogh Mosschere- 
dreef. — Octavia Matton, 81 j. zonder bedrijf, wed. van Albert 
Buyse, St-Janstr. — Filomena Haese, 68 j. zonder bedrijf, Beg- 
gijntaof. — Joris Desmet, 8 m. Gentsteenweg. — Coralia Taver- 
nier, 64 j. zónder bedrijf, wed. van Adolf Decoene, Vandenpeere- 
boomlaan. — Josef Rogé, 8 j. Paleisstr. — Karei D ’haene, 79 j. 
wever, echtg. van Adela Mouton, Doornijksteenweg. — Maria 
Schietgat, 58 j. huishoudster, echtg. van Jan Buyse, Abdijkaai.
— Everaert, vrouwelijk geslacht, Doornijksteenweg.

LEDEGHEM.

Geb. — Pinnoo Elisa. — Schoutteten Clovis.

Sterfg. — Masschelein Maria, 50 j. dv. Carolus ei Lucia 
Stragier. — Cinjaere Hector, 20 j. zv. Henri en Maria Van- 
doorne.

MOORSEELE.

Geb. — Feys Albert, zv. Cyriel en Volckaert Pharaïlde. — 
Dekeyzer Achiel, zv. Emiel en Maes Marie.

Sterfg. — Spitaels Sophie, dv. Medard en Mestdagh Eugenie.

OOST-NIEUWKERKE.
Trouwbelofte. — Camiel Degryse met Maria Geldhof. — 

Victor Declercq, geb. te Rousselaere, met Sidonie Geldhof.

Geb. — Maurice Vanhaverbeke, zv. Pieter en Helena Sobry.
— Gerard Vanrobaeys, zv. Arthur en Emma Platteeuw. — Clara 
Hoet, dv. Theophiel en Maria Popelier.

Sterfg. — Elza Cauwelier, 1 j. — Joris Vangheluwe, 6 m. — 
Julia Hondeghem, 1 j. — Louis Engels, 25 j. — Jeroom Devel- 
ter, 1 j.

OUCKENE.
Geb. — Maurits Spillebeen, zv. René en Celina Lefevre. — 

Irma Wybo, dv. Jules en Emilie Vandeweghe.

Huw. — C. Feys van Rumbeke r>et E. Verbrugge.

Sterfg. — Joannes Raveschot, 75 j.

ROLLEGHEM-CAPELLE.

Geb. — Vandenbroucke Gerard, zv. Petrus en Lefevere Her- 
minia. — Verhuist Leander, zv. Remi en Lefevere Irma. — 
Lemeire Maria, dv. Camiel en Verhaeghe Sidonia.

Sterfg. — Jacques Pelagia, 74 j. huish., weduwe van Laffere 
Petrus-Joannes, Rennevoortstraat. — Vermont Theophiel, 50 j. 
houtzager, echtg. van Corneillie Lacise, Plaats. — Kerckhof 
Marcel, 14 j. zv. Araand en D'Hert Marie, Plaats. — Deceunincx 
Barbara, 69 j. kantw., wed. van Tanat August, Rennevoortstr.

ROUSSELARE.

Trouwbeloften. — Oscar Vanwelden, smidsgast met Bertha 
Claeys, voddenw. — Leo Lefevere, arbeider met Celina Horrie, 
spoelster. — Victor Declercq, steenovenwerker met Sidonia 
Geldhof, spellewerkster te Oost-Nieuwkerke.

Geb. — René Denys, Ardoyesteenweg. — Zulma Louvaert, 
Rumbekesteenweg. — Marcel Dejonckheere, Noordstraat. — 
Laurent Braekevelt, Statiedreef. — Willy Vanslambrouck, Sta- 
tiedreef. — Hendrik Bufibe, Gitsstraat. — Maria Doom, Mane- 
straat. — Denysa Nollet, ^umbekestraat. — Ivonna Debrauwer, 
Kermisstraat. — Emiel Vandenbussche, Chicoreistraat. — Alfred 
Vanwalleghem, Schoolstraat. — Louis Feys, Landbouwstraat.
— Angela Qaeghebeur, Spanjestraat. — Simonna Lamon, Cbi- 
coreistraat. — Augusta Willemyns, Meenenheerdeweg.

Sterfg. — August Dewaegemaecker, 5 m. St-Jorisstraat. — 
Coleta Degryse, 89 j. z. b., Kunststraat. — Achiel Roesbeke,
9 m., Vijfwegenstraat. — Pieter Driessens, 85 j. timmerman, 
wed. van Rosalia Boddyn, Hospitaal. — Julia Degeest, 15 j. 
z. b., langs de Vaart. — Adriana Deforce, 6 w. Ardoyesteenwa*.
— Julia Sanctorum, 10 m. St-Jorisstraat. — Sara Vandooren,
6 m. Bruanestraat. — Joanna Caytan, 12 j. z. b., RekeStukken- 
straat. — Edward Delplace, 79 j. smid, Ooststraat, wonende te 
Thourout.

STADEN.
Geb. — Irma Carpentier, dv. Victor en Adèle Deprez. — 

Achiel Liephout, zv. Cyriel en Febronie Mandeville. — Maria 
Vanheule, dv. Petrus en Adelaïde Follebout — Margaretha 
Plets, dv. Aloïs en Julia Denys. — Irena Schacht, dr. Jules en 
Maria Sabbe. — Lucien Vuylsteke, zv. Henri en Elodie Dekem.
— Josepha Vanneste, dv. Cyriel en Mancinda Volcke.

Sterfg. — Titeca Leon, 4 j. — Titeca Celina, 6 m. — Degryse 
Madeleine, 4 m.

SWEVEZEELE.

Geb. — Malysse Gabrielle, dv. Cyriel en Emerence Goethals
— Lannoo Joseph, dv. Emeric en Emelia Demuynck. — Ver 
haeghe Alberik, zv. Gamiel en Maria Deschout.

Sterfg. — Janssens Rosalia, 76 j. werkster, echtg. van Duyck 
Joannes. — Demuynck Maria, 16 j. dv. Henri en Virginia Van- 
maele.

WEVELGHEM.

Trouwbeloften. — jeroom Debeuf en Anna Vercoutere te 
Meenen. — Gustaaf Dewaele, te Anseghem en Sara Vanmarcke.

Geb. — Georges Pottie, zv. Omer en Maria Pynoo. — Ann* 
Deneckere, dv. Arthur en Zulma Hespel. — Madeleine Pinoy, 
dv. Theophiel eti Irma Pattyn. — Ivonna Vanackere, dv. Victor 
en Maria Huygelier. — Julia Vens, dv. Charles en Clemence 
D'hont.

Sterfg. — Aloïs Demazure, 55 j. echtg. van Maria Vanler- 
berghe. — Jules Deman, zv. Alfons en Maria Bultynck. — Anna 
Bekaert, dv. Gustaaf en Leontien Vantomme. — Ivonna Tim
merman, dv. Camiel en Emma Dejonckheere.

WYNKEL-ST-ELOOI.

Geb. — Holvoet Julia, dv. Cyriel en Deneckere Emilie. — 
Gheysen Florina, dv. Constant en Ramon Emma. — Devos 
Magdalena, dv. August en Bultynck Emma. — Vanhie Sylvère, 
zv. Theophiel en Vanderkeeren Lucie. — Maes Gaston, zv. 
Aloïs en Tack Febronie.

Sterfg. — Pattyn Fideel, 4 m. — Dumoulin Joannes, 75 j. 
wed. van Demets Febronie. — Vandaele Hector, 1 m. — Ver
mont Barbara, 89 j. weduwe van Dael Frederik. — Deceuninck 
Barbara, 69 j. weduwe van Tandt. — Beernaert Rosalie, 75 j. 
wed. van Depruyst Constant. — Lefevere Remi, 21 j.



JUFVROUW HELENA DUTRIEU.
De vermaarde belgische vliegster die nu vereerd is met het kruis van het Eere-Legioen van Frankrijk.

De vliegkunst die in de laatste 

jaren zoo rap vooruitging, telt onder 

hare vliegende liefhebbers niet enkel 

vliegeniers maar ook vliegeniersters.

Onder de vrouwelijke vliegers 

bekleedt de Belgische Jufvrouw 

Helena Dutrieu een eerste plaats.

Met stoutmoedigheid en kracht

dadigheid beproefde zij eerst de 

de wielersbanen, later de automo- 

biel-koersen, om in 1909 hare 

krachten toe te wijden aan de vlieg

kunst.

Prachtige vluchten, met manne- 

lijken durf uitgevoerd, deed zij in 

België, Frankrijk, Zwitserland en 

elders. Te Odessa deed zij eenen 

gevaarlijken val die haar bijna het 

leven kostte.

Te Blankenberghe zag men ze, 

over twee jaren, drijven boven den 

zeedijk en vluchten doen tot aan 

Brugge, rondom den Halletoren.

Op 21 December 1912 behaalde 

zij, voor de tweede maal den prijs 

Femina, met eene vlucht van 230 

Kilometers in 2 u. 45 m.

K ron iek  van  K unst en Kennis.

Algemeene toestand
in de Muziek.

Naar aanleiding van een soortgelijk artikel over 

letterkunde, hier voor korten tijd verschenen, willen 

we eenige aanwijzingen geven over de huidige muziek.

Sommige karakterteekens, in de letterkunde waarge

nomen, kunnen ten anderen heel wel toegepast worden 

aan de muziek. Die twee kunsten zijn immers nauw 

verwant en vormen de rhytmische kunst tegenover de 

plastische kunst.

Bemerkensweerdig is het hoe dezelfde stroomingen 

van Classicisme, Romantisme, Impressionnisme op die 

verscheidene kunstgebieden waar te nemen zijn; ja, 

dikwijls zal de kennis van het eene ons wonderbaar 

helpen om het andere te verstaan. Neem b. v. de jonge 

fransche school van Debussy en Ravel. Hoe kunstig 

zal men de fijnheid hunner melodiën, het symbolisme 

hunner rhytmen, het impressionnisme hunner harmoniën 

smaken, als men de kunst van Verlaine en Maeterlinck 

reeds leerde genieten. Trouwens die toon- en woord- 

dichters drukken elk op zijne manier denzelfden ziels

toestand uit en weerspiegelen dezelfde onbestemde 

droomerijen en verfijnde gevoelens eigen aan hunne 

beschaving.
Wat is nu het hoofdkenmerk der muziek onzer dagen?

Nadat zij in de X V III6 eeuw, de wereld door uit

sluitend Duitsch, Fransch of Italiaansch geweest was, 

is zij in de X IX e eeuw bijna in alle landen nationaal 

geworden. De bijzonderste scholen, benevens de 3 

voornoemde die zich verder ontwikkeld hebben, waren

(7e Vervolg).

V ie r d e  L e s .

P la n te n ; d ie re n ; menschen ; geesten.

Het levenloos heelal, met zijn millioenen hemel

lichamen, zijn dampkringen, zijn etherzee (1), dit alles 

zoo wondervel samengesteld, zoo machtig, toch ordelijk, 

doordaverd van krachten, hebben we thans genoegzaam 

beschouwd.

Nieuwe werelden gaan thans voor ons open: de 

verschillende rijken van ’t levende, ’t plantenrijk, ’t 

dierenrijk, ’t menschen- en geestenrijk (2).

a) DE M ICROBENW ERELD.

waar we geen gedacht over kunnen hebben, omdat we 

ze met het 'bloot oog niet zien kunnen.

Doch kijk eens door een vergrootglas in een modder

poel: wat leven en beweging ! ’t Krioelt van levende 

ziertjes, levende, want van een komen er twee, vier, 

honderd, duizenden en nog duizenden.

De eenen worden aanzien als plantaardige, de andere 

als dierlijke organismen. De eersten verdeelt men ge

woonlijk in splijtzwammen of bectérïén (er zijn er bol-, 

staaf-, komma-, trechtervormige) (3) gisten en schimmels 

(4). De verdeeling der anderen is veel meer ingewikkeld.

(1) ’Maar even vermeld weer de plaatsen die wij 

ons niet kunnen voorstellen : hemel, hel en vagevuur.

