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VOOR GOD e n  VOLK
Een Zalig- Nieuwjaar aan onze lezers : aan oude 

en nieuwe.

’t Doet toch zulken deugd niewaar, met nieuwjaar 

al de kinders ’t huis te zien en in den huiskring 

saam te vieren. Hoe grooter de bende is, hoe groo- 

ter de vreugd.

En nu ook gevoelen wij die zelfde vreugde. Zalig 

Nieuwjaar wenschen wij aan de oude trouwe lezers 

van “ Het Kortrijksche Volk Zij weten reeds en 

bij ondervinding wat een innigheid er bestaat 

tusschen het blad en zijne lezers.

Een Zalig Nieuwjaar aan delezers van “Dageraad,, 

en “ Iseghemsche Volk „ !

We staan daar nu ons gedriën, gebroeders van 

nu voort, met dezelfde gedachte bezield, met 

'dezelfde vlag in de hand, met dezelfde leus, met 

dezelfde wapens, met den zelfden moed en dezelfde 

geestdrift: Voor God en Volk.

Nu zijn we saam, om gezamenlijk te verdedigen 

wat ons heilig is, om gezamenlijk te veroveren wat 

ons recht is ; om saam te strijden voor God en 

Volk. Meer wachters op de torens, om alarm te 

blazen, meer strijders in ’t gelid bij aanval of 

verweer.

Zalig Nieuwjaar: De Heer zegene al onze lezers 

Hij zegene hun gezin, met zegen van bovennatuur- 

lijken en stoffelijken voorspoed, met zegen van 

verstandelijke, zedelijke en stoffelijke welvaart.

Hij zegene ons gemeenschappelijk pogen en 

streven. Met Gods hulpe zijn we gekomen waar we 

thans zijn. Of is het niet schoon, niet heerlijk, te 

mogen nagaan hoe aan duizenden en nog duizenden 

wij ieder week het brood mogen uitdeelen, het zoo 

noodzakelijke verstandelijke brood, dat we voor 

alle Vlamingen opeischen even goed als het brood 

dat ons lichaam voeden moet.

Verloren geploegd, verloren gezaaid 

Als God in de vore zijn zegen niet laat.

En met dien zegen zullen we ploegen. Ploegen 

door het brake land van gedachten; ’t verstand 

openleggen om er dan in te zaaien de groote 

gedachte van organisatië.

En wenschen we een zalig nieuwjaar, dan wen

schen we in de eerste plaats dat overal de be

staande organisaties mogen verstevigen ; verste

vigen in gehalte, in ’t getal en offervaardigheid 

van hunne leden.

Organisatië. Dat woord vlamt boven in onze 

vlag. Organisatië van alle standen.

We zullen dus voort met volle handen zaaien 

het zaad van standsorganisatië. Iedereen weet en 

gevoelt en tast het. Die gedachte gaat over ’t land, 

verwekt tegenspraak en onwil, maar boort, boort 

traag maar zeker de ruwste lagen door. Met dien 

boortoren moeten we diep, diep door vooroordeel 

en onwetendheid, door vrees en tegenstand. De 

mijn van welvaart ligt onder al die lagen. Met 

onzen boortoren gaan we altijd recht, al de lagen 

door. De organisatië, de standsorganisatië is de 

redding. Zij kome tot stand waar er geen spraak 

van was tot nu toe. Evenals in Limburg de boor

torens voor de koolmijnen, zoo moeten bij ons de 

organisaties de mijnen van welvaart open leggen 

voor alle standen.
*

* *

We ploegen door ’t veld van den wil en zaaien 

er de christelijke gedachte. Met ’t verstand alleen 

kunnen we den Christus niet dienen, dat moeten 

we ook met het hart. Gezaaid de gedachte van 

christene broederliefde, het cement dat de voegen 

van ’t maatschappelijke gebouw samenhoudt.

Geen eigenwaan, geen eigengrootheid alleen ! 

Geen zelfzucht; geen wilde jacht op genot, geen 

baatzucht, geen zelfzucht. Geen liberalisme.

Geen klassenhaat, geen klassenstrijd. Geen oor- 

logsgetoet tusschen kinderen van ’t zelfde gezin.

Elk doe zijn plicht geheel; elk eische zijn recht 

geheel. Geen socialisme!

En waar er een geschil rijst; waar ’t vuur van 

twist oplaait, daar kome kalme redeneering en 

innige liefde tusschen.

Zoo willen we ploegen en zaaien !
★
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En dan bezorgen we onzen hof, vol bloemen en 
zoete vruchten.

Bloemen en vruchten van eigen ontwikkeling

— wetenschap en kunst; — En alles wat hart en 

geest verrijken kan en deugd doen.

Leest en verspreidt ons blad. Als een olievlek 

zetten onze gedachten u it; voor God en Volk.

Met duizenden zitten we iedere week aan de 

zelfde tafel, waar ons het zelfde voedsel wordt 

opgediend voor geest en hart. Als wij verzaad

zijn moeten we zorgen dat onze broeders ook 

stilaan gading krijgen om aan den zelfden disch 

te zitten.

A l onze lezers saam ! Wat een schoon, wat een 

edel gezin !

Ieder zie voor zich zelf, zich verder te ontwikkelen 

naar geest en hart: te worden een beter katholiek, 

een voorbeeldiger christen, een meer ontwikkeld 

man ; een beter lid van zijn organisatië, met meer 

standsgevoel en standsbewustheid. Een ieder worde 

nog een beter vlaming, met inniger liefde voor 
zijn taal en zijn volk.

Allen werken in dien geest in hun eigen werk

kring, in hun eigen omgeving. Niet voor ons eigen 

alleen, voor onze broeders moeten we onze kennis 

en werkkracht open stellen; in ’t gezin, in de ver- 

eeniging, bij de vrienden die groote princiepen 
zaaien.

Ieder sta aan den boortoren.

Dan ware ’t wel een zalig jaar.

De Heer zegene dan ons werk en ons gemeen

zaam pogen. Hij beware ons en ons gansche land, 

dat we toch zoo lief hebben.

En zoo wij werken voor den Heer, dan zal, dan 

moet zijn zegen over de voren nederdalen.

Allen dus aan ’t werk ! Kortrijksche Volk, — 

Dageraad, — Iseghemsche Volk ! — Goed heil.

D e R edactie .

KLERIKALE KNOEIERIJ.
Het blad van de ouwe liberale papa’s heeft een 

artikel geschreven met titel « klerikale knoeierij ».

’t Artikel is geschreven door een knoeier of een 

koeier, dat ziet ge allicht; want domheid is ’t, of 

gewilde onwetendheid wat hij daar schreef. Ik 

geloof eerder dat het dommigheid is, loutere dom

migheid, want ’t is niet zonder reden dat ze altijd 

beweren ’t verstand in pacht te hebben.

Die knoeier of zijn maat schrijft dat de brouwers 

dood moeten. Als ’t hij beter weet, ’t is ons wel; dat 

hij zeere entrepreneur van uitvaarten wordt; maar 

’t schoonste wel, is dit hier : ’t gouvernement heeft 

nieuwe gelden noodig om zijn onkosten te dekken. 

Daarom die nieuwe miljoenen. Ze spraken daar 

immers van miljoenen ’lijk jongens van marbels.

Luister ’ne keer goed, knoeierke. Zet u daar 

schoon neêr en luister goed.

Naar waar gaan de gemeenten achter geld, als ze 

er noodig hebben? Naar den Staat nie-waar?

En de Staat heeft zelfs een gemeentefonds inge

richt; en ieder gemeente krijgt jaarlijks een vaste toe

lage van den Staat. En die vaste toelage wordt be

rekend per inwoner. Kortrijk heeft 35.000 inwoners, 

krijgt zooveel min als Antwerpen dat er230.000 heeft. 

Verstaat ge dat? Zooveel per inwoner!

Er is daarbij geen klerikale fopperij. Antwerpen, 

Gent, Luik, Brussel, en al de andere kartelsteden 
gaan jaarlijks om hun duiten.

Om dat gemeentefonds te spijzen dienden de rech

ten op den alcool die jaarlijks meer dan 6 miljoen op

brachten. ’k Spreke van ’t vergunningsrecht, mijn 
knoeierke.

’t Vergunningsrecht is afgeschaft. Denkt ge dat de 

gemeenten en steden daarom hun vaste toelage zullen 

verliezen ? — Dan zouden die liberale steden, bij 

voorbeeld, nieuwe lasten moeten leggen om dat geld 

weer te vinden. Is ’t geen waar, mijn knoeierken?

De Staat heeft dat zoo niet gedaan. Hij heeft de 

rechten op den alcool een weinig vermeerderd. En 

de Staat heeft daarbij een taks gelegd op de nieuwe 
herbergiers.

En zoo er nu meer geld moest in de kas komen, 

(’t koeierke spreekt van miljoenen) dan zullen de ge

meenten er best bij varen. Want ’t is ’t gemeentefonds 

dat rijker zal worden. En de liberale steden zullen er 
ook best mêe zijn.

Verstaat ge nu, lief knoeierke.

En nu nog een woordje; Antwerpen is bestuurd 

door liberalen en socjalisten. Er komen nieuwe lasten. 

En weet ge wel dat schepene Cools rechtuit op de 

herbergen en de tabakwinkels zijn eerste lasten legt.

Wist ge dat? En wat zegt ge ervan? Spel dat nu 

eens aan uw lezers. N’avond knoeierke!!

Sinds v ijftig  ja re n  is het getal der zinne- 

loozen, in Frankrijk, Engeland, en andere zeer 

beschaafde landen, meer dan verdriedubbeld, ’t is 

te zeggen dat, waar men 10 krankzinnigen had op 

b. v. 1000 inwoners men er nu 30, en zelfs 50 

aantreft. De voornaamste oorzaken van dezen 

onrustwekkenden toestand zijn het misbruik der 

alkoholische dranken en het koortsachtig leven dat 
de menschen nu leiden.

DOOD VAN ZEER EERW . HEER L 0 Y S
I ____________________________________________________________________ | _

ZEER EERW EERDE HEER LO Y S ,

Pastor-Deken van Rousselare.

Zeer eerweerde Heer Alfons Loys, pastoor-deken 

van Rousselare, is Zaterdag avond, 28 December 

1912, rond acht uren en half overleden. De droevige 

doodsmare breidde zich zondag morgen bliksemsnel 

uit.

In de Sint-Michielskerk werden al de missen zon

dag tot ziellafenis gedaan van den diepbetreurden 

herder, en de geloovigen opgewekt voor hem te 

bidden.

Sedert den laatsten Zondag van Januari 1912, kon 

de Z. E. H. deken het heilig Misoffer niet meer op

dragen. En zijn gezondheidstoestand verergerde zoo

danig, dat men twee maanden later, in het bijzijn 

van gebuurs, kerkmeesters en geestelijkheid van stad, 

den eerbiedweerdigen zieke de laatste H. Sacramen

ten toediende.

De kwaal echter zette zich niet voort; integendeel, 

de Z. E. H. deken had het geluk een weinig te ver

beteren, en wel zoodanig dat verscheidene malen, 

binst den zomer, hij naar de kerk de H. Mis van 7 u. 

kwam bijwonen, en tot groote stichting der parochia

nen, in diepen ootmoed de H. Communie aan den 

voet van het hoogaltaar ontvangen.

’t Was nochtans maar eene tijdelijke beternis; hij 

zelf, sprekende van zijne gebrokene gezondheid en 

van het voortdurende gevaar, wist te zeggen « het is 

slechts eene uitgestelde zaak ». Groote hoop op leven 

had hij niet meer, en dikwijls bracht hij het gesprek 

op zijne aanstaande dood, op zijn betrouwen in God, 

op zijne lange priesterlijke loopbaan. Eene zijner ge

liefkoosde lezingen, met het Evangelie,was het boek 

der Navolging Christi van Thomas a Kempis dat hij 

zoo grondig kende en zoo hoog schatte, en ook het 

schoon boek van Mgr Baunard: « Le Vieillard ». Hoe 

geerne sprak hij van de wondere dingen die hij er in 

vond, de gedachten van christene vrede die deze 

lezing hem gaf op den boord van ’t graf, den geest 

van bovenaardsche hoop die deze schoone bladzijden 

doorwaait...

In de laatste tijden verviel hij zichtbaar, maar spijts 

alles bewaarde hij zijne statige rechte houding en 

zijne fijne wijze spreuken.

Toch deed zijne kwaal tragen maar zekeren voor

uitgang en met volle overtuiging, doch kalm en ge

laten, wist hij te zeggen : « Nieuwjaar zal ik niet 

zien! Gods wil geschiede. » Inderdaad, op Kerst

avond, overviel hem een bloedopdrang in ’t hoofd, 

en E. H. Bittremieux diende hem het H. Oliesel toe. 

’s Avonds scheen hij bij te komen, en sprak nog 

eenige woorden, bij zooverre dat hij op Kerstdag- 

morgen, met de gevoelens van zoo diepe en eenvou

dige godsvrucht die hem kenmerkten, de H. Com

munie kon ontvangen, en alzoo ook op tweeden en 

derden Kerstdag.

Vrijdag, 27 December, rond£3 uren namiddag, be

gon op eens zijn doodstrijd, van tijd tot tijd opende 

hij langzaam zijne moede oogen, en bleef voor goed 

in stilzwijgen. Hij is zachtjes in den Heer ontslapen 

om acht uren en half, in het bijzijn van zijne onder

pastoors en eenige familieleden.

Zijne priesterlijke loopbaan .

Zeer eerweerde Heer Alfons-Eugeen Loys, deken 

van Rousselare, pastoor van Sint-Michiels, ridder 

van de Leopoldsordre, gedecoreerd voor de werking 

van onderlingen Bijstand, was geboren te Gent, den 

28 September 1832. (Zijn vader de majoor der gen

darmerie Loys, was oud-officier van het eerste fransch 
Keizerrijk).

Hij deed zijne latijnsche studiën aan het bisschop

pelijk college van Meer.en, werd priester gewijd te 

Brugge op 22 December 1855 en kwam weder, als 

leeraar, naar het college te Meenen. Vier jaren later 

werd hij onderpastoor te Jabbeke, van waar hij den

28 Augustus 1861 naar Ardoye ging. Eindelijk als 

onderpastoor kwam hij naar Sint-Michiels te Rous

selare, op 11 Januari 1865. Zijne schoone gaven van 

hart en geest deden hem zeven jaren nadien benoe

men tot krijgsalmoezeniervan het garnizoen te Brugge 

waar hij, twee jaren lang, het vertrouwen genoot van 

officieren en soldaten. Zijn schoon voorkomen, zijn 

waarlijk militair optreden, zijne deftige vriendelijk

heid wonnen hem aller herten. Tot de belangrijke 

parochie van Eerneghem geroepen, verbleef hij er 

slechts drie jaren, en vertrok, zeer betreurd van zijne 

parochianen, om pastoor-deken te worden te Rousse

lare, op 13 april 1877. Hij was slechts 45 jaren oud.

Daar werd hij met onbeschrijflijke geestdrift ont

haald. De gedachtenis van M. den onderpastoor Loys, 

bestuurder van het patronaat der H. Germana en van 

de Meisjes-zondagschool, daarna bestuurder van den 

Jongelingenkring en van de koninklijke Harmonie, 

maakte van den nieuwen Deken van Rousselare den 

meestvolksgeliefden man van stad en den omtrek. 