(2) Onnoodig er op te wijzen zeker, hoe eindeloos 

ver elk der beschouwde werelden en rijken boven ’t 

andere rijst : van niet tot iet een oneindigheid ! ; van 

iet tot iets levends, neem zelfs maar het nietigste plantje, 
een oneindigheid ! ; zoo ook verder nog op. In iedere 

wereld, in ieder rijk, klimmsude orde van wezens. Een 

ontzaglijk vertoon !
(3) Ze bestaan hoofdzakelijk uit : een kern, pro- 

toplasm of oerstof, omsloten door een wand. Hier komen 

we weer te staan voor het nog kleiner, het eindeloos 

kleine ! Het protoplasm b. v. bestaat uit verschillende 

stoffen, in hoofdzaak eiwitstoffen, lecithine en choles- 

terine, verder uit zouten en water. Welk is nu de samen- 

stellig van elk dezer stoffen ??? Waar voert ons dit 

heen ?...
(4) Hoogere schimmels zijn reeds ontwikkelde plant

jes : met stam, takken, blaadjes. De beschimmeling die 

we soms op eetwaren b. v. gewaar worden, is feitelijk 

eene heele boschage !

de Noorsche met Gade en Grieg, de Slavanische met 

Dvorak en Smetana, de Belgische met Benoit en Tinei, 

vooral de Russische met Balakirew en ’Moussorgskij. 

Eenen buitengewonen invloed op het buitenland hebben 

de Russen uitgeoefend en meesterwerken van eerste 

gehalte weten voort te brengen.

Al deze nationalisten hebben het karakter van hun volk 

in hunne muziek trachten weer te geven. Bij de Russen 

vinden wij hunnen tartaarschen oorsprong veropenbaard 

in hunne eigenaardige rhytmen, ruwe harmoniën en 

springlevende volksmelodiën. Bij ons heeft Benoit eerst 

zijne moedertaal in eere gesteld en dan de oude volks

melodiën in zijne werken vermengd. Doordrongen van 

den rhytmus en klank onzer zangerige taal, vertolkte 

hij ons den joligen levenslust, het vlaamsche realisme, 

de weelderige uitbundigheid van het volksleven.

Bij allen vindt men tegenwoordig eene verdere evo

lutie, bijzonder wat de harmonie aangaat.

Wat over enkele jaren als wanklank gold, is een 

element van schoonheid of eigenaardigheid geworden, 

en het oor vindt welhaast streelend wat bij ’t eerste 

vatten nog ruw klonk. Ongetwijfeld draagt de gewoonte 

en opvoeding er veel bij toe om den indruk der klank- 

koppelingen te verhoogen of te verstompen, en waar 

men op den nieuw ingeslegen weg zal uitkomen, weet 

nog niemand te voorzien. •

Vervolgens is er eene wending vast te stellen naar 

nieuwere en vrijere rhytmen, meer onafhankelijk van 

de twee- sn driedeelige maat, in wier vrijheid de 

Gregoriaansche zang als ideaal mag gelden. Ook ont

leent men geern zijn oude modussen of gammen; men 

vindt er ook nieuwe bij, zooals de « Zigeunergam »

Die zich bewegen doen het door zweepdraadjes die 

slaan en flikkeren.

Velen blijven kleiner dan1 het duizendste van een 

mi.limeter (1000 millioen in een kubieken millimeter). 

Hun grootte staat tot die van den mensch als die van 

een zandkorrel tot den hoogsten berg.

Waar zijn ze al ? In de lucht, in den grond, in ’t 

water, in het voedsel, op de huid. De lucht op den 

buten in ’t vlakke veld is schier microbenvrij; in de 

steden echter, en hoe lager hoe meer, krioelen ze. In 

den grond zitten ze waarlijk aan een kermistafel: op 

’t kerkhof van Montparnasse volgens Miquel, zijn er 

29 millioen per gram aarde; ter diepte van een meter 

nog 14 millioen; nog 4 millioen en half ter diepte van

2 meters. In het water: een kubieke centimeter Seine- 

water bevat te Bercy 4800 kiemen en te Asnières

12.000 (Miquel) ; in Berlijn’s goten: 38 miilioen !... 

Op de huid: naar de schatting van een bacterioloog 

zitten er 80.000 op een vierkanten centimeter onzer 

handen.
Velen zijn onschadelijk, ja deugddoende; andere 

integendeel kwaadaardig, ziekte verspreiders. De meeste 

ziekten ontslaan door microben, die binnen ’t lichaam 

geraken, er in gunstige omstandigheden buitenmate snel 

vermenigvuldigen, en het organisme overrompelen of 

vergiftigen.

Die vermenigvuldiging geschiedt door allerhande 

splitsing, in gunstige omstandigheden zoo snel, dat men 

er bijna geen gedacht van heeft: wierd ze in haar wer

king niet gestoord, in 24 uren zou ééne microob er

16 miilioen voortbrengen; in enkele dagen een hoop 

materie zoo groot als den aardbol.

Nietwaar, wederom een wondere wereld ? (5)

— »o«—-

Dit is nog maar de laagste trap in de levende 

wezens. Daarboven zijn meer ontwikkelde en ook meer 

ingewikkelde. Kan er nopens de microben soms twijfel

(5) Wie meer wil weten b. v. over indeeling, vorming, 

verblijf, vermenigvuldiging, dooding van microben 

(steriliseering) ; over de vroegere aangenomene generatio 

spontanea d i. het ontstaan van leven uit doode stof; 

over bekamping van ziekteverwekkende microben; over 

inenting of vaccinatie, enz., zie b. v. Een Kijkje in de 

Microbenwereld (Dietsche Warande en Belfort 1908 

bl. 437-453) ; Over splijtzwammen of bacteriën (Leer

boek der Plantenkunde, deel 2, bl. 66 vlg, d. Schmei!- 

Buekers-Zutphen, Thieme, pr. 1 g. 90), Les Microbes 

d. Charpentier (Vuibert en Mony, Parys).

met twee leidtonen, d. i. met een halve toon onder en 

boven de eindnoot.

Wat den inhoud nu betreft, zoo vindt men er vaak 

eene demokratieke strekking waar de volksroman geern 

als opera verwerkt wordt, en het voelen en leven der 
middel- en lagere standen in zuivere muziek vertolkt 

wordt.

Zonder twijfel, blijft het verfijnde leven der hoogere 
beschaving nog vele toondichters bezielen, maar die 

kunst is dikwijls voor oningewijden ontoegankelijk en 

wijkt verder af als de andere van het algemeen men- 

schelijke, dat wij als hoogste kunst bij de grootste 

toondichters aantreffen.

Van de twee hcofdfiguren die de huidige muziek 

beheerschen, behoort Claude Debussy heel en gansch 

tot de laatst vermelde richting, terwijl Richard Strauss 

onder andere uitmunt in het weergeven van volkstypen 

als b. v. Uilenspiegel.

Benevens op die twee levende meesters der Fransche 

en Duitsche school, wordt nu bijzonder de aandacht 

getrokken op eene muziekale herleving in Engeland en 

Hongarie, en eindelijk ook in Noord-Amerika. De 

Jankees hebben sedert kort hunnen geestinvloed in Euro

pa doen voelen met hun dichter Whitman en den wijs

geer James. Wie weet of zij ons, op zekeren dag, met 

geene nieuwe zonderlinge muziek komen overstroomen !

en uitsluiting 
te Rousselare.

We moeten met grooten spijt bestatigen dat we, na 

beide vergaderingen van den verzoeningsraad, niet één 

stap zijn vooruitgegaan naar de overeenkomst tusschen 

bazen en werklieden.

De raad heeft voor onbepaalden tijd alle bijeenkomst 

uitgesteld. We zijn dus in onze hoop teleurgesteld en de 

toekomst is fkelig.
De groote zaak, die patronen en werklieden schier 

uitdrukkelijk besproken hebben gedurende de langdu

rende zittingen van den raad, liep namelijk hierover : 

« Zullen de afgevaardigden der socialisten toegelaten 

worden in de redetwisten tusschen de voormannen van 

’t christen syndikaat en de patronen ? » Die tusschen- 

komst der socialisten weigeren de christene werklieden 

beslist. De patronen daarentegen eischen ze stellig, ’t Is 

klaar, in zulke omstandigheid is de overeenkomst onmo

gelijk. We moeten echter opmerken dat tegenover de 

gewichtige redenen die de christene werklieden aan
brachten om hunne handelwijze te wettigen, de patronen 

niets anders hebben kunnen aanbrengen dan een voor

afgenomen beslissing, zonder zij de redenen der christene 

vereeniging hadden gehoord.

Enkele feiten zullen volstaan om het debat toe te 

lichten en om iedereen toe te laten te besluiten wie de 

verantwoordelijkheid draagt over de ellende, die eene 

verlenging van ’t geschil noodzakelijk moet teweeg bren

gen.

Het christen syndikaat :

a) Ontkent aan de socialisten natuurlijk het recht 

niet de eischen hunner werklieden te ontwikkelen en te 

verdedigen, ’t zij afzonderlijk voor de leden van den 

raad, ’t zij in tegenwoordigheid der patronen.

b) Staat ook toe aan de socialisten het verslag mede 

te deelen over de redetwisten welke de christene werk

lieden zullen aangaan met de patronen.

c) Staat eindelijk toe dat de afgevaardigden der 

socialisten samen met de afgevaardigden der christene 

werklieden en de patronen zouden tegenwoordig zijn bij 

de lezing der verklaringen af te 'leggen door de leden 

van den verzoeningsraad.

Uit dit alles kan men opmaken dat het christen 

syndikaat niet een enkel recht der socialisten miskent,

en aarzeling bestaan of men ze bij de planten ofwel bij 
de dieren zal uitdeelen: de hoogere levende wezens, 

waarover we ’t nu hebben, scheidt men zeker in: planten 

en dieren.

b) DE PLANTEN.

Welke afwisseling, welke verscheidenheid ! Van den 

nietigen, schoon reeds hoogeren schimmel of het nederige 

mos, door alle die gewassen, struiken en boompjes, tot 

den prachtigen eik, welke eindelooze klimmende scha- 

keering !

Men tracht de planten in te deelen in reeksen. Dit 

doet men van verschillend standpunt uit (6) : men ge

raakt er haast niet wijs uit: zoo talrijk, en vooral zoo 

verwant, of zoo ver afgescheiden zijn ze. Een voorbeeld: 

ten tijde van Humboldt (1 769-1859) bezat de planten

tuin van Berlijn reeds 160.000 verschillende soorten. 

Met de dan ontbrekende, kwam men reeds voor een

213.000 geklasseerde soorten. Nu, zegt Murrat (7) 

overtreft dat getal het half millioen. En dan hebt ge nog 

die onafzienbare reeks verscheidenheden of varieteiten ! 

In den rozengaard b. v. van M. André te Haij (Seine) 

staan er niet min dan 850 verschillende wilde rozen en

6.500 verschillende gekweekte. Zoo verscheiden zijn 

ook andere planten.

Overschouwt de aarde: ’t is een tapijt van planten, 

verschillend hoofdzakelijk volgens klimaat, bodem en 

vroegere begroeiing, ’t Zij volgens loodrechte, ’t zij 

volgens waterpaslijn kan men de aarde in een aantal 
plantengordels verdeelen, ieder gekenmerkt door eigen 

gewassen (8).

Ook in de zee bestaat er plantenleven,:niet zoo rijk 

misschien als op de aarde, maar toch nog overvloedig 

en verscheiden (9).
(6) Over plantenstelsels zie b. v. Schmeil-Buelfers

a. w. Deel 2, bl. 177 vlg; zie ook, in de tafel, de in 

dat werk gebezigde verdeeling.

(7) Murrat a. w. bl. 214.

(8) Zoo neemt b. v. de levensduur der planten af 

van den evenaar naar de polen. Zoo treft in de equa

toriale streken in het geheel geen eenjarige gewassen. 

Wouden ontbreken in de poolstreken en op de hooge 

gebergten door gebrek aan warmte, in vele warme landen 

door gebrek aan water, enz.

(9) De gewassen van het zoutwater behooren bijna 

uitsluitend tot de wieren (in ’t fransch algues). Doch 

van deze familie staan er niet min dan 1300 soorten 

geboekt. Deze planten maken in zee soms reuzachtige 

weiden uit (Sargasso- zee in Atlantische Oceaan 4,

en dat de tegenstand door de patronen geboden, onder 

voorwendsel dat een besluit, in zulke omstandigheden 

genomen niet duurzaam kan zijn, dat deze tegenstand, 

zeggen we, geenerwijze te verrechtveerdigen is. De so

cialisten hebben het recht en zuilen de gelegenheid 

vinden te zeggen wat ze te zeggen hebben en de oplos

sing te verdedigen die hun het best schijnt. Doch het 

christen syndikaat zou beneden zijne weerdigheid blijven 
en te kort schieten aan krachtdadigheid moest het ooit 

aannemen dat in de tegenwoordige omstandigheden de 

afgevaardigden der socalisten met zijne voormannen 
op denzelfden voet gesteld worden voor den raad. En 

ziehier de redenen :

1) Herhaalde malen heeft Vooruit verklaard dat ze 

zich niet bezig hieiden met « de katholieke komedie te 

Rousselare gespeeld » (’t zijn hunne woorden), dat ze 

zich de zaak niet aantrekken en dat ze de werklieden 

aanzetten het werk te hernemen zonder loonsverhooging, 

omdat de Gilde alléén zich bezig gehouden had met het 

zoeken van nieuwe en betere voorwaarden.