Vele en harde beproevingen toch stonden hem te 

wachten : wij stippen slechts de gebeurtenissen uit 

den schoolstrijd aan, de toepassing der hatelijke wet 

van 1879, het schandig uitdrijven van de klooster

zusters, de zoo indrukmakende betooging bij ’t over

brengen van het Allerheiligste uit de « Salettekapel,» 

het herhaald verhoor bij het schoolenkwest onder de 

vermaard-geblevene Heeren Willequet en Lippens ; 

de beruchte verhooren aan het hof van Beroep te 

Gent, waar de Deken, moederziel alleen en twee 

dagen lang, zijn gezag en zijn policierecht in de Kerk



verdedigde; het verschijnen van het spotschrift « Un 

curé de combat » enz. enz.

Uit al die beproevingen kwam M. de Deken, als 

’t zijn kan, nog grooter en nog meer volksgeliefd. 

Kalm en fier, tot bewondering zelf van verscheidene 

tegenstrevers die er openbare getuigenis over gaven, 

verdedigde hij het christen onderwijs en de ziel der 

kinderen, het gezag van den priester en den eerbied 

voor den godsdienst, het onderhouden der kerkelijke 

wetten en de vrijheid van Godsdienst. Van dien tijd 

dagteekent het naar het leven geschilderd portret van 

Deken Loys (door den kunstschilder Mergaert,) dat 

gegeven werd door de leden van het schoolcomiteit 

en dat nu nog in de groote zaal van de Dekenij hangt 

en daar zal blijven hangen, krachtens de laatste 

schikkingen van den Overledene.

Z ijn  w erk te  Rousselare is overgroot. 
Wat hij persoonlijk tot stand bracht, wat hij door 

anderen deed stichten, wat hij met milde hulp en 

meer en beter nog met wijzen raad ondersteunde, is 

onzeggelijk. Het voortdurende welgelukken der ka

tholieken in de verscheidene kiezingen, de bloeiende 

toestand zijner zoo bevolkte parochie.de goede faam, 

onder godsdienstig opzicht, van de nijvere handel

stad, waar hij meer dan de helft van zijn leven door

bracht, getuigen meer dan genoeg het leeuwenaan

deel, dat zijn weldadig werk en zijn wijs bestuur, 

gegeven hebben aan den iever van vele schrandere 

medewerkers, zoo wereldlijke als geestelijke.

Plechtig in zijn persoonlijk optreden, trachtte hij 

altijd al zijne statige plechtigheid mede te deelen aan 

alles wat er in zijne kerk gebeurde.

Hij was zoo gelukkig in de laatste jaren van zijn 

leven, de groote herstellingswerken aan te vangen 

die hij altijd voor zijne Sint-Michielskerk gedroomd 

had: hij bestudeerde tot de minste bijzonderheden 

ervan, droeg alles klaar en duidelijk in zijn hoofd en 

nu nog tijdens zijn laatste weken sprak hij als de 

schilder zelf, van de juiste lijnen en frissche kleuren 

die zijn kerkgebouw nu versieren, en die hij zelf 

helaas nooit heeft kunnen genieten.

Nooit had hij meer genot dan op een plechtigen 

Hoogdag, dan zagen wij hem weenen van aandoe

ning als ’t koor zijner kerk wemelde van priesters in 

die rijke misgewaden die hij alleen kon kiezen, en 

dat de plechtigheid van den dienst in Sint-Michiel 

eerder aan de plechtigheid van eene kathedraal deed 

denken: dan gevoelde hij zich als een bisschop zoo 

fier, zoo gelukkig.

Met een waren kunstzin zocht hij al cfe versierin

gen van kerk en autaar: in koperwerk en misgewaad. 

Hij was een eerste voorstaander van ’t gothiek mis

gewaad, en waar andere priesters nu enkel goeste 

vinden in die zwierige plooibaarheid der middel- 

eeuwsche vormen, had deken Loys reeds sedert 

jaren die veranderingen uitgezocht en toegepast: zoo 

was hij ook de eerste om sedert jaren in zang en 

liturgie de Roomsche plechtigheid na te streven en 

nu ook juichte hij omdat zijne parochianen door den 

kerkelijken volkszang zijne diensten opluisterden.

Dat alles spreekt nog niet van de schoone g a 
ven z ijner edele z ie l. Het schijnt wonder om 

zeggen, maar Z.E.H. Deken Loys was, in den grond, 

zeer eenvoudig, ’t Is waar: niemand moest bij zijne 

eerste verschijnen, vragen wie hij was: aanstonds 

erkende men den gezaghebber. Zijn statig uiterlijk, 

zijne pijlrechte houding, zijn arendsblik getuigden 

het genoeg, maar zijne vriendelijkheid en zijn goed 

hert kwamen bij het minste woord boven, en het was 

mondsgemeen in Rousselare: « Mijnheer de Deken 

zou zelfs een kind vriendelijk groeten ». Allen, die om 

welkdanige reden ook bij hem ten huize kwamen, 

die hij zelf bezocht of langs de straat aansprak, gin

gen van hem weg, onder den indruk zijner innemende 

minzaamheid en zijn oprecht en goedhertig woord. 

Hij was om zoo te zeggen tusschen zijn Rousselaar- 

sche volk, « ingegroeid », en waarlijk de « vertrou

weling » geworden van armen en rijken. En was hij 

statig in alle plechtigheid, ’t was omdeswille van zijn 

gezag, dat hij zelf hoogschatte en deed hoogschatten 

door iedereen: hij was deken van Rousselare. Maar 

eenvoudig — was hij: bij testament van 1903, — zijn 

laatste,nuuitte voeren wil — vraagt hij uitdrukkelijk 

het weglaten van alle eerbewijzingen; van alle lijk

rede, op de begraving, ’t zij in de Dekenij, ’t zij op 

’t kerkhof; van alle militaire eer, van alle bloemen 

of kronen, van eene rouwkapel voor zijn lijk in de 

Dekenij, enz....

Dat ze nu allen, die hij bijstond (met ongekend 

milddadig te zijn in stoffelijken nood, en meer nog, 

met wijzen raad te geven in moeilijke oogenblikken) 

dat ze nu allen bidden tot ziellafenis van Deken Loys.

Het was een vrome, verstandige man, met gouden 

hert, vaste hand en klaarziende oog.

Benoeming van een nieuwe deken.
De Eerweerde Heer Edward DeSaegher, doctor in 

wijsbegeerte en godheid van de Gregoriaansche 

Hoogeschool van Rome, superior van het Klein 

Seminarie van Rousselare, is benoemd tot pastor- 

deken van Rousselare.

Onze hertelijkste gelukwenschen.

Laatste  nieuws.

DE BALKANS.
De Turken, ziende dat hunne eerste voorstellen 

geen kans hadden te lukken, hebben al met eens 

ernstige toegev ingen gedaan.

Aan hunne tegenstrevers laten zij geheel het grond

gebied ten westen der provincie Andrinopel gelegen.
Tursch Europa bestond uitzeven provinciën. De 

Turk laat er vijf varen: Salaniki, Mocastir, Kossovo, 

Scutari en Janina, dit is 125.ooo vierkante kilo

meters op 169.3oo.

Over drie zaken zijn de onderhandelaars nog niet 

klaar gekomen:

1) De afstand van Andrinopel; 2) der eilanden der 

Egëische zee en 3) Kreta.

Een groote stap is dus gedaan.

VAN H IER EN ELDERS.
Twee paardenmakelaars, hadden te Antwerpen, 

aan een wisselagent een titel Belgische rente ver
kocht. De titel ter nominale waarde van 2000 frank 
was valsch. De koppel heeft zoo wel niet gevaren 
als Nestor Wilmart: De policie heeft ze gevonden en 
zonder komplimenten in ’t droog' gesteken.

Bazin Debeer van St-Job te Ukkel verkocht eenen 
zak slunsen, vergetende dat zij er voor i 5.ooo frank 
obligatiën in verborgen had. Een geluk voor haar: 
de kooper Denis Lorniex is een eerlijke man. De 
obligatiën gevonden hebbende al de vodden uitlezen 
heeft hij ze treffelijk en rechtveerdig terugbesteld 
aan de eigenaarster.

De steenkolen worden zeer gevraagd. Door het 
groot verbruik in fabrieken, werkhuizen en hoog
ovens komt er schaarschheid.

Baron Ruzette is kandidaat der katholieken voor 
de plaats van senateur voor het arrondissement 
Brugge, opengevallen door het ontslag van 'M . Van 
Óckerhout.

*M. Segers, minister van zeewezen, heeft te Oos
tende de belofte zich met de toekomst der weduwen 
en weezen der slachtoffers van den Westhinder, te 
bekommeren, die hij in de Kamer gedaan had, be
vestigd.

M. V on K id e r l e n  W aech ter  

De Duitsche minister van buitenlandsche zaken, 
is dezer dagen schielijk overleden.

Zijn naam is verbonden aan de geruchtmakende 
zaak van Agadir die in iq n  dreigde in een oorlog te 
ontaarden tusschen Duitschland en Frankrijk.

Als staatsman was hij eene groote figuur en in de 
zaken der Balkans was zijn invloed groot.

Er is een prijskamp geweest ter begeving van 
reisbeurzen. Twee studenten der hoogeschool van 
Leuven hebben de twee eerste plaatsen gewonnen 
in het vak staatkundig en maatschappelijke weten
schappen.

Eene naaister te Geeraadsbergen, had met eene 

naaide in haren vinger gestekt. Haar vinger heeft 
beginnen zwellen, zeer doen en zij is in de hevigste 
pijnen overleden.

De gendarmen hebben 7 kerels aangehouden, die 
den veldwachter van Eyne, Oost-Vlaanderen, half 
dood geslegen hadden.

In  de Pupillenschool te Aalst is een soldatje ge
storven van vreugde omdat hij mocht in verlof gaan.

GEMEENTERAAD  
VAM KORTRIJK.

Openbare zitting van Maandag 30December 1912, 
om 5 1/2 uren ’s avonds, onder het voorzitterschap 
van den heer burgemeester Reynaert.

DAGORDE:

1. Lager onderw ijs.
Lijst der leerlingen die recht hebben op het koste

loos onderwijs in de aangenome school van den 
Doornijkwijk.

Deze lijst bevat 192 leerlingen. (Aangenomen).

2. Lager onderw ijs.
Scholen voor volwassenen. Begrootingen 1913.

Dit punt wordt uitgesteld tot de volgende zitting.

3. K erk fabrieken . — Begrootingen 1913.

M. de schepen V ercruysse geeft verslag over deze 
begrootingen.

1° Kerkfabriek van St-Maarten.— Deze begrooting 
bedraagt: in ontvangsten fr. 22,192-10, in uitgaven 
fr. 22,142-44. Overschot fr. 49-66.

M. D econinck . — Is de protestansche kerk geene 
kerk gelijk de andere ? Waarom moet er hier een on
derscheid gemaakt worden ?

M. de schepen V ercruysse . — Er bestaat geene 
protestantsche kerkfabriek, ’t is een bestuurraad. 
Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tusschen 
de eigenlijke kerkfabrieken en de protestantsche 
kerk. Wat meer is, voor elke begrooting moet er 
afzonderlijk gestemd worden.

M. R obert G illon vraagt de afroeping.

De begrooting der kerkfabriek van Sint-Maarten 
wordt goedgekeurd door al de leden. De heeren De
coninck en Weyts onthouden zich.

2. Kerkfabriek van O.-L.-Vrouwkerk.

M. V ercruysse . — De begrooting bedraagt in ont
vangsten en uitgaven fr. 24,563-34. Er wordt aan de 
stad eene toelage gevraagd van fr. 4,456-24.

Tijdens de bespreking in de afdeeling van geld
wezen werden er over deze begrooting verschillige 
opmerkingen gemaakt; er werd voorgesteld inlich
tingen te vragen aan de kerkfabriek. Deze heeft ons 
een breedvoerig verslag gezonden waarin zij ver
klaart dat de opmerkingen zullen onderzocht worden 
vóór de opmaking der begrooting van toekomende 
jaar.

Dit verslag kan geene verandering brengen aan de 
tegenwoordige begrooting; het zou naar de afdeeling 
van geldwezen kunnen gezonden worden.

Antwoordende op twee bijzondere vragen, ant
woordt de kerkfabriek dat de schilderij van Van 
Dyck, verzekerd is tegen brand voor de somme van
100,000 fr., maar dat zij niet verzekerd is tegen dief
stal. De klokkenluiders zijn niet verzekerd tegen de

ongevallen. Er zou echter voor deze verzekeringen i 
gezorgd worden indien de stad hare toelage wilde 
verhoogen.

M .R eyntjens vraagt dat de raad de begrooting der 
kerkfabriek van O.-L.-Vrouw zou uitstellen opdat de 
afdeeling van geldwezen zou kunnen kennis nemen 
van dit verslag.

M. de schepen Vercruysse . — Daardoor zouden 
wij veel tijd verliezen. Wij zijn op het einde van het 
jaar; de stadsbegrooting moet voorgelegd worden 
en daarom moeten de begrootingen der kerkfabrieken 
vooraf goedgekeurd worden.

M. de B urgemeester . — Het valt in de bevoegd
heid niet van den gemeenteraad te oordeelen over de 
uitgaven die uitsluitelijk de plechtigheden van den 
eeredienst aangaan. Is het aan ons van te zeggen 
hoeveel keersen er mogen branden, hoeveel wierook 
er mag gebezigd worden en hoe zwaar het was mag 
wegen ? Deze uitgaven worden vastgesteld door den 
Bisschop. Wij moeten ons niet bezig houden met 
kosterwerk gelijk weleer keizer Josef II, de onver
draagzame, die gelijk gij, heeren der linkerzijde, de 
scheiding wilde van Kerk en Staat.

M. R obert  G illon . — Ja, wij willen de scheiding 
van Kerk en Staat, maar moeten wij daarom doorgaan 
voor onverdraagzamen ?

M. de B urgemeester . —• Ja, gij zijt onverdraag
zamer dan uwe vrienden der groote steden waar 
liberalen en socialisten aan ’t hoofd staan. Zij be
kreunen zich weinig om de begrootingen der kerkfa
brieken en zij stemmen deze zonder opmerking. Maar 
gij, die hier met vijven of zessen binnengesmokkeld 
zijt, in eene stad waar het overgroote deel der bevol
king katholiek is, gij komt,gelijk koster Josef, snuis
teren in wierook en was. Bekent maar dat het niet 
ernstig is.

Na eenige woordenwisselingen wordt de begroo
ting der kerkfabriek van O.-L.-Vrouw gestemd met
19 stemmen tegen 4 (de heeren Vandenberghe, 
Reyntjens, Robert Gillon en Van Eecke) en 2 onthou
dingen (Weyts en Deconinck).

3. Kerkfabriek van St-Rochus. — M. de schepen 

-Verckuysse . — De begrooting wordt voorgesteld als 
volgt : ontvangsten fr. 7,711-07, uitgaven 6,692-87, 
fr., overschot fr. 1,018-20.

Goedgekeurd.— Onthouding van de heeren Weyts 
en Deconinck.