2) De werklieden hebben geen vertrouwen in de 
socialisten die sedert het begin van het geschil klaar en 

duidelijk bewezen hebben dat ze samenspannen met de 

patroneh ; en zoo groot is dit wantrouwen tegenover de 

socialisten dat voor ’t oogenblik er ternauwernood een 

60tal werklieden tegenwoordig waren in de laatste 

meeting in het volkshuis, terwijl de overgroote meerder

heid (meer dan2000) regelmatig de bijeenkomsten der 

Gilde bijwonen. Ziedaar ongetwijfeld twee machten 

tusschen dewelke er van evenwicht geen spraak kan zijn.

3) Eindelijk, ofschoon het in princiep aangenomen 

is dat de afgevaardigden aller vakvereenigingen het 

recht hebben om met gelijken eerbied bejegend te 

worden wanneer ze van weerskanten even gelijk het 

bestuur over een economisch geschil in handen hebben 

genomen, toch is het gansch onredelijk voor een ver

zoeningsraad werklieden of hun afgevaardigden te aan

vaarden, als zij zich in ’t geheel met het geschil niet 

bezig houden en geene enkele gelegenheid laten voor

bijgaan zonder partij te nemen voor de patronen.

De socialisten vragen ten langen laatste niets.

De tekst is heel utdrukkelijk diensaangaande in het 

strooibriefje door de socalisten rondverspreid aangaande 

de fabriek van M. Deschryver-Lenoir.

Het christen syndikaat heeft dus alle redenen om de 
socialisten in zijne eigene zaken niet tusschen te laten 

komen en ontzegt hun het recht zich in zijne eigene zaken 

te mengen, gezien zij daar alleszins maar zouden komen 
om de wettige esichen der christene werklieden te be

kampen.

De eischen van het christen syndikaat zijn deze der 

schier-algemeenheid der werklieden en dit syndikaat 

houdt er aan luidop te verklaren dat het nooit zal aan

vaarden- ’t is ’t geen verklaard werd en bekïacYitagd 

door 2000 monden in de algemeene vergaderingen van 

Zaterdag,- dat het nooit zal aanvaarden dat degenen 

die niets anders gedaan hebben dan de Gilde bekampen, 

en volstrekt de dankbaarheid der werklieden niet ver

dienen, en die zelfs zoover geweest zijn de voormannen 

der christene vereeniging te beschuldigen, geld achter te 

houden uit de onderstandskas, dat zulke mannen zouden 

het recht hebben dat de fabrikanten (’t is zonderling!) 

hun spijts alles willen verleenen.

— »o«—

Honor cui debetur ! De spreuk is bewaarheid in 

deze omstandigheden, en we hebben de vaste overtuiging 

dat een onpartijdig onderzoek over den toestand het 

gelijk moet doen hellen al den kant der heldhaftigen 

die sedert twee maanden zich uitputten en al hunne 

krachten inspannen om de menschenmenigte, door de 

uitsluiting in de ellende gedompeld, te onderwijzen, te 

verdededigen en te ondersteunen.

c) HET D IEREN R IJK

weerom zooveel hooger verheven, is niet min bewon

derenswaardig. De gekende dierensoorten zijn schier 

nog talrijker dan de plantensoorten ('Murrat zegt een 

600.000), hunne verscheidenheid en verspreiding is 

evenredig groot. Hier spant de zee de kroon, (10) al 

blijft het dierenrijk op aarde, van het kleine kevertje» 

tot den adelaar, den walvisch, den leeuw eveneens 

onafzienbaar (11).

En nu, komt

d) DE MENSCH

de mensch, door zijn verstand en vrijen wil, prijkend 

als een koning boven geheel de redelooze schepping; 

de mensch ook zoo verscheiden naar lichaams- en ziels- 

bekwaamheid; zoo talrijk ook op de aarde ! (11)

Ten slotte, stijgen we op het onstoffelijke, we staan

e) VOOR DE ZU IV ERE  GEESTEN

zoo talrijk cok bestaande (12) zoo wonder begaafd, 

zoo verscheiden ook van wezen, zoo heerlijk schoon, 

het heir der uitgelezenen, der engels; zoo wanstaltig 

misvormd het leger der duivelen.

Overschouwen we nu eens het heelal: het levenlooze: 

het levende; t plantenrijk; het dierenrijk; de menschen; 

de geestenwereld; en jaren lang kunnen We genieten, 

zelfs met onze geringe kennis; en ’t leven lang, kunnen 

we, genietend, nog voort studeeren. En vanzelf ook 

reizen we op naar iemand die nog grooter is: naar God, 

Over God in de volgende les.

tot 5 maal zoo groot als Frankrijk: Christoffel Colomb. 

moest op zijn ontdekkingstocht 1 4 dagen lang die vlot

tende wieren doorklieven; in ’t noorden van den stillen 

Oceaan is et een zeeweide evengroot; in ’t zuidelijk 

halfrond, van de Kaap Horn in Amerika, voorbij de 

zuiderspits van Afrika tot Australië, strekt de grootste 

van al: omtrent 2000 uren ver). Vooral bij de kusten, 

vormen wieren (tot 500 m. lang) soms heele onder- 

zeesche wouden. Zie: Marlens, Het Water, bl. 140 vlg,

(10) Over ’t dierenrijk in zee zie b. v. Marlens, Hel 

Water, bl. 144 vlg; Moreux, Les secrets de la mer.

(11) Wie dieper de samenstelling van plant en dier 

wil bestudeeren zie b. v. Murrat a. w. le deel, 3e af- 

deeling: Le monde végétal; het 3e deel in bewerking: 

Le monde animal; of leerboeken over Planten- en 

Dierenffunde; over het wondere leven van planten en 

dieren vindt ge daar ook veel; elders nog meer.

(12) Christus sprak van: legioenen; ’t bestaan van 

engelen en duivelen wordt te allen kante in de H. 

Schrift vermeld, hun wezen ook wat kenbaar gemaakt.

Werkstaking



DE V R IJM ET SELA R IJ

m de Algemeene VVerkstakin o*

\n Viet Antivrijmetselaarsblad (n° 1 ; 1913) is het 

bewezen dat de vrijmetselarij de Algemeene Werk

staking zal ondersteunen.

Het evangelie van de vrijmetselaars « Bulletin du

Grand Oriënt » geeft ons nauwkeurige inlichtingen.

Broeder F..., der Loge « Les Amis Phi'.amthropes » 

zegt onder meer (bl. 209) :
; « W ij vragen niet in ons voorstel dat de Metselarij

de medeplichtige zou worden van de Algemeene Werk

staking, —  het woord « medeplichtige )) opgevat in 

den edelmoedigsten zin; we vragen enkei dat de 

Vrijmetselarij... een bij uitstek menschlievend werk 

verrichte, met al haar sympathie te betuigen aan de wer- 

kersklas in den strijd die deze wil aangaan, en waarvan 

het doel de verovering van een politiek recht is, haar al 

te lang ontzegd ».

Broeder J..., (Union et Progrès) gaat verder: «Maar 

we moeten de zakem beschouwen zooals ze zijn. Vele 

menschen schrikken niet terug voor de revolutiegedachte 

(Beweging). ’t Is alzoo.Welnu! wij zijn zoover gekomen 

dat we mogen zeggen: Indien we ook op levensgevaar 

af uit dien poel moeten geraken, we moeten cr uit ».

Broeder G..., (Travail) schetst bondig den geestes

toestand van de Vrijmetselarij: « In het tweede deel van 

paragraaf B. konden er een paar woorden 

veranderd worden. Daar staat: om een geweldadige 

omwenteling te verhinderen. Men zou kunnen zeggen: 

« Om te beletten dat de omwenteling geweldadig zij ». 

Mogen wij, Vrijmetselaars, ons verzetten tegen eenige 

omwenteling ? Is de revolutie ten slotte het uiterste 

middel niet ter beschikking van het gekrenkte recht ?

(bl. 205).

Het uitdrukkelijk voorstel door den Doorluchtigsten 

Grootmeester Nationaal aan de vergadering voorgelegd 

luidt: « De Vrijmetselarij zal zelfs geldetijk de alge

meene werkstaking ondersteunen, indien ze uitbreekt ».

« De Vrijmetselarij », schrijft de Wel edele Heer

V. Brifaut, in het Antivrijmetselaarsblad : « bezit

dus een oorlogschat voor zulke waagstukken, die over 

ons land de verschrikkinge van de omwenteling en van 

den burgerkrijg kunjien brengen ! » Van waar komt 

dat geld ? Wie geeft het en wie bewaart het ?

Het « Bulletin du Grand Oriënt » geeft ons natuur

lijk geen enkele aanduiding daaromtrent. Maar zijn 

verslag bewijst ons dat in de vergadering geen de minste 

verwondering ontstond en dat niemand rechtsprong om 

verzet aan te teekenen, onder al die doctrinairen, nij- 

veraars, zakenmannen, magistraten, hooge ambtenaars, 

officieren van ons leger die daar aanwezig waren.

Van geen enkelen vernemen we een uitroep van ver

bazing of verontwaardiging; dat alles komt immers te 

goed overeen met hun algemeenen geestestoestand en 

den gewonen staat van den « magonnieken geest ».

UIT ALLE LANDEN
IN DE BALKANS. —  Ten gevolge van koude en 

slecht weder zijn de oorlogvoerders gedwongen te rusten. 

Dus hoegenaamd geen nieuws uit het oorlogstooneel.

'Maar de staatslieden rusten niet. Een geweldige zucht 

naar vrede doorloopt Turkije en de Balkans.

Spijts de strijdlustigheid van eenige Turksche politieke 

mannen, werkt Turkije in den duik om de mogendheden 

als middelaars te doen optreden. De mogendheden van 

hunnen kant tasten en zoeken om te weten of dit voorstel 

door de Baikanstaten zal aanveerd worden.
Ondertusschen zijn Rusland en Oostenrijk, Roumanië 

en Bulgarië, Griekenland en Italië gedurig in onderhan- 

deling om hunne wederzijdsche belangen te verzekeren.

D' W ILSON, de nieuw-gekozen voorzitter der Ver- 

eenigde Staten van Amerika, heeft op 4 Maart zijne 

bediening begonnen en den eed van getrouwigheid af ge

legd. Dan heeft hij eene openingsrede uitgesproken waar 

in hij de algemeene richting aangewezen heeft van het 

nieuw bestuur.

Washington : Plechtigheid der’ ove

KEIZER W ILLEM  van Duitschland staat sedert 

vijf-en-twintig jaren aan ’t hoofd van het rijk. Het 

Duitsche volk zal te dier gelegenheid eene algemeene 

inschrijving doen om aan den Keizer een geschenk aan 

te bieden.

De Keizer zal dit geschenk aanveerden op voorwaarde 

dat het geld geschonken worde aan de zendelingen der 

Duitsche koloniën, zoowel katholieke als protestantsche, 

volgens het inzicht der gevers.

In België doet de vrijmetselarij en hare volgelingen al 

wat zij kunnen om de zendelingen tegen te werken en 

hatelijk te maken.

De Keizer van Duitschland integendeel is de eerste o Ti 

hulde te bieden aan die moedige beschavers.

— >io«—

CHINA. —. Het eerste gevolg der verandering van 

het Chineesch Keizerrijk m Chineesche Republiek, was 

de verbrokkeling van dit reusachtig hemelrijk.

Tot hiertoe zijn reeds twee deelen van China bezig 

hunne banden met het vaderland af te breken: Mongolië 

en Thibet.
Mongolië verklaarde zich onafhankelijk en teekende 

een verdrag met Rusland, om aldaar steun en bescher

ming te vinden.

Thibet wil ook afbreken'met China, en zoekt steun bij 

Engeland, dat reeds sedert verschillende jaren als be

schermer van Thibet doorgaat.