4. De begrooting der kerkfabriek van Sint-Elooi 
bedraagt in ontvangsten en uitgaven fr. 7,441, mits 
eene toelage van de stad van fr. 2,450-00

5. Deze der kerkfabriek van Sint-Jan-Baptiste 
wordt voorgesteld in ontvangsten en uitgaven voor 
de som van fr. 3,651-20. De stad geeft eene toelage 
van fr. 1,326-18.

6 . Deze der kerkfabriek van Sinte-Godelieve : in 
ontvangsten en uitgaven voor de som van 1,251-64 
fr., mits eene stadstoelage van fr. 66-66.

Deze drie laatste begrootingen worden ook goed
gekeurd met 23 stemmen en 2 onthoudingen (de 
heeren Weyts en Deconinck).

M. R obyn vraagt op welke breedte de grondaan- 
vullingen rond St-janskerk moesten gedaan worden. 
Hij dent dat het op tien meters is en beweert dat deze 
breedte op zekere plaatsen niet bereikt is.

M. de B urgem eester . — Dit betreft de begrooting 
niet. W ij zullen het onderzoeken.

4. Protestantsche kerk.
Begrooting 1913.

M. de schepen V ercruysse . — De begrooting der 
protestantsche kerk wordt voorgesteld als volgt: 
ontvangsten, 1,000 fr., uitgaven, 1,289-50 fr. Te 
kort 289-60 fr.

De meerderheid der afdeeling van geldwezen stelt 
voor dat de raad, zooals vorige jaren, niet zou tus- 
schenkomen in de onkosten voorzien door deze 
begrooting.

M. R obert  G illon protesteert tegen de handelwijze 
der rechterzijde en geeft lezing van verslagen uit de 
Kamer van volksvertegenwoordigers (jaar 1870) 
aangaande de verplichtingen der gemeenten tegen
over de eerediensten.

Hier volgt een lange redetwist tusschen de rech
terzijde en de linkerzijde.

Ten slotte wordt de begrooting der protestantsche 
kerk in kennis genomen met 19 stemmen tegen 4 (de 
heeren Vandenberghe, Reyntjens, Robert Gillon en 
Van Eecke) en 2 onthoudingen (de heeren Weyts en 
Deconinck).

5. Behoud der taks-verordening op hetjj 
openen van  n ieuw e herbergen.

M.de B urgem eester .— In zitting van 18November 
laatst, heeft de raad toegestemd dat er een nieuw on
derzoek van commodo en incommodo zou geopend 
worden aangaande deze verordening die maar toe
passelijk is tot 31 December 1912. Dit önderzoek 
gesloten zijnde, begeert het Schepen College het be
houd der verordening te vragen aan de hoogere 
overheid. (Toegestaan).

A ntw oorden  aan  de vragen.

Wensch van M. Robert Gillon tot het bekomen van 

een garnizoen te Kortrijk.

M. de B urgem eester . — In onze laatste zitting 
heb ik gezegd dat, indien er waarlijk kwestie was de 
kazerne te vergrooten, de wensch van M. Robert 
Gillon van geener nut was. Maar, volgens de beko- 
mene inlichtingen, is er daar geen spraak van. Ik 
vraag aan M. de schepen Vercruysse dat hij demee- 
ning van het gemeentebestuur zou laten kennen aan
gaande de inrichting van een garnizoen.

M. de schepen V ercruysse . — Indien het gemeen
tebestuur het zijne kon bijdragen tot het inrichten van 
een garnizoen, zou het den wensch van M. Robert 
Gilon goed onthalen.

Wanneer de regimentschool te klein geworden 
was, heeft het gemeentebestuur zich gehaast in onder- 
handeling te komen met de militaire overheid ten 
einde aan de stad de nieuwe kazerne te geven op de 
Vandepeereboomlaan.

Maar, tusschen eene onderhandeling met de mili
taire overheid en een wensch uitdrukken, bestaat er 
een groot verschil. Deze wensch kan geen uitwerksel 
hebben ; de militaire overheid houdt zich bezig met 
de verdediging vSn het land en hoeft geene rekening 
te houden van de wenschen die uitgedrukt zijn door 
de gemeentebesturen.

Geheel waarschijnlijk zal er, tengevolge van den 
algemeenen dienstplicht, een garnizoen komen te 
Kortrijk. Deze inrichting zal echter het uitwerksel 
niet zijn van eenen wensch maar wel het gevolg der 
verdeeling der manschappen tusschen de verschillige 
verdedigingsposten.

Ziedaar waarom wij geene waarde echten aan den 
wensch van M. Robert Gillon.

Opdat er onder ’t volk geen misverstand weze, zijn 
wij geneigd hem te stemmen.

M. de B urgem eester . — Wij kunnen van nu reeds
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zeggen wat het gevolg zal zijn van dezen wensch : 
komt er geen garnizoen, het zal de schuld zijn van 
het gemeentebestuur, komt er een, het zal te danken 
zijn aan den wensch.

M. de Burgemeester herinnert terloops wat er, 
voor de laatste kiezingen in een liberaal blad gedrukt 
stond aangaande de zoogezeide afschaffing der regi
mentschool. De liberalen wilden doen gelooven, aan : 
deze die de pil slikken wilden,dat, zoo de katholieken 
aan ’t bewind bleven, de regimentschool zou afge
schaft worden en veranderd in een klooster ; dit zou 
voor de stad een verlies zijn van 100.000 fr. ’s jaars !

M. de burgemeester  zegt verder dat er, volgens 
eene officieele mededeeling, geene nieuwe kazernen 
zullen gebouwd worden buiten te Antwerpen en dat 
de nieuwe soldaten naar ’t kamp van Beverloo 
zullen gezonden worden. Wij moeten ons onder
werpen aan de beslissingen van de militaire overheid.

M. Robert G illon  vraagt de stemming.

M. de schepen G illon  stelt eene wijziging voor 
aan den opstel van den wensch. De eind bepaling I  
zou luiden als volgt: « De gemeenteraad van Kortrijk, 
in zitting van 30 december 1912, drukt den wensch 
uit dat er aan de stad een garnizoen zou geschonken j 
worden, voor zooveel de belangen der nationale 
verdediging zulks toelaten ».

De wensch wordt aanvaard met 24 stemmen en 
eene onthouding (M. Weyts).

V raag
van M. Robert Gillon aangaande de « Koeikop».

M. de burgem eester . — Het bijzonderste werk is 
reeds gedaan : er is een waterloop gemaakt. De 
kalsijding is besloten en zal uitgevoerd worden in 
de beste voorwaarden. Wij zullen onderhandelen 
met de eigenaars ; in geval van tegenkanting zullen \ af 
wij deze vervolgen en, zoo noodig, de huizen onbe- v*
woonbaar verklaren. b a.

V raag
van M. Van Eecke en voorstel van M. Sobry.

M. de burgemeester . — Deze kwestie is geen 
kinderspel. Zij kwam reeds verscheidene keeren te 
berde in den gemeenteraad en is zeer moeilijk om 
op te lossen. M. de schepen Gillon heeft ze onder
zocht en zal u zeggen wat er van is.

M. de schepen G illon (vl.). — Eerst hebben wij 
de vraag van M. Van Eecke. Hij vraagt of het niet 
mogelijk ware eene zekere taks te doen betalen door 
de vreemde groenseliers die dagelijks hunne waren 
binnen stad komen verkoopen. De groenseliers van 
Kortrijk die hunne waren in andere gemeenten gaan 
verkoopen moeten ook eene taks betalen. Hij vraagt 
hetzelfde voor hetgeen den bakkerstiel aangaat.