China heift schoon te roepen dat Mongolië en Thibet 

haar toebehooren. Noch Mongolen noch Thibetanen 

stooren hun daaraan, wel wetende dat China niet bij 

machte is een oorlog aan te gaan en dat Rusland en En

geland als beschermende macht bij hen staat.

-—»o«—-

PORTUGAL. —  De nieuwe republiek, geboren in 

het b.oed, is tegenwoordig het ongelukkigste land van 

geheel Europa.

De vrijmetselarij is er door het geweld en de omwente

ling meester geworden. Haar bestuur is een waar schrik

bewind. Dwang en onrecht is er de opperste wet. Schier 

al de bijzonderste familien verlaten het land, omdat het 

leven er onverdragelijk geworden is.

De geldkas van het land is uitgeput en nievers vindt 

Portugal banken die eene leening willen doen, omdat 

niemand betrouwen heeft.

Om geld te slaan hebben de vrijmetselaars een besluit

rhandiging der voorzitters machten.

uitgegeven, waarbij al de goederen der kloosters hun toe

behooren. Dus rooverspolitiek.

De loge der vrijmetselaars heeft nu een ander middel 

uitgedacht cm ge.d te slaan. Zij stelt voor twee portu- 

geesche koloniën te verkoopen, de eilanden Macau en 

I imor. Als een land zulke middels begint te gebruiken 

om recht te blijven, mag men denken dat de failliet aan 
de deur staat.

Bij de mogendheden heeft Portugal alle gezag verlo

ren en bij de staatslieden ligt het in den ban der Euro- 
peesche landen.

DE N IEÜ W SJES
van “  K IJK U IT  ”

BELGIE.

De echtgenooten Jan Theys en Katherine Antoine 

vierden, te Musson, provincie Luxemburg, hunne dia

manten bruiloft. Beiden zijn 86.

- De christen vereenigde werkers worden te Brussel 

zulkanice macht, dat ze cnmogeujk nog voort kunnen 
met de lokaien der Kogelstraat.

Begin April aanstaande beginnen de werken voor de 

nieuwe lokalen, die een prachtig gebouw zullen uitmaken.

De W ere.dtentoonstelling van Gent opent den

26 April, onder de hooge bescherming van onzen volks

geliefden koning en met de hooge medewerking van het 
staatsbestuur.

- Joseph Beeraerts, aangehouden voor inbraak op 

de villa Ha<?t;ère te Laeken, heeft bekend dat het hij 

is die de gedarmen Van de Wouwer en Heldenberg 
doodschoot.

Zijn broeder Frans en Ivo Decorte, zijne mede

plichtigen m de inbraak, hebben eveneens bekentenissen
afgelegd.

- Zondag I 6 dezer viert men te Bassely, het eeuw

feest van Marie-Philippine Van der Moesen.

- De kajuitjongen Dasevi.le werd, te Oostende, 

aan boord der stoomsloep 171 het hoofd gekloven door 

een ijzeren wiel, gebruikt om netten op te halen, dat van 
den mast viel Hij was dood op den slag.

- Een kerkdief wierd aangehouden, te Edingen 
(Enghien).

—  Een bakkerszoon op zijne broodronde te Neêr- 

Waasten, werd aangerand door eenen baanstrooper,

maar gered door zijnen hond, die den booswicht te keere 
vloog, beet en op de vlucht dreef.

—  Een tiental gevallen van muilplaag werden vast

gesteld in het arrondissement Bergen. Die vreeselijke 

veeziekte is ook verschenen in verscheidene stallen te 
Hesies.

Robrecht, tweede zoon van onzen Belgischen 

Hoofdminister de Broqueville, is verloofd met Mejuf- 

vrouw Theresia de Jessaint, eenige dochter van wijlen 

Vrijheer de Jessaint en Mevrouw Moret de Rocheprise.

- Een vierjarig kind werd doodgereden van den 

tram, te Couillet, en een van 2 jaar is vermoord, te 

Waardamme. De ouders hadden ze laten onbewaakt 
rondslenteren.

De pokken zijn in de kanten van Luik. De 

nunnekens zullen naar hunne christene gewoonte, uit 

liefde Gods zich slachtofferen voor hun evennaaste.

Een ttudent in geneeskunde, werd doodgevonden 

op zijne kamer te St-Joost-ten-Noode. Hij was verstikt 
door de gaz.

—Ons geliefd Koning Albrecht heeft rhumaties 

gehad, maar ’t is gedaan en hij staat weder rap en flink.

FRANKRIJK .

Dinsdagmorgend, in het tramwaydepot van Petit- 

Ivry, te Parijs, was de mecanicien Presse bezig de vuren 

van zijn rijtuig gereed te maken, toen op een gegeven 

oogenblik eene buis sprong. Men kwam ter hulp ger 

loopen, doch de ongelukkige Presse was op den slag 

gedood. Zijn hoofd was gansch aan stukken gerukt.

Nabij het lijk vond men een ander machinist, La- 

chaise genaamd, doodelijk gekwetst.

Met 364 tegen 195 stemmen heeft de fransche 

Kamer eene belasting op de brandstof gestemd: steen

kolen, cokes en briketten. De mijnen die slechts I fr. 

of minder per ton maken, zullen van de nieuwe belasting 

ontslagen zijn. De andere worden belast voor alles wat 

zij meer dan 1 fr. per ton maken, tot een maximum 

van 0.50 fr. belasting per ton. De nieuwe belasting, 

welke geschat wordt 14 millioen te zullen opbrengen, 
wordt ingevoerd op I October 1913.

De 'uchtvlieger Audemars, opgestegen te Bale, 

heeft gelukkig het Juragebergte overgevlogen en is bij 
Geneven nedergedaa.d.

De leden der vereemgingen Katholieke Fransche 

Jeugd, verklaren zich bereid drie jaar soldatendienst te 

doen, en zullen in hun geloof en hunne vaderlandsliefde 

de krachtdadigheid putten om edelmoedig de nationale 
eer te verdedigen.

—  De Sektaris Rabier, Meier van Orleans, daartoe 

bemachtigd door den prefekt, doet den beroemden toren 

van Saint Paterne afbreken, spijts het verzet der katho-

ieke bevolking.

De lieute..ant, luchtvaarder Poteau, verongelukt 

te Bouges, werd plechtig en met groote krijgseer geuit- 

veerd. De aartsbisschop Mgr Dubois zong de absouten.

— De draadlooze telegraf verbindt den Eiffeltoren 

te Parys met Dakar, oostkant van het Tchadmeer in 
Midden Afrika.

De krijgsdienst zal waarschijnlijk verlengd en 

op 3 jaar gebracht worden.

Generaal Kesseler, gewezen bevelhebber van het 

6de Fransch legerkorps, schrijft in 1’Echo de Paris, 

dat het noodig is de officiers te verbieden deel van de 

Vrijmetselarij te maken.

Voor uwe drukw erken , wendt u tot de wel

gekende Boek- en Steendrukkerij vrn J . V erm aut, 
Langesteenstraat, 28 Kortrijk.

Groot magazijn van Bureelgerief. — Voordeeligste 

voorwaarden. — Spoedige bediening.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

AUX TROIS FRANQOIS
RAEPSAET-VANDAELE

OPVOLGER

V A N D A E L E - C A P P O E N  

17, Le ies traa t, 17, K ortr ijk .

Daar is te vinden : Een overgroote keus Hoeden 

en Klakken 

in alle mogelijke vormen en kleuren. 

Bijzonderheid van fijne en mindere Hoeden 

voor damen, jonge meisjes en kinderen.

Altijd de [allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 

buiten alle concurrentie.

ZIJDE EN STROOIE HOEDEN.

Het huis neemt op zich, alle herstellingen van 

zijden en vilten (feutre) hoeden 
welke in de 24 uren met zorg afgemaakt worden. 

Het wasschen, vermaken en garnieren 

van strooie hoeden, doet zich om de 8 dagen.

HOEDEN  EN CEIN TUREN

VOOR GEESTELIJKEN.

Bijzonderheid van Klakken

— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E  IMtIJS
IN ’T GROOT. IN ’T KLEIN.

A a n k o m s t p , ^ ^ , ,

Wijngaardstraat,Kortrijk, van een wagon 
GLEIERS : bestaande uit een groote 
partij in solde, gekoleurd en wit.

Zeer voordeelige prijzen.

Assieten, Potten, Saladieren, enz. 

Bijzondere prijzen voor winkeliers.

Alle slach van Glas- Gleiers- Porcelaine, 
dienstig voor premien.

T A N D E N
M . en  M rae IM aurlce  M «‘ie r .  chirurzijns- 

tandmeesters-specialisten, 2, hoek der Moskroen- 
straat, huis met koetspoort (bij het gevang), Kort
rijk, zijn alle dagen te raadplegen van 9 uren tot 
’s middags en van 2 tot 5 uren, uitgenomen op 
Zon- en feestdagen, voor alle ziekten van den mond 
en der tanden. — Kunsttanden van af 5 fr. Volle
dige «ebijten van af 100 fr. en daarboven, gewaar
borgd voor het leven.

Dank aan eene bijzondere geneeskundige manier 
geschiedt het trekken der tanden zonder de gering
ste pijn.

BREUKEN
GENEZING ZONDER OPERATIE  

Huis gesticht in 1840.
De alom vermaarde

FAMILIE VERDONCK,
Bandagisten-Orthopédisten, 4 maal gebreveteerd 
voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. 
Nrs der brevets : 75746; 117532 ; 207124; 161918.

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgs- 
nospitaal van Oostende, van VERSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het MINISTERIE VAN OORLOG 
enHONDERDEWELDADIGHEIDSBUREELEN.

Breuklijders weest op 
uwe hoede! Laat u niet 
misleiden door al die 
verlokkende aankondi
gingen die wij dagelijks 
in alle gazetten aan tref
fen van personen, die 
zich als specialisten, 
breukmeesters of breuk
bandmakers willen doen 
doorgaan, en die van 
’t vak weinig of niet 
kennen en slechts ban- 
denverkoopers en zelfs 
nooit een brevet beko
men hebben. Zwicht u 
van rondreizende per
sonen, die u banden wil
len verkoopen die op 
voorhand gemaakt zijn. 
Laat u nooit zoo behan
delen, want geen een 
geneesheer zal die be

handeling goedkeuren.

Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope
ratie omdat wij het werkelijk kunnen, kinderen en 
jongelingen worden gewaarborgd genezen, wij 
geven vijf duizend franken aan gelijk wie het 
tegenovergestelde kan bewijzen.

Bejaarde lieden door zak, navel of uitblijvende 
breuken aangedaan alsook degenen die twee of 
driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben 
of die door kwakzwalvers met alle soorten van

oude stelsels mismeesterdzijn geweest, mogen zich 
altijd komen aanbieden, coginblikkelijke hulp is 
hun verzekerd.

MI SG ROE I- 
INGEN.— Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
alle misvormde 
ledematen zoo
als : misgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee
nen en voeten!—
Bijzondere toe
stellen om den 
hoogen rug te 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets or.i de mis- 
groeiïn. der rug
graat te genezen 
noodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

M . F r » i i V e r d o n c k  Kerkstraat, 
Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

Alle andere dagen ten zijnen huize ’s voormid- 
dags.

Op verzoek begeven de Heeren Verdonck zich 
ten huize van eenieder. N

Al. l l i in o ré  V r r d o n e k -M i  nne, Oost
ende, is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het 
Hótel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van
9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 tot 5 uren 
voor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rijsselstraat, Kortrijk.

k i n k h o e s t ;
Moeders ! Vraagt eens aan M. D escam ps-T e r

r iè r e , waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K lnk lioem t-K t-n iK d le  l l a l o w y c k ,
Apotheker, Groenselmarkt, 6 , Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K in k b u e x i,  V a l l i n g  o f  B ro n -  
c liie t  «Ie r  K in d e r » »

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.
Uit dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn 

kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den kink
hoest, met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen 
genezen. E m ile  D e c le r c q - V e r c a m e r ,

boterkoopman, Zarren.
De wereldberoemde K in k lio e s t -R e m e -  

clle H a le w y c k ,  kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers D escam ps- T e rriè re , Steen
poort, 8 ; H u lp ia u ,  Leiestraat, en Im pe, Groote 
Markt, en in alle goede Apotheken. Prijs der vol
ledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop alleen: 2 frank; 
men moet in het begin, om de genezing te beko
men, de volledige remedie vragen.

De Ontwaking van den grond

|~ ê grond is in  werking. Tallooze kleine onzichtbare 

wezentjes, “  de giststoffen van de aarde ,, zullen 

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe

vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te 

bereiden.