Dan hebben wij het voorstel van M. Sobry opge
steld als volgt :

« 1" Ieder leurder of rondventer, zoo van Kortrijk 
« als van den vreemde, die zijne waren met eene 
« kar rondvent, zal moeten eene taks betalen van 
« ten minste 10 fr.

« 2" Er zal toegelaten worden groensels ten toon 
« te stellen drie dagen per week, den maandag,
« woensdag en vrijdag, op de groote markt, zonder 
« taks of standgeld te moeten betalen.

« 3" Ieder rondventer met kar, zal eene medalie 
« of plaat moeten dragen

« 4° Er zal eene openbare plaats aangeduid worden 
« die zal dienen voor groenselmarkt.

Eene opgelegde taks kan maar wettig zijn wanneer 
zij toepasselijk is aan al de rond venters zonder 
onderscheid. De taks die alleenlijk zou opgelegd 
worden aan de vreemde rondventers zou niet goed
gekeurd worden door de hoogere overheid. En dan, 
zou zulke taks, opgelegd zoowel aan de stedelijke 
als aan de vreemde rondventers, voordeelig zijn ?

Wat de inrichting van een groenselmarkt betreft 
op gestelde dagen, dit is mogelijk. Het schepencollege 
stelt voor eene bijzondere commissie aan te stellen 
om die kwestie te onderzoeken.

M. Van E ecke deelt in de zienswijze van den heer 
schepen Gillon en verklaart zijn voorstel in te trekken.

Het voorstel van het schepencollege wordt aan- 
genomen.

V raag  v an  M. Peeters.

M. de burgem eester . — M. Peeters heeft ons de 
volgende vraag gestuurd : « Denkt het gemeente
bestuur al de noodige maatregelen genomen te 
hebben tot de verzekering der cinema-inrichtingen 
die het toegelaten heeft ? »

Het ware wenschelijk dat de voorwaarden die 
gesteld wierden aan de cinema-inrichtingen eens 
opnieuw onderzocht wierden. Er zouden kunnen 

■bijgevoegde maatregelen genomen worden voor den 
nieuwen cinema op de groote markt.

M. P eeters . — Buiten deze maatregelen wijs ik 
op het gevaar der cinema-vertooningen voor de 
kinders. Er zou moeten eenen ouderdom bepaald 
worden, dit ware eenen dienst bewijzen aan de 
ouders. De zenuwziekten, zooals de hersenvliesont
steking, worden steeds grooter in getal en nemen 
eene onrustwekkende uitbreiding. Het is zeker dat 
de tafereelen van den cinema een nadeelig uitwerksel 
hebben op de hersens der kinderen.

M. de burgemeester . — Ik roep ook de aandacht 
op de overtollige uitgaven die sommige lieden doen 
voor het bijwonen der cinema-vertooningen.

V erk laring .

M. de schepen G illo n . — Nu er kwestie is van 
cinema’s, het schepencollege heeft eene verklaring 
te doen.

Dezer dagen werd er in stad een strooibriefje 
rondgedragen uitgaande van het bestuur der samen
werkende maatschappij Ons Huis. In dit strooibriefje 
stond er op 29 december, in Ons Huis eene cinema- 
vertooning zou gegeven worden ten voordeele der 
familiën van Meenen die beproefd werden door het 
schrikkelijk ongeluk dat wij allen kennen. De op
brengst der vertooning zou deze familiën overhandigd 
worden door tusschenkomstvan het gemeentebestuur 
van Kortrijk. Dit strooibriefje was geteekend « Ch.
Van'Eecke ».

Wij moeten verklaren dat het gemeentebestuur 
diensaangaande geene vraag ontvangen heeft. Het 
bestuur van « Ons Huis » heeft misbruik gemaakt 
van den naam van het gemeentebestuur en heeft het 
publiek bedrogen.

Dit is eene soort handelsreklaam die past aan foore- 
mannen maar die wij niet moeten dulden vanwege 
een collega.

M. Van E ecke . — Wij waren van gedacht u het 
geld te overhandigen opdat het, door uwe tusschen- 
komst, naar het gemeentebestuur van Meenen had 
kunnen gezonden worden. Er is hier geen kwestie 
van handelsreklaam.

M. de B urgemeester . — Waarom deze tusschen- 
komst. ’t Ware eenvoudiger het geld zelf naar Mee
nen te zenden.

M. Van E ecke . — Ik heb ter goeder trouw gehan
deld.



W ensch van  M. K erckhof.

M. de schepen R uyssen . — M. Kerckhof drukt 
den volgenden wensch u it : 1° het minimum der jaar
wedde van de policieagenten van 1100 op 1200 te 
zien brengen ; 2° van de jaarlijksche verhoogingen 
te zien toestaan, van zoohaast de agenten deze ver
dienen, zonder te moeten wachten totdat er eene 
plaats openvalt bij een hoogeren graad.

Ik stel voor dit voorstel te onderzoeken tijdens de 
bespreking der begrooting.

M. R eyntjens. — Wij hebben ook verhoogingen 
voorgesteld.

M' de schepen RufssEN. — Zij zullen terzelfder- 
tijde onderzocht worden.
6 en 7. Stadsrekening voor 1911 en stadsbegrooting 

van 1913.

Deze twee punten worden uitgesfeld tot de vol
gende zitting.

Geheim e Z itting .

— Voorstelling van kandidaten tot de plaats van 
tweede kapitein bij het pompierskorps.

De heeren Charles Vandorpe en Palmer Vanréable 
worden aangeduid als tweede en derde kandidaten.

S T A D  ISEGHEM .
Boerenbond. — Zondag namiddag te 3 uren 

algemeene vergadering met voordracht. De leden 

zullen er aan houden allen tegenwoordig te zijn.

Burgersbond. — Maandag 30 December werd 

in den Burgersbond over de nieuwe tarieven gespro

ken op ons spoorwegnet. Tusschen hier en een 

week zullen we wel beter weten waar naartoe. Een 

afgevaardigde van den burgersbond met een afge

vaardigde van den Provincialen Burgersbond zullen 

den heer minister gaan opvinden om eens over die 

zaak te spreken.

Voor onze borstelmakers eft schoenmakers pa

troons en evenzeer voor de werklieden is dit een 

zaak van groot belang.

Les van  boekhouden . — De eerste les wordt 

gegeven Maandagavond te 6 uren en drie kwart.

W erk liedenbond . — Groot Feest. — Zondag 

5 Januari te 5 uren, in ’t gildenhuis groote feest 

vergadering, hier ’t kort programma :

1. Zang. Verschillende vreemde zangers zullen 

komen voor onze werklieden.

2. Voordracht met lichtbeelden.

3. Cinema-vertooning.

Zullen toegelaten worden: de leden, op het 

vertoonen van hunne lidkaart. Bij uitzondering 

mogen de leden hunne zoons medebrengen, meer dan 

15 jaar oud, omdat er Zondagavond geen congre- 

gotie is. Nieuwe leden kunnen zich nog aanbieden 

bij de wijkmeesters, op voorwaarde dat ze hun 

bijdrage vooraf betalen.

Z angafdee ling . — Zondag 5den ten 11 uren 

niewaar, er is geen meeting, dezen keer.

Propagandac lub . — Maandag avond te 7 1/2 
uren na de cinema-vertooning.

Bestuursvergadering van den propaganda

club, Zondag namiddag te 4 1/2 uren.

C inem avertoon ing . — Het « Goede Zaad » 

van Gent richt hier een afdeeling in. Maandag avond 

te 5 uren eerste vertooning. Bijzondere circulairen 

zullen daarover verdere inrichtingen geven.

Daar het hier te doen is, om, in plaats van flau

wigheden, schoone onberispelijke voorstellingen te 

geven, twijfelen we er volstrekt niet aan, dat al wie 

weg kan, Maandag avond eens zal komen zien. 