Landbouwers!
maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting 

gebruik om het

ZWAVELZUUR AMMONIAK
uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest

Hat is in het begin van den wasdom dat de plant het meest

stikstof vergt

Al de mesthandelaren en al de landbouwiyndikaten 

verkoopen het Zwavelzuur Ammoniak en het

COMPTOIR BELGE DU SULFATE D’AMMONIAQUE

(Naamloos Vennootschap)
8, Berkmansstraat, te Brussel

getft vrachtvrij, op aanvraag, alle nuttige inlichtingen nopens zljs gtbrnlk.



Z E N U W Z I E K T E N  !
Z E N U W Z I E K T E N  ! 

J A ! J A !
t  Is een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : 
Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine) ,  d raa i ingen,  
zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, ha r tk loop ingen ,  
slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, val lende ziekte,  
zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, s tokken in de 
keel, rheumatisme, fleurecijn, jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, 
ie zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
PR IJS  : fr. 1.25 de doos ; fr. 3.25 de 3 doozen of de drie dubbele doos ; 

fr. 6.25 da 6 doozen of de zes dubbele doos.

Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, 
alsook in alle goede apotheken.

W a c l i t  V  v » n  n a m a a k s e l s ,  z e  z i j n  t o n d e r  w a a r d e .

Verkrijgbaar te Kortrijk bij MM. Descamps-Terrière, Steenpoort, 8, en Hulpiau, apotekers; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbaeh ; te Rousselare bij MM. Deltour, Simoens en Van Houwe.

Ik 
voor 
telijk 

Ee 
heefi 
nog i 
noeg 
aanb

MUZIEKMAATSCHAPPIJEN
koopt u w e  in§trumoiUeii  in het

u i s  E M .  F A U C O N I E R
K eizer K are ls traa t, 83, TE GENT.

R U G H 2 .S  te beginnen aan Ir. 33.00.

Clarinette si b, ebbenhout, 13 sleutels, 2 ringen, fr. 45.09.

franco t’huis geleverd.

V R A A G T  P R O S P E C T U S .

E. Castaing Lepère
« IN DEN BAROMETER »

12, G r o o t e  M a r k t , K o r t r i j k
tusschen het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 
van allerlei brillen en neusnijpers, nauw 

keurig aan het gezicht 

toegepast, van 1 frank at 
en verwisseld tot volle 

dige voldoening.

Groote keus van sta 
len, nickelen, zilveren en 
gouden BRILLEN en 
P iN C E-N EZ  aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers. 

Verrekijkers. Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijs» 

en Melkerijen. Alle slach van 

Pekels, Waterpassen, Ver 

fTootfflazenj Draadtelirrs, enz.. aas.

OUD-SOLDATEN ! fm
vilt gij uwe militievergoedingvoor 
e trouwen of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels |

rechtbank, moet gij wettelijk schei- SbB k SS
den, hebt gij koopwaren geleverd M H tS P ''
>f geld geleend en kunt gij het niet .
♦erug krijgen, moet gij erven, enz. B i i tW

WENDT u voor beiden tot flflBliijJI
M A T T I1 Y S , Z a in ll» e r- < * ,*
GE.VT.

Raad kosteloos van 8 tot 11 uren en van 3 tot 6 
uren. Postzegel van 0,10 voor schriftel. inlichting.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij' '»n

Gezondheidsleer van België. (/ fg 
van 24 juli i lJ07).

Genezing in 10 minuten van de hevi^.# tand- en 
hoofdpijneri, der migraine en nevralgiés’ door de 
CACiih t"l EN JOo. GAUTH1ER, A p o th e k e r  tb 
Mï:uu;u-:n, Officier der Academia Fisico-Chimico 
Itaiiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van 
6 tol 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Gauthier zendt overal zijne 
iMtniuntemie remedie per terugkeerende post, te
gen mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eischt het 
merk Antinevra/gique Jos. Gauthier, in blauvr 
gedrukt op leder caci-et.

Depóts te Kortrijk : Apotheek HULPIAU en 
IMPE, en in alle goede apotheken.

NEEMT NIET ANDERS I 

LAAT U NIET OMKLAPPEN V

Ook te bekomen te Kortrijk bij A. Descamps- 
Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

In  den G ouden K am .

€OOB!M£IT-OAV1D
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

jaatste niewiugheden van fiorsets
sterk en goedkoop.

Loodgie ters, Z inkbew erkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten.

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

ELECTRICITEIT
Onderneming van Licht, Dynamos, Motoren 

Ventilatoren, enz.

C e n t r a l e  v e r w a r m i n g .

Warm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen
O verle iestraat, 54, K ortr ijk .

Huis HENRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R I J K
Slaapkamers, Eetzalen, Salongarniture», J 

Engelsche bedden,
Bureaux américains, Zetels, Matrasse», 

Stoelen, Gordijnen, Stoors, 
Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredoas 

Wolle sargiën.
G ro o te  k o u s . — G o ed k o o p .

Bouwgronden te koopea
to t HEULE, w ijk  5 W egen ,

langs den steenweg naar Kortrijk en langs | 

de straat naar de statie aldaar. — V«or 

deelige bespreken.

Extra schoone gelegenheid tot het uit
oefenen van alle handels, of voor prachtig 
buitengoed.

Zich aanbieden bij D esiderius B ettens 

zaakhandelaar te Kortrijk.

SLIJMEN, GAL
Wanneer de slijmen en brandige vochten op 

geene voldoende wijze worden uitgeworpen, 
ontsteken zij de maag en tiet darmvlies, storen 
de spijsvertering, veroorzaken het zwellen van 
den lever en doen gansch het zenuwgestel he
vig aan. Daardoor brakingen, slechten bit
teren mond, beladen tong, neerslachtig
heid, verstopping en gansch de reeks der 
pijnlijke maagziekten.

Het regelmatig gebruik der W A R E  
L G V Ë K N IM L L K K  F r ,  Itom n n
die rechtstreeks op de slijmen en slechte voch
ten werken en deze op korten tijd uit de 
kleinste hoekjes van gansch het lichaam ja
gen, is liet beste en zekerste middel, aj 
bewerken eene volkomene genezing daar 
waar alle andere middelen vruchteloos zijn. 
De W A K E  l> E V E X < i l* IL L E N  
F r ,  lE o i i ia u  kosten slechts fr. t.25de 
doos in alle goede apotheken.

Wacht u van namaaksels 'die geene waarde 
hebben.

Algemeen depot : Apotheek F. Roman, 
Groote Markt, Dendermonde.

Te verkrijgen in alle apotheken ; bijzondere 
depots: te Kortrijk. apotheek Hulpiau. Leie- 
straat; te Rousselare, apoth. Marin Van Houwe 
Noordstraat, 20 ; te Iseghem, apotheek A. 
Rodenbaeh, Groote Markt.

Werkdadigheid zondei 
weerga tegen zomersproet 
ten en huidaandoeningen! 
De beste voor het betumi 
eenerfrisctie ge^aatsWea 

Onfeilbaar voor de gel 
nezing van kloven; maakl 
de huid blank IN  EEtf 
NACHT.

Allerfijnst, en op ’t gel 
laat blijvend; onontbeerl 
lijk voor elke toilettafi

Zeep DADA
Het stuk 0 .75

CrêmeDADA
Tube 0 .75

Poeder J } ^ D A

De doos 2 .50

Te koop in a lle  goede huizen.
Verkrijgbaar te Kortrijk : $

Apotheek A. Descamps-Terrière, Steenpoort, 
Drogerij de Krokodil, Groote Markt. 
Demeyere, coiffeur, Doornijkstraat. 
Lepère-Dubuisson, Leiestraat.
Apotheek de Bie, Rijsselstraat.

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Studie van den Notaris AMEYE, te Romselaere

Maart 1913, om 2 uren namiddag. T oeslag , 

ia de Café Francais, te Rousselaere, Sint-Amands- 
plaats, van :

a) Rumbeke : Kwadestraat,

HOFSTEDE.

3 keet. 29 aren 80 cent.; verpacht aan Sr Evrard 
Vergote, 700 franks 's jaars.

Koopen 1, 2 en 3, ingesteld 17,500 fr.

u) Ouckene : dicht de « Godst, » langs de Veld- 
straat en Rennevoortstraat,

3 HUIZEN
en 1 hectare 14 aren 60 centiaren

Z A A ILA N D EN

jehrwikt duor Sr Coinnieyne, Six en Ver-nieersch, 
ai te 440 frs 's jaars.

Koopen 4 tot en met 8, in gesteld 7,050 fr. 

c) Lendelede :

1 ) T W EEW O O N ST  26 aren 40 cent. 

Z A A ILA N D ,

P*aa*osctiUoek; gebruikt door Srs Duyvejonck en 
Van Otitrive, mits 159 frs 's jaars.

2) ZA A IL A N D  :

36 aren 80 centiaren, Kotjenshoek, gebruikt door 
S' Piere**, mits 65 frs jaars.

Koopen 9 en 10, ingesteld 2,450 fr.

Wen vraagt een persoon van 20 tot 
25 jaar oud, om den 

stiel van mecanicien te leeren. Vast werk. 
Zich wenden Maatschappij Singer, 108, 
©6>ststraat, Rousselare.

E T C T L IP IH IT T IS

Matrassenfabriek ☆ De Ster

W e PolfIiel-\ andenberghe
D o lfijn k aa i, 2, K ortr ijk .

Zelfde huis te Meenen,

De beste floconwol om zelf uwe 
matrassen op te vullen is deze der 
gekende fabriek De Ster, aan 1.00, 
1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.

Afrikaansche wol aan 1.90 en 
2.25 fr. de kilo.

Inlandsche wol te beginnen van 
3.75 tot 4.50 fr. extra.

Opgemaakte matrassen in alle 
prijzen. Groote keus van Bedderijen, 
Sargiën, Bedspreien, Engelsche bed
den en Tapijten.

Wie in vertrouwen wil gediend 
zijn, wende zich naar De Ster, Dol
fijnkaai, 2, bij de Leibrug, Kortrijk.

Yperstraat, 4.

R H U M A T I S M
De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 

zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W i l i i a m  C a e l ie l i e u .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W U I l a i n  
O a c h e u e i i  werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting ; genezing binnen de acht dagen.

In doozen van 2 fr. de 15 cachetten. — 3 fr. de 25 cachetten.

Apotheek M1CHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

Kortrijk, Hulpiau, Deneus; Meenen, Flipts; Rousselare, Van Houwe; Meeskrten, 
Maes ; Iseghem, Rodenbaeh, Veihamme, en o v e r a l .

■*ïi ’

Gebreveteerd.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr GARRIN
Z ij verkloeken de maag en het bloed 
Z ij versterken de zenuwen 
Z ij geren eetlust
Z ij genezen hoofdpijn en migraine 
Z ij genezen anemie (bloedarmoede)
Z ij voorkomen tering (tuberculose).

Deze pillen purgeeren niet; zij verslijten 
het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk vertee rd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De v a t»  lkr G a t- r in
41 n nder dit opzicht een uitmuntend ver- 
erlngsmiddel.

Hun gebruik geeft altijd goeden uitslag. 
Ook zijn zij aangenomen en aanbevolen 
door menigvuldige doktoors en specialisten.

G e b r n i l i N w i j z c  s men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 4 ft*. a s  de doos. — Voor 6 
doezen: T .O »  f r .  — Voor 12 doozen: 
1 3 .0 0  IV.

Depot voor Kortrijk: A p o th e e k  P .  
M A T T E L A E lt .  Voorstraat, 48, Kort- 
r(k. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Yandewalle ; Iseghem : 
apothe.k Rodenbaeh.

■ _ .................. ........  .............. ;

B e voed ing  der zieken
en der Herste llenden, door de

Revalenla Du Barry
•eaiakkelijk te verteren, daar zij de zuren en de aan- 

tlataiagen der maag doet verdwijnen, en daar het van «en 
••ode spijsvertering is dat de gezondheid afhangt, zoo 
lÏMit Maar voordeel zich aldra waarnemen, namelijk voor 
alt Maagpijnen, de weerspannigste verstoppingen, de 
zuTi, de buikvliesontstekingen en aanhoudenden afgang, 
«o *  altoos door de zwakheid van dikken darm v.i or- 
zakt, de moeilijke spijsverteeringen, de krampei., de 
zamiwziektcn, de gal, de verschillige aandoeningen\an 
tilt lever, der darmen, en der nieren, de waterzu. l;t, 
ét suikerziekte, de bloedarmoede, de bleekt,zu ch.de 
kMrtsea, bronchitis, rhumatism, jicht, influenza, gienp 
Jtrakiagcn, oprooiïugen en spuwen, alsook de sJ 1 
haefdpijmn en nevralgiën, zoo dikwijls veroorzaakt , i r 
jeivasulijke of voorbijgaande opgestoptheid.