Gildenhuis is groot genoeg.

De M eeting van Zondag laatst is wel gelukt. 

Al was het een ongeschikt uur, toch was er veel 

volk. Emiel Allewaert deed de zaken uiteen, heel 

klaar; ten andere iedereen weet van nu voort hoe 

het staat met de kwestie van minimumloon en is 

volstrekt niet gediend met al die wiste-wasterijen 

van heeren en bladen die voor of tegen ’t minimum

loon zijn, naar volgens ze ’s nuchtens opstaan.

Christen V laam sch V erbond .— Wel gelukt 

ieest, Zondag avond. Zang en tooneel droegen al 

den bijval meê. Dank aan al die liefhebbers die altijd 

gereed staan om hun kunst, hun tijd, om alles te 

geven ten voordeele van alle goede zaken. Eerw. 

Heer Bostyn sprak ons over « Meer Vreugde », de 
vreugde die het kleine kerstekind ons medebracht. 

Nog hoorden we het prachtig verslag van den heer 

Cyr. Staes en een dankwoord van E. H. DeBaecker. 

Tusschen in kregen we muziekstukken; en lijk altijd 

bekwamen de knappe muziekanten hoogstverdienden 

bijval.
Gang der bevo lk ing : Geboorten: 432. huwe

lijken, 92. — Sterfgevallen, 264.

Meer geboorten dan sterfgevallen : 168. 

i Voor a lle  drukw erk , inbinding enz.

Richt u tot de drukkerij: Wc VAN MOORTEL-DE 

KEYSER, uitgever van « Het Iseghemsche Volk. »

’t Noorderkw artier. — Een Brief van een 

aannemer werd ons opgestuurd. Hier geven we heel 

kort den inhoud. Die aannemer klaagt putten in 

d’aarde, dat die zaak alzoo op de lange baan wordt 

geschoven. Daar is werk voor al de aannemers van 

heel de stad. Ziet ne keere, hier, aanleggen van stra

ten, en bovendien, als de straten aangeleid zijn, 

kunnen metsers en timmerlieden-bazen daar voor 

langen tijd hun brood verdienen. En dat is niet alleen 

waar voor de patroons, maar ook voor de werklieden. 

Als er dan toekomst is, zetten ze dan geheel de doe- 

ninge stil, en ge moogt zitten wachten.

’t Is een spijtige zake voor de bouwnijverheid, een 

heele spijtige zaak.
! Lasten. — Onze briefwisselaar van verleden 

week heeft nu een nieuwen brief geschreven In plaats 

van den eersten.

H e e r  U i t g e v e r .

Kwestie van lasten. Dat is een te belangrijk onder

werp om daar te laten over schrijven door alle slag 

van menschen die over lasten schrijven lijk een 

blinde over kleuren .

Wat ik daarover las, is tocli al te dwaas; bij zoo

verre dat het van de schuppe loopt.

Men spreekt daar over stadswerken en Staats- 

werken precies lijk of dat al ’t zelfde zou zijn. We 

gaan daar kort en klaar over schrijven, opdat ieder

een daar een goed gedacht zou over hebben.

Spoorwegen en vaarten worden aanzien als wer 

ken van openbaar nut, van algemeene belang. Komt 

er een Statie te Iseghem dat is ten laste van den 

Staat. Dat is goed te begrijpen. De Staat legt vaste 

lasten en voert met die gelden dan al de noodige 

werken uit. ’t Zij die werken nu te Antwerpen of te 

Brugge aan de statie worden verricht, of te Iseghem 

aan de statie.

Dan zijn er andere werken waar de Staat de ge

meenten verplicht tusschen te komen bij voorbeeld 

voor de wegenis of voor haven-uitbreiding enz. En 

als ge dan een flinken burgemeester hebt, loopt die 

naar Brussel, schrijft en wrijft en dan is de tusschen- 

komst van den Staat meestendeels in verhouding 

met ’t geloop van den burgemeester. Zoo zien we 

hoe voor havenwerk, kaaiewerken, wegenis, de ge

meente soms meer soms minder bijlage krijgt, omdat 

de gemeente de grooter noodzakelijkheid van die 

werken doet uitschijnen voor het algemeen welzijn 

van den Staat of van de gansche streek. Begrepen?
*

♦ *
Eene gemeente is de Staat niet, en ’t schilt nog 

al een beetje.

De gemeente zal hare inwoners ook allen gelijk 

belasten voor nieuwe werken van algemeen belang: 

bijvoorbeeld een school, een hospitaal, een nijver- 

heidschool, een gemeentehuis.

Maar dan komen andere werken die voor som

mige inwonners, ’k zal niet zeggen van grooter be

lang, maar van grooter profijt zijn. Namelijk nieuwe 

wegen, nieuwe straten, nieuwe graviers, enz.

We zouden daarover kunnen schrijven, weken op 

weken. En we zullen bovendien verplicht zijn daar 

nog op terug te keeren om alle valsche gedachten 

daar omtrent op hun wezenlijke weerde te brengen.

Een enkel voorbeeld zal voldoende zijn om te be

wijzen dat de taksen op kalsijden, riolen, borduren, 

moeten liggen op de eigenaars. Wiens grond ver

meerdert er door in weerde ? En ’t zal mij niemand 

wijs maken dat gewone grond niet stijgt in waarde 

wanneer men door het trekken van straten daar 

bouwgrond van maakt. En al de ' lastenbetalers 

zouden moeten gelijk betalen om die heeren een 

cadeau te doen, die heeren die eigenaars zijn van 

grond die alzoo meer waarde krijgt? Maakt dat aan 

de ganzen wijs. En iedereen weet bovendien dat het 

gemeente-reglement geen taksen legt op striepen 

grond van min dan 8 meters diep. En de reden is 

wel omdat die grond niet vermeerderen kan in 

waarde.

Jaardoodingen of annuiteiten! Alla deh! Grond

eigenaars zijn, door den band genomen, geen werk

lieden; en werklieden betalen die taksen niet, wan

neer ze een huis bouwen voor hun persoonlijk. Dat 

is een.

Een eigenaar die drie of vier jaar in jaardooding 

betaald heeft, verkoopt bij voorbeeld een striepe 

grond aan een werkman. Die werkman betaalt niets, 

omdat hij vrij schiet van de taks. Dan zou de eige

naar de som niet moeten betalen die hij nog schuldig 

wasj... de stad is dat kwijt. — Als hij dien grond 

verkoopt aan een ander burger wie zal er dan de 

jaardoodingen voortbetalen? De kooper natuurlijk! 

Als er failliet is en er wordt een concordat gesloten, 

zal de stad dan ook 3o of 35 percent krijgen zeker?

Heel de zaak komt hierop uit. Als de eigenaar 

grond verkoopt, komen al de betaalde lasten, of te 

betalen lasten, in den verkoopprijs. Dan is verkooper 

en kooper gerust.

Is dat niet redelijker ? —  Alla deh 1 Dat gaapt lijk 

een oven... jaardoodingen, wel, wel, dat is nu toch 

eens willen ruzie maken.

Toekomende week zullen we die zaak nog nader 

verklaren en schoone toonfen hoe eenige eigenaars 

daar groot bélang bij hebben en hoe achter alles al 

de lastenbetalers en de werklieden verre meest be

lang hebben bij ’t bestaan van onze oude stads

reglementen.

— Tot toekomende week, dan geven we ook de

cijfers. * Hoogachtend, X.

Bericht aan de leden der Maatschappij van 

gewezen Soldaten « de Ware Vaderlanders », 

Tengevolge van het afsterven van Majoor Deschrij- 

vere is de feestdag verschoven tot den eersten Zondag 

van Februari, zijnde Vette Zondag.