Orvaux (Etire), 15 April 1'87S.
Ovonnax (Ain), 17 Februari 1898.

Ewe dame alhier, sinds tien jaar aan eene balsturige 
maagaandoening lijdend,kou niet meer verteren en braak
te voortdurend. Sinds zij gebruik maakt van uwe uitmun- 
twulf bloem, is deze dame, die slechts nog enkele maan- 
én  te leven had, uit oorzake zenuwernissen die haar 
evarvielea, thans heel en al genezen. L. Chanale.

Siads vier jaar dat ik uwe onschatbare Kevaleata ge- 
fcMik, lijd ik niet meer aan lendenpijnen, die me ged«- 
i»i«te lange jaren vreeslijk kwelden. Ik geniet in mijn 

jaar van de» welstand eener goede gezondheid. Ik 
••Ut <e eer, eaz. Lekoy, Pastor.

1» doozen: fr. 2.50; fr. 4.50; fr. 7.75, es fr. 17.58, 
bij slle goede Apothekers en kruideniers.

Tarkrijgbaur bij alle goede apothekers en winkeliers

Kartrijk : Hulpiau, apotheker, Leiestraat 36. De Neus, 
ajiatèeker, (iroote Markt, opvolger van Bossaert.

Iseghem : Rodenbaeh, apotheker.
Mseaea : Tan Ost, apotheker, Groote Markt, Sioen, 

apUfceker.
Hosoraea : F. Yerreax, ' i . de Philement. Zonder.
ReesHaere : F. Amejre, apoth. Dubuissoa, apotheker, 

*t'f«0B)trei!, apoth., A. Lybeer, apoth., Statieplaats, 2.

MEN VRAAGT

K ln t le r i t ie i t l ,  30 in 35 jaar oud, goed hand
werk kennende. Hoog loon.— Adres te verkrijgen 
t«fl bureele van het blad.

jVJen begeert te koopen ol te pachten 
te Kortrijk, een R e n t e n ie r s *  

Im iw  met hoveke, gelegen omtrent mid
den stad. Vier plaatsen beneden en vier 
kamers op het eerste.

Zich te wenden ten bureele vanuit blad.

GOEDE RE IZ IG ER
op commissie wordt aanstonds gevraagd 

voor welgekend huis. — Zeer winstge

vende positie.

Zich schriftelijk aanbieden binnen de 
8 dagen ten bureele van Het Kortrijksche 
Volk, onder de letters R. C.

Sroote keus van Brillen en neusnijpers (pince- 
netf, van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe- 
geïpast en verwisselt tot volledige voldoening.

dok te bekomen stalen, zilveren, nickelen en 
t>«u<le<i Brillen en Pince-nez, aan zeer lage prijzen. 
Barometers, Jumellen, Thermometers.

Be voorschriften der Heeren Oogmeesters wor- 
Jen binnen de 48 uren uitgevoerd.

Pekels voor brouwerijen, melkerijen, stokerijen, 
«nz., Waterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

AUerhande vermakingen en inzetten van glazen. 
Electrleke Zaklampjes. Volledige keus van juwee- 
len in goud, zilver en doublé

Kortrijk, Descamps-Terrière, Steenpoort, 8.
» Impe, Groote Markt.
» Hulpiau, Leiestraat.
» Deneus, Groote Markt.

Avelghem, Al. VancaemelbekeenR.Vermandere. 
Meenen, Flipts, Rotiers en Boute.
Waereghem, M. Robberecht, J. Renson.

ME UB E LM AC A ZI JN EN
VAN DE VLASMARKT

^id.Ledare-Tremmery
K oornm ark t, 6, KORTRIJK.

Oud huis V. SENGIER-COURTENS

opv. JUSTIN HOUDRRONT & V
T elefoon  170 K O R T R I J K

G RO O T t” KEUS IN 

Luchters,

Q" Schouw garn ituren  

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver

en in wit metaal. 

—  Tafelmessen . —

In 1 minuut stilt de D E IN T IIV O L  
totaal en voor altijd de tandpijnen, de he
rigste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van U e n t io o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

1 .2 5  f r .  het fleschje in alle apotheken.

Depots :

Robert Declève-Spierinx
Vlasmarkt» 2, K ortr ijk .

De tot hiertoe beste gekende e n k e le  Itra- 

l in i i tN c I ie  S t a le n  IM .OI'K i. op proef gele- 

Yerd, van 3 0  tot 7 0  fr. RUD-SACK PLOEGEN.

Raap- en Beetmolens, Strooimolens, Beetzaai- 

machiemen en Hakmachienen. Planet J. R. Alle 

Landbouwwerktuigen.

W a n m o l e n »  van af 4 3 ,5 0  fr., franco t’huis. Vraagt Catalogus.

Frans De Ridder-Maes, fabrikant van stalen Ploegen, Beggijnhofstraat, Piaers.

_____ jÉ y lL
pvorssTsns3î !tvipiions3tTsnotK/K!tTo~"̂  Si irtuAi iAuAi jAuAi :Aiav* tAuA; tAjAi jA

S t r ik e r b a k k e r i j  T e r  S t a t i e

f A I l S S f B ^ S i l l
I J z e r w e g s t r a a t ,  1 , K O R T R I J K

op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E L E F O O N  8 » 8

Juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt fruit 

(Fruit confit de France).

Rijke keus van cristalen, zijden en porceleinen bonbonnièren 

voor Kerst- en Nieuwjaargeschenken.

Chocolade der Patrons Patissiers, Milka, Suchard, Gala-Peter. 

Gefoureerde en andere Wafels.

Bijzonderheid : Kortrijksche Wafels, Galettes Parisiennes. 

Zoetekoek met secade gegarnierd en andere. 

Koningskoek aan 1 fr. de kilo.

V  K R  W A  R A I 1IV «

4, LEIESTRAAT, 4 -
(tegenover ’t Stadhuis)

Het is bewezen dat die Meubelmagazijnen ge
kend zijn voor verkoop met waarborg en genadige 
prijzen van alle slach van rijke en gewone Meube
len, alsook van Wiegen, ijzeren Bedden, Spiegels, 
Kinderstoelen en Rijtuigen, Keuken- en Herberg- 
gerief, M a t r a s s e n ,  Spreien, Toiles cirées, 
Stoors, Gordijnen, enz. enz.

GAAT ZIEN

Voor buiten stad wordt alles verzorgd en franco 
ten huize besteld.

Let goed op het adres :



Madame BAUWENS 

Hoogstraat, 75, Sotteghem.

Ik bevestig dat ik sedert vier jaren met krukken 
voortsukkelde. Alles had ik beproefd, zelfs de kos
telijkste remediën tegen rhumatism.

Eene enkele flesch E l i x i r  l* li i l l p p a r t  
heeft mij zoowel hersteld en opgeholpen alsof ik 
nog nooit aan iets had geleden en ik kan niet ge
noeg deze wonderbare en onschatbare remedie 
aanbevelen om alle rhumatismpijn te verdrijven.

PRIJS :

4.50 fr. de flesch, 2.50 fr. de halve flesch.

Depot bij A C I I IL I . l i ]  L Y U E E K
Apotheek Het Roode Kruis

Statieplaats, ROUSSELARE
en in alle goede apotheken.

TA N DENBA LSEM
VAN

■ IET I t O O D E  K l t U I S

geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

omdat ik zeker ben dat mijn Tandenbalsem 

nooit zijn doel mist. — Prijs : 1.25 fr.

Bereider : ACHILLE LYBEER, apotheek 

Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 

Telefoon 206.
Het fleschje wordt verzonden tegen man

daat van 1.30 fr.

Vraagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE 

K o u r i lm r a a t ,  ~ l a r < ‘

Telefoon N° 102

de vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir anti-apo- 
plectique) uitgevonden door Doctor Gekiere van 
Hooglede en later bereid door Doctor Andries van 
Hooglede. Onfeilbaar middel tegen beroerten of 
attaquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, moet 
dit krachtig genetsmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : M arin Van Houwe. 

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

HET ROODE KRUIS
BH

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROU SSELARE
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A 11 1 i K f:t  i n  a  I de 
beste remedie om de wederspannigste TAND- 
en HOOFDPIJN te verdrijven Wonderbare en 
talrijke genezingen worden er door bekomen. 
10 minuten zijn voldoende. Bevat niet de 
minst maagkrenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk en spoedig. 
t fr. de doos van 7 cachetten.
2 fr. .. 16

O e ^ e z o m l  l i e i d s p i l l e n

 ̂ f l f  A
Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 

Onmisbaar voor slechte spijsvertering, ver
stoptheid, draaiingen in ’t hoofd, leverziekten, 
attakken, zwaarmoedigheid, rhumatism, kcer- 
jaren der vrouwen, enz.

Prijs 0.75 de doos. ]n ’t bereik van eenie
der. Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouw t u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevolg geven aan bronchiet en tering. 
I»<- B Ö I t ' f l ' I L L G iV  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen hi-t meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

Gevallen waarbij men den moed verloren had 
en bijna voor ongeneesbaar aanzien waren, 
wierden geholpen door deze wonderbare pillen. 
Prijs 1.50 fr. de doos.

Dese uitmuntende remediën worden per 
terugkeerende post verzonden tegen man
daat der weerde en opleg van 5 cent. voor 
port.

Fabriek van Scheikundige Meststoffen

Ï I I € H A J I I Ï  D l
Molenstraat, 69, AALST

Opgeloste en gemalen Guano — Klavervet — Scheikundige 
Meststoffen (chimiques)

Soda-Nitraat — Superphosphaat — Kaïniet — IJzerslakken, enz. 

‘ VRAAGT PRIJS-COURANT.

Laatste W A A R SC H UW IN G  vbór de VERVOLGINGEN.

ÏK  kom u voor de laatste maal waarschuwen, vriendje; • zoo gij tegen de 
na£_ate week geene doos

«  B O R S T P A S T IL L E N  v a n  i  F r a n l j ,  van de 
Apctbeel* de Biekorf, 76, D ijl*straat, A n tw erpen . Telefoon 6 2 0 6 ,
gekocht hebt, zal ik  u meé pakken, ’t is a l te lang dat g ij aan alle soorten 
van onder wetsche vodden van over 10 en 20 jaren uw  centen hebt gegeven, 
om u van uwe valling, hoest en fleuris a f  te geraken.
— Het echte hedendaagsch volksmiddel; ééne doos is genoeg voor éénee week. —

Ook te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperen

K I E K S 1 S F P O E I E R
v o o r  L a n d b o u w e r s  e n  K ie k e n k w e e k e r s .

Onfeilbaar — Ontsmet — Geneest — Verk loekt  
tegen sterfte, cholera, dyphterie, pokken, snot en alle besmeitelijke ziekten. 

Het is beter eene ziekte te voorkomen dan ze te moeten bestrijden.

P  O U P O U L E
Prijs : 2 .2 5  f r .  de pak, O 5 0  F r . de pak van i  kilo, overal franco verzonden. 

Een verstandige boer verteert geern 7 fr. om er 100 te winnen.

O flt i- n ik t  e n  jsJ.j z u l t  o n d e r v in d e n .

Bereider: A C I I I L L E  L Y B E E R .  apotheker, Statieplaats, ROUSSELARE.

SCALDIS
RIJWIELEN

Het Rljwiei 
van den Gentleman

ET RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN  
O N V E R S L I J T B A A R

EN ONLOSLOOPBAAR
70 % minder wrijving

ID EAA L VOOR H ET  T O U R ISM E  
j  F I JN S T E  T O EBEH O O R T EN  -

Motorrijwielen Scald is
E E N V O U D IG  E N  B E T R O U W B A A R

1 1/2 H P  = Frs 6 5 0 .-
2 1/2 H P  =  Frs 850.—

Te koop b ij  a lle  f ijn e  w erktu igkun d igen  

K A T A LO G E N  F R A N C O  O P  A A N V RA A G

Etablissements SCALDIS. -- Antwerpen
N aam looze  M a a ts c h a p p ij — K ap itaa l 5 0 0 .0 0 0  trankan

M onopool voor Belgic der beste rijw ie lspec ia lite iten  de banden Perfection . 

de vrijw ie lnaven O’Karr, de garn ituren  B ios. de houten velgen D o m in io n , de 

kettingen C lu b .d e  zadels W orld  de lan taarns  So la r.

SCHOON H AAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

August en Marie  F E Y S
Ooststraat, 103 — St-Michielsplaats, 4 

I tO L S K K L A IIi; .

Uitgelezen middels tegen ’t grijs haar van af 1.25 fr

Voor he t A kkoordeeren  van  

P ianos
zich te wenden bij

G. V A N T I E G H E M
Wandelingstraat, 6, KORTRIJK.

Portretten van klein tot natuurgrootte. Bijzon
derheid voor groepen.

Mutsenmakerij in ’t groot
zoekt een persoon om met ’t machien te 
breien, zoo noodig zou geperfection, ma
chien leveren met zeer groote verminde
ring op fabriekprijs. Goed loon en contract 
voor lang termijn. Schrijven Z. P. 12, 
bureel van ’t blad.

ft, BELPAIRE-ROYON
Stalieplaats,

R O IS S E L A R E

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

Allerhande paart!) gda (ïereedscliappeii
voor  alle ambachten, zooals :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven

makers, Mekaniekwerkers, Metsers en Plakkers, Landbouwers, Zinkwerkers, Velo- 

werkers, Kuipers, Rijtuigmakers, Behangers, Beenhouwers, Kleermakers, Schoen

makers, Hoveniers, enz., enz.
B O U W  A RT IK ELEN  s Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char

meren, Leenen, Spagnoletten. — Lattestoors-artike len . — Dakvensters, 

Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels, 

Deurpaneelen. — K avegekken . — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o l le d ig e  k e u s  v a n  JM e n a ^ ie - A .r i ik e le n .

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

z i n k  Z I N K W I T

VIEILLE MONTAGNE
Regionale depothouders 

FIRM A

SAEY a D’HESPEEL
Opvolgers van DeM ulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTRIJK
T e l e f o o n  190

Magazijnen van Koper, Tin, Ijzer, 
Staal, Blik,

Lood, Platen, Poutrellen, enz. « n

HET EENI6ST GENEESMIDDEL DER VROUW

DË PILLEN
— « VAN D' CODERRE
▼oor Bleekzuchtige en Zwakke Vroüwb*. 

Kostelooze raadplegingen mondelings, of per M »f.

Elke zieke vrouw die nog niet de Pillen van D T Cod««:e 

voor bleekzuchtige en zwakke vrouwen beproefd heeft, 
mag niet beweren dat zij ongeneesbaar is.

De Pillen van D r Coderre hebben duizende vrouwe* 

genezen, d iena gedurende jaren afgezien, en allerhande 
verschillende geneeswijzen gevolgd te hebben, zich onge

neesbaar dachten en besloten waren te lijden tot de einis- 
lijke verlossing.

Gij allen die worstelt tegen de brutale kwelling der ziekten die men Eierstokont
steking, Metriet, Gezwellen, Zakkingen der Baarmoeder, Fibroom, heet;

Gij allen, ongelukkige gekwetsten der moederschap, die in uw lichaam 
voortdurende en wreede pijn blijft gevoelen;

Gij allen die door bloedarmoede, witvloed, bloedverlies, de onregelmatigheid der 
maandstonden, leucorrhée, afgemat zijt;

Gij allen, kwijnende meisjes die door de krisis der vrouwwording ontsteld aijt, 

en jonge bleekzuchtige meisjes voor wien elke maandstond eene foltering is;
Gij allen die bedreigt zijt door de ongevallen van ’t keeren der jaren, bloecfetaa- 

drang, warmtegevoel, bedwelmingen, duizeligheden;
Gij allen die lijdt aan schedelhoofdpijn, verstopping, storingen der spijsvertering, 

nierpijn, zenuwstoringen, gemis aan slaaplust;
Gij allen die eene wankelende gezondheid hebt, die lijdt zonder duidelijk noch de 

reden, noch de plaats te kunnen aanwijzer? uwer ongemakken, gij neurastenieken, <ieer 
't werk en ’t verdriet overspanden en ve.zwakten, gebruikt de Pillen van Dr Coderre 
voor bleekzuchtige en zwakke vrouwen, en zooals duizende anderen die er de 
proefneming van gedaan hebben, gij zult genezen.

Een kabinet van kostelooze raadplegingen is gevoegd aan de bureelen der Pillen 
van Dr Coderre, ro7, Zennelaan, te Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral die weïke 
wanhopend zijn, zij die alles beproefd hebben en zich ongeneesbaar achten, wordten 
verzocht onze geneesheeren-specialistqp te raadplegen, met hen te gaan bezoeken cl 
te schrijven : zij zullen, zonder éen centiem te moeten uitgeven, goeden raad e» 
verkleefde verzorging bekomen. Het kabinet van kostelooze raadpleging der PilleM 
Dr Coderre is alle dagen open, behalve Zondags, van 9 u. ’s morgens tot 5 u. ’s avewdfe

PiLLEN VAN D' CODERRE, 107, Zennelaan, BRUSSEL
Oe Pillen van Dr Coderre worden verkocht in alle apotheken van Belgis aan 3 frank de doos.

Depot te Kortrijk : Apotheek HULPIAU, Leiestraat, 36. 
te Rousselare, M. Van Houwe, apotheker, Noordstraat.

Ons nieuw uitlegboekje, bevattende een Almanach voor 1913, zal gratis gezonden worden aa« al ie  
damen die er de aanvraag van doen aan : Pillen van Dr Coderre, 107, Sennelaan, Brussel, Departer». 5#.

DEMEESTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

vWVWWwv.— —

Rollman

Chopper

Bijzondere keus
VAN

A L A A  M
VOOR

( i r o o t e  M e u b e i m a g a z i j n e n
3 . K r i n g .  I*

vergist 11 niet van adres, op de Kring achter de Pompe 

k O R T I t l J K

Ond Hits We vauflel eene R.&6 vandeleene

OPVOLGERS, 

s het voornaamste, het best
bekende en het voordeeligsie 
magazijn der omstreek voor 
allerhande pracht- en gewone 
meubels.
Verkoop ter trouwe.

Matige prijzen.

alle A ia c ta  ei M u i

Schrijnwerkers, Smeden,
[Mecaniciens, enz. enz.

I j J Z E R E  M E U B E L S  
K E L J K E N G E R IE F

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER,EN STAAL 

[ P O U T R E L L E N ,  P L A T EN j 
Geonduleerde verzinkte stalen Platen 
voor Hangars^en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

G ew one- en Praehlbedden
||(Du it s c h 7m o d e l )

B edderessorts' met jstalen gegalvan^ 

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor^gestichten len pensionaten.

MO K D E ItS . indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W  I \ »  O  I, I  E  
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voordeelig de Slaapsiroop, zonder den nadee- 
ligen invloed dezer laatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddelijk 
de winden.

Prijs : De flesch 1.00 f r .;  de halve flesch 0.50.

Wordt ook in mindere hoeveelheid besteld.

Vraagt raad aan honderde moeders van Rousse
lare en omliggende gemeenten die ze reeds uitslui- 
telijk gebruiken en allen zullen er u met denzelfden 
lof van spreken.

Alleenlijk te verkrijgen bij den
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE

F ra n z  V a n d e  W a l l e
9, NOORDSTRAAT, 9 (dicht bij de Groote Markt), 

K O U S S E L A l l E  — Telefoon 175

Plaag- der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

grasgroenen mest. De kam verdooft en op eenige 
dagen sterft de hen. De levers zijn gewoonlijk ge
zwollen, geplekt of verrot.

Het gebruik der POEIERS van VANDE WALLE 
belet het leggen niet en voorkomt de ziekte in ge
val van besmetting op de omliggende hofsteden.

Worden ook gebruikt tegen : Snot, Tering, Pok
ken en alle besmettelijke ziekten.

Prijs : 1 frank de pak.

Bereid door den Apotheker-Scheikundige

F ra n z  V a n d e  W a l l e
In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen : Bijzon

dere bevruchtende Poeiers, Longpoeiers, Melk- 
poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en 
peerden, en die altijd met een goeden uitval be
kroond zijn.

De Borstbalsem
Vande W a l le

geneest overal de meest gevreesde 

V erkoudheden en V allingen .

Prijs : de flesch 1.50 fr.
Alleenlijk verkrijgbaar 

in de welgekende apotheek

F r a n z  V A S ID E  W A L L E

Noordstraat, RODSSELARE. Tel. 175

Geen. Grijs H aaf
M E E R  I I I

« D e  N ie u w e  L o n d o n ”

doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdw ijnen , m aakt het 
haar g lanzend en zacht, belet bet 
u itva llen  en neemt de pellet’jeg 
van bet hoofd weg.

E is ch t op  
d e n  h a l»  :

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

Engelsche Baardtinctunr aas 2 fr. per flacon

T e  koop  bl] A p o th e k e rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  e n  R eukw inke ls  

l i  t groot; Parfwwrto Jy Safc, Witktofcofc? CBolgTt]



Hp o c iu a l  lillik v a n  l ste r a n g '

Damen- en meisjes kionfectiën - Impermeabels

De A m azone  Doomijkstraat, K o rtrijk

Eenigste huis voorzien van grootste keus Paletots
W ekelijks  n ieuw e m ode llen .

Bekend voor de goede snede en kwaliteiten 
opgemaakt door eerste kleermakers.

H U I S  V A N  V E R T R O U W E N  U l t l S f t T O  

MEDEDINGING ONMOGELIJK 

KOMT BIJ TE VOEGEN C O S T U M E -T A IL L E U R .

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal: EEN MILLIOEN frank.
Werkende onder het toezicht zijner talen

° " ~ T « i  5 MILLIOEN 284,000 FR.
Zaken verwezenlijkt ) 
op 30e“ Juni 1912 voor ( 37 % MILLIOEN FRANKEN

LEVENSVERZEKERINGEN **■ d# be,tf gekende voorwaar

den verblijf in Congo toegelaten 
SPAAR- EN PENSIOENKAS nMtaalttelt aan de

beste gekende voorwaarden.
LIJFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door r ,B hypotheek van dezelfde waarde.
WEDUWE EN W EEZENPENSIOENEN.
PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

DEN, bijzondere voorwaarden voor een gansch persooneel 
VOLKSVERZEKERINGEN, menschllevende voorwaarden. 
LEENINGEN OP HYPOTHEEK en om te BOUWEN. 
AANKOOP VAN GOEDEREN »P RENTE, aan de hoogste

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.
voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van 1“"  rang. 

PLAATSEN VAN HYPOTHEEK OP 1«e RANG voor 3' 
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 %)• met namelijke in

schrijving der geldschieters voor alle sommen tebeginnen, van 200 fr. 

ld. SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN OP 
OPENBARE FONDSEN.________________________________

.Verschillende agentschappen t» inspecties i. bekoman
^Inlichtingen  ̂ ^ L i g n e s t r a a t ^ 9 J 3 r u s s e ^

Ji

Huis JOSEPH VERRIEST
S a v a r y s l r a a t ,  13, K O R T R IJ K .

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en .katoen :
wit, blauw en ongebleekt; tafel- en bedlinnen, hand- en zakdoeken, cotonnet, flanel, 
kanefas voor rolgordijnen, los-weefsel voor stikwerk en Normandische cretonne; 
stamijn voor dames-handwerk, fantasie tafelkleederen en oud linnen. Katoen en 
wolle sergen. Kloosterstoffen, enz. — Mekaniek borduurwerk.

\A> \ \ I [7 7 7  / '7 7 — ”  
lE E N / K m U W E

m m p w M ê ü
ïtig É jir M Z T - - -  

1EEW 'FLESCH
TANDPIJNDOODER Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle 

tanden. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 
1 f r a n k  l i e t  f l e s c l i j e  neesmiddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaamschen apo

theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer 1 i r a n k  t zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij !» I 'r a t ik .

Hoofddepot : Apotheek « De Biekorf », Dijkstraat, 36, Antwerpen.

0#k te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperen

Schrijf mach ienen 

U IV D E R W O O D  R eb u i l t
W ie goedkoop eene 

S C H R I J F M  ACH IEN  

koopen wil, vrage de

UNDERW00D REBUILT
P r i j s : 3 7 5  fr.

Eenige depothouder voor Belg ië

J . VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

K o o p t  u w e  I je n o o d lg l ie d e n  l i l  C a o t i t e l io u e  u i t  e e r s t e  l i a n d ,  
i n  «le G r o o te  F a l» r ie k  v a n  C a o u te l io u e

BELGIAN RUBBER (N. V.)
70, Bollinckxstraat, Brussel-Anderlecht

TELEFOON A. 1894
S P E C IA L IT E IT E N  : BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

rijen Stoom, Aciden, Samengeperste lucht, Baggermachienen, enz. — BUIZEN in onge- 
bleekten, gelooiden, en gecaoutchouteerden Kemp, enz. — BUIZEN met uitspringende of 
ineewerkte Spiraal voor Opzuiging, enz.—BUIZEN voor Gas en alle andere Nijverheden.— 
Ronde en ovale JOINTS voor Stoomketels Mathot, enz. — TROUS D’HOMME voor 
Keteldeuren, enz. — Ronde en langwerpige KLEPPEN voor Condenseurs. — AMIANTE 
in al zijn toepassingen. — RINGEN voor Melkkannen. — RINGEN voor Peilbuizen. — 
CYLINDERS voor Twijnderijen, Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. — BANDEN voor 
Lintzagen — BOLLEN voor Kleppen.—RIEMEN in caoutchouc, Balata, enz. — EBONIET 
in bladen en stokken. — JOINTS en RINGEN voor Karnen. — JOINTS Somzée, Lavril, 
enz _  ZAKKEN voor Gasmotors, enz. — RONDEELEN voor Afroomers,

Beproeft onze Kwaliteit « K IN G ’S » voor Joints op hooge drukking.

Fabrikatie van eerste keus. — Vergoede tusschenhandelaars.
C A O U T C H O U C  VOOR  A L L E  N IJ V E R H E D E N .

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter, h u i n o n c e n u ,  
S i .  Kooleniütrnat,  
B ru s s e l , laatste uitvin
ding officieel bekend ge
maakt, brevet 242,644 van 
24 Maart 1912.

De heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren,\te 
l i o r i i  i j k ,  den vierden 

k V  maandag der maand, in 
v ' - w  Hotel de Flandre, (Statie)'

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van r l i o lo r a ,  D ip li-  
• e r le .  u i k k e  le v e r » ,  r o e l ie l ,  ofwel 
i lo o r  o o r z a k e n  alle  « i j  n i e t  k e n t .  
gebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel IV0 
431M I, bereid door A j i o t l t e k e r  l t .  V E It-  
M A N D E ltE  v a n  A v e l ^ i i e m .

Prijzen : dubbel pak 3 fr., pak 1.75 fr., half pak 
1 fr.

Lijden uwe kiekens aan het m io t  of ook nog 
aan i»okk*-n, gebruikt de r e m e d ië n  van 
K . V c r i n a n d e r e  en eischt dien naam op het 
etiket.

Prijzen tegen pokken, dubbele flesch 2.50 fr. 
flesch 1.25 fr., halve flesch 0.75 fr.

Tegen snot, dubbele flesch 2.50 fr., flesch 1.25, 
halve flesch 0.75 fr.

N. B. — Deze zijn de eenigste remediën «e- 
M c li ik t  v o o r  js r o o te  k w e e k e r s  door 
hun K r o m  ^ e n ia k  v a n  t o e d ie n e n  en 
de v o lk o m e n e  p ' i i e z l u K e n  er door ver
kregen.

Depot bij de HH. Apothekers : J. Gautot te 
Assche, A. Guyot te Ruysbroeck, V. Chielens en 
K. Dewolf te Brugge, A. Verstraete te Rousselare, 
H. Ruyssen te Veurne, Th. Hulpiau te Kortrijk, 
Depaepe te Audenaerde,

J. IH lP E -D O U SSY  te K o c t r p
Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 

met verzendingskosten bij apotheker R. Verman- 
dere te Avelghem. ,

Maaglijders, vraagt de maagpillen van R .  
V e r m a n i le r c  in de apothekerijen van 

J. lM P E - l)O U S S Y en I*. J IA T T H L A E I t

IN VERTROUWEN

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z I E K T E N ,  van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onde rza lf en B loed
zu iverend M iddel der A p o th eek  
DE W A L V I S C H ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W eigert  alle nam aaksels .

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
Stepii|»oort« 8 , K O H T K IJ K .

MEUBELS, SPIEGELS 
STOVEN

H u is  v a n  v e r t r o u w e n

V. H A P -D E  BRUYPVE
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz. 

Matrassen van af 17.00 fr. 

G RO O T E  KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

L’UNiGN SYNDICALE
Naamlooze Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op ’t leven 

de branden, 

ongelukken en andere gevaren.

Maatschappelijk kapitaal: &00.000 f r .  
Gebracht op : 8 ,000,000 f r .

ZETEL:
3 0 . r u e  d ’A lle n ia jsn e . B ru s s e l

Volksverzekeringen. — Lijfrenten.

Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan
vragen van Agentschap.
Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

FHBBIEK V I  SDPEBPHOSPHflTEN,SCHEIKUNDIGE VETTEN EN KDNST&UIW
H uis  gesticht in  1876. ______  __________  ___

ACH. EEMAN AALST.

P r ijz e n  v o lg e n s  s a m e n s te l. —  V ra a g t  p r ijs- cou ran t. 

Samengestelde opgeloste Guano « D E  Z O N  ».
GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag : Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak 

Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch 
Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium 
Kopersulfaat (blauwen aluin) 98/99 zuiver, Vergruizers Vermorel, Éclair n. l

i s o i Q s a 4 i i s f l  m ^ m w
‘ G. R0ESLER-B0LLE

rue Lonaue des Pierres, 3 3 . C O U R T R A I
M a iso n  l a  p lu s  r e n o m m e e  «le l a  contrée ,  recommandée 

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g r a n d i s s e m e n t s  en tous g e n r e s :  Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 

S p é c ia l i t é :  Peinture a Thuile d’une grande finesse. Ressemblance garantie 

G R A M )  C l lO IX  l»E C A D R E S .

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
N aam looze ) a tsc liapp ij. — K ap ita a l 2.000.000 F rank .

Zete l: A N T W E R .' SN , T w aalf Maandenstraat, i3, nevens de Beun,

Voorzitter: Graaf van der Stegen de Schriek.
Beheerders : Baron van der Gracht d’Eeghem ; Bernard Janssens, nijveraar t* 

St-Niklaas ; Valère Danaux, advocaat te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman t* 
ntwerpen.
Afgevaardigde-Beheerders: Ridder R. de Schoutheete de Tervarent; Jos. Op- 

1 beeck, bankier te Antwerpen.
Collegie van Commissarissen : MM. Florent Boeynaems, notaris te Antwerpen; 

Sc/iöller, advocaat te Antwerpen ; Ch. Tuyttens, te Antwerpen.

Spaarboekjes aan 3 .6 0  •/• ’s jaars.
Intrest daags na de storting, zonder op term ijn te plaatsen.
M en kan ten allen tijde over zijn  geld beschikken.
Kasbons op naam  van fr. 5oo, voor 5 jaar aar. ;< .75 “/•
Intrest per zes m aanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 °/„. Stukken van fr. 100, 

5oo en 1 .000.
Leen ingen  op vas te  goederen In e e r ite n  rang  v an  H ypo theek  a an  voordee lige  v o o rw aa rde n .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :
AVELGHEM : M. O. Vandemeulebroeke, landm. 
BELLEGHEM : M. Camiel Prenen, koster. 
CASTER : M. J.-B. Platteau-Puissant, grondeigen. 
COYGHEM : M. Sylvain Bekaert, Koster-verzek. 
CUERNE : M. Jules Melsens, gemeente-sekretaris 
DEERLIJK : M. Prosper Opsomer. 
GYSELBRECHTEGEM : M. Hector De Groote. 
HARELBEKE : M. Jul. Plaetsler-Gryspeert, hand. 
HEESTERT : M. Alfred Van oe Walle. 
HULSTE-BAVICHOVE : M. P. Vandenbulcke.

ISEGHEM : M. Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde., 
MARCKE : MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
MOEN : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
OOTEGHEM : M. Alois Hoet, koster. 
PLOEGSTEERT : M. C. Bossaert, Armentierstr. 
STACEGHEM : M. Albert Vlieghe.
T1EGHEM : M. Alfons Supply.
VICHTE : M. Remy Faveere.
WAERMAERDE : M. Teophiel Meire. 
WINKEL-ST-ELOI : M. J. Oost-Van Heuvel.

Alleen hoogst gewaardeerde personen worden gevraagd als Agent, voor elke gemeente
niet vertegenwoordigd.

DE N A A I M A C H I E N E N  S INGER
worden geleverd met groot krediet, naar keus der klanten. 

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

M ach  len en  v a n  a l l e  m o d e lle n  a a n  e e n ie d e r *  U e re lk

DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS.
G R O O T E  K O K T IX G  O l» K O M I'T A tV T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

K OSTELO O S  O N D E R R IC H T .
G O E D  V E R Z O R G D E  R E P A R A T I E S ,

LA COMPAGNIE SINGER, ...
27 — 31, O u d - K l e e r k o o p e r s s l r a a t ,  B R U S S E L .

K O R T R I J K ,  47, Doornijkstraat.
ISEGHEM, Gentstraat, 22. | ROUSSELARE, Ooststraat, 108.
MEENEN, Koningstraat, 6 .
MEULEBEKE, Statiestraat, 28.

WAEREGHEM, Stormestraat, 16. 
WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

BERICHT AAN DE DOOVEN
Met het doel dienst te bewijzen aan de belang

hebbenden, vraagt ons een onzer welgekende stad
genoten, M. Verschueren, vader, 84 jaar, St. 
Pietersnieuwstraat, 128, Gent, de volgende mede- 
ieeling op te nemen :

Aan doofheid onderworpen en na allerhande 
geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenige,, 
uitslag, had hij 'het gelukkig gedacht gebruik te 
maken van de Audio Phonex Lucq. Hij bevestigt 
dat enkel door het gebruik van dit wetenschappe
lijk toestel, geheel onzichtbaar, hij volkomene vol
doening bekomen heeft. Ook ten titel van dank 
biedt hij zich aan, aan allen welken uitleg zouden 
begeeren, ’t zij in persoon, ’t zij per briefwisseling.

Het zij noodig er bij te voegen om deze aanvraag 
te volledigen, dat zonder kruiden, op allen ouder
dom en in alle gevallen, de Audio Phonex niet 
alleenlijk het gehoor vermeerdert op de eerste da
gen, maar dank zij hare bijzondere werking, zij 
trapswijzend klimmend het gehoor herstelt en alle 
oorsuizingen doet verdwijnen.

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. G. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en 
uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot 
4 ure, Sint-Pietersnieuwstraat, 128, en den donder
dag van 0 toi 11 en van 2 tot 4 ure : Kortrijksche 
steenweg, 23S, te Gent.

N, 5.— Men wordt vriendelijk verzocht, als men 
schriftelijk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodigen postzegel bij te voegen.

Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS
NAAM LOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d  t MM. Baron F re d e o a n d  C o q e ls ,  voorzitter, E d o u a r d  T h y s , ondervoorzitter, 
A lp h .  U l l e n s  de  S c h o o te n ,  L e o n  V a n d e n  B o s c h , H e n r i- J . E n Q e ls .

C o lle jr ie  d e r  C o m m is s a r is s e n  s MM. Je a n  d e l l a  F a i l l e  d e  L é v e rq h e m , voorzitter, 
de Graaf A d r ie n  d e  B o r c h q r a v e  d ’A l t e n a ,  L e o n  C o l l i n e t - P l is s a r t ,  Baron A u q u s te  D e lb e k e , E d o u a r d  

J o ly ,  de Graaf O s c a r  L e  G r e l l e .

SPAARBOEKJES aan 3 .3 5  %  en 3 .6 0  %  

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4  °/o 

U itg ifte  van G rondob lig a tiën  aan  4.00 ° /o

L e en in gen  op H yp o th eek  — V oo r sch o t ten  op jT l te l s
A G E X T E R I

AVELGHEM : M. Aimé Vercruysse, Gemeentesekretaris.
MOEN : M. Eudore Hooghe, Gemeentesekretaris.
HOOGLEDE (Sleyhaeghe) : Achille Pieters, Melkerijbestuurder. 
MOORSLEDE : Maurice Reuse, Onderwijzer.
PASSCHENDAELE : Ernest Liefooghe, Deurwaarder.
RUMBEKE : Bruno Roose, Koster. ___________________ _

W  aschpoeder Jeanne d’ Are
zonder m eded inger

oi Se» potascï te vervanpn en 3e zeep le sparen
wordt

in alle hruideniersirinheh verkocht.
Z I L V E R E N  M E D A L I E

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te  H ERSEAU X (Statie).