Nadere schikkingen zullen u bijtijds geworden.

Het Bestier.

Inb raak . — Dieven hebben de school bezocht 

op het « Kotje ». Alles t’hoope gerekend hebben ze 

wel voor 25 fr. gestolen. Daarom hebben ze natuur

lijk heel den boel dooreengesmeten en nogal wat 

stoffelijke schade aangebracht.

E M E L G H E M .

Poging tot kerkinbraak. — In den nacht tusschen 

Zondag en Maandag,hebben kwaaddoeners pogen in 

te breken in onze kerk. Zij hebben eerst getracht de 

deur te openen die naar den klokkentoren leidt en 

enkel het slot kunnen verwringen. Vandaar zijn zij 

gegaan, naar de sakristij, waar zij ook vruchteloos de 

deur hebben willen inbeuken met eenen gestolen 

pompesteel. Dan hebben zij in een aanpalend bij- 

huisje der sakristij, eene leer en koorden gestolen 

met dewelke zij op het zinken dak der sakristij ge

klommen zij, waar zij eene brandvenster beschadigd 

en een wipvenster geopend hebben.

Waarschijnlijk werden zij door 'teen of ’t ander ge

rucht gestoord, daar men ter plaats al hun dievengerief 

gevonden heeft. De gendarmen van Iseghem hebben 

een ijverig onderzoek geopend, ’t Is te hopen dat men 

dezen keer — want ’t is reeds de 3C maal dat zulkda- 

nige poging tot kerkinbraak hier gebeurde, — de 

schelmen zal kunnen knippen en kortvleeren.

— Het verspreiden van 't Iseghemsche Volk, gaat 

goed vooruit.—’t Was Zondag nog maar de 3e maal 

dat onze ijverige gazetverkooper ermede rondging

en er werden er vijf-en-zeventig verkocht. Vandaag 

zal het getal voorzeker boven de honderd beloopen. 

De menschen immers zijn blij dat zij voortaan wat 

beter ingelicht zijn over den toestand hunner eigene 

gemeente.

Om ze te voldoen geven wij hier vandaag een kort 

overzicht over den burgerlijken toestand onzer ge

meente voor ’t verloopen jaar 1912.

Geboorten : 93. — Sterfgevallen 53.

Huwelijken : 23.

Bevolking in 1911 — 3182. 

id. in 1912 — 3229.

Te naaste week beginnen wij een kort overzicht 

te geven over de werking en den toestand onzer 

gilden en maatschappijen binst ’t verleden jaar. 

Ongetwijfeld zal iedereen daarover nieuwsgierig zijn 

en daar iedereen hier lid is van d’eene of d’andere 

maatschappij zal iedereen ook ’t nieuws ervan willen 

kennen !

M ARKTBERICHTEN.
Vlas.

27 dec. 12 tot 3 Jan. 13.

R ussisch  V las: Markten goed voorzien van veld- 
root; prijzen in rijzing. Waterroot in mindere hoe
veelheid aangeboden wegens slechte wegenis.

Gent: 27 Dec. Kleine aankoop van russisch vlas; 
prijzen in nieuwe rijzing.

Dundee: 3o Dec. Heel belangrijke aankoopen 
voorval van veldroot aan prijzen eerder in rijzing.

Belfast: 3o Dec. geringe aankoop aan zeer vaste 
prijzen.

Rijsel: 1 Jan: Nog albelangrijke aankoopen aan 
prijzen in ’t voordeel der verkoopers.

Uitvoer van vlas en klodden uit Rusland.
Vlas.

Langs de havens kil. 
Per spoor

Klodden.

Langs de havens kil. 
Per spoor

van i Okt. tot 

14 Dec. 11 i 5 Dec. 1912.

29.156.ooo15.332.000
20.688.000 21.147.000

36.020.090 5o.3o3.ooo

2.490.000
491.000

2.o i 5.goo

475.000

2.981.000 2.490.000
V la s -  en  w erkg aren s .

Gent: 27 Dec. Goede vraag aan prijzen in rijzing.

Armentiers: 1 Jan. levendige verkoop aan vaste 
prijzen.

Trautenau : 27 Dec. Geringe zaken wegens de 
feesten. Prijzen vast

Bielefeld: 28 Dec.Geringezaken wegens de feesten.

Dundee; 3o Dec. de vraag blijft goed.

Belfast: 3o Dec. Geringe verkoop wegens de 
Kerst- en Nieuwjaar dagen. Zoo zou het een veer
tien dagen kunnen voortgaan. Prijzen vast.

Rijsel: 1 Jan, goede zakengang.

L ijn w a a d .

Gent: 27 Dec. Nog al goede verkoop aan vaste 
prijzen.

Armentiers: i Jan. normale zakengang. Methet 
oog op de uitstallingen van witgoed der groote pa- 
rijzer magazijnen, hebben de uitvoerhuizen hunne 
verzendingen bespoedigd.

Dundee: 3o Dec. De fabriekanten in fijn en ge
woon lijnwaad zijn overladen met bestellingen. Prij
zen zeer vast en zelfs in rijzing. De laatste prijzen 
zullen 5. of 10 °/0 verhoogd worden.

Belfast: 3o Dec. Stille verkoop: aldus waarschijn
lijk voor eenige weken.

Rijsel: [ Jan. Goede zakengang; doch de hooge 
prijzen verhinderen den meerderen verkoop.

Chicoreien.

Antwerpen: 3i Dec. Bericht van M. Cyrille Vin- 
devogel-

De markt is sinds 14 dagen flauw gestemd, ten 
gevolge der vermeedering der stoks en gemis aan 
verhandelingen met de Kerstdag- en Nieuwjaarda
gen. De uitvoer voor Okt-Nov-Dec. 1912 bedroeg 
45.000.000 kil. tegen 38.000.000 in 1911.

Kortrijk: 3o Dec. Beschikbare 12, 75; Oogst ig i3: 
i 5.25.

Rijsel: 24 Dec. beschikbare 14.25
Leeuwaarden: 27 Dec. beschikbare 6 gulden 1/2.
Maag de burg: 27 Dec. » 14 mark 1/2.
Gent: 27 Dec. » 12.75

M a r k t e n  v a n  K o r t r i j k .

30 Dec. — Witte tarwe, 19-00tot 19-50 per 100 kilos; roode 
tarwe, 18 00 tot 18-50 ; rogge, 17-00 tot 17-50 ; haver, 20-50 tot 
21-00 ; boonen, 23-00 tot 24-00 ; witte aardapp., 4-00 tot 4-25;
roode aardappels,--- tot---- ; boter, per kilo 3-20 tot 3-30:
eieren, de 26, 2-75 tot 3-25.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 67-25 ; lijnzaadolie, 56-00; kool
zaad, 32-75; lijnzaad, 28-00; koolzaadkoeken, 14-00 tot 15-00 
lijnkoeken, 21-00 tot 22-00 ; sodanitraat beschikbaar Antwerpen, 
27-80 ; ammoniak-sulfaat, 37-50; suikerijen, 12-00 tot 13-00, 
suikerijboonen,--- .

V e e m a r k t  v a n  3 0  D e c e m b e r
Getal tekoopgestelde dieren 279. Prijs per kilo levend gewicht. 

13 ossen l s,e 1-06 2de 0-93 3de 0-79 
107 veerzen 1-07 0-95 0-81
137 koeien 1-05 0-91 0-79
22 stieren 1-03 0-90 0-78

V e l l e m a r k t  v a n  3  J a n u a r i
Stieren
Kalvers
Nuchtere kalvers 
Koeien

1-36 tot 1-38
2-10 tot 2-12 
1-90 tot 2-00 
1-62 tot 1-64

V e t n i a r k t .

Ossen 1-61 tot 1-63 
Veerzen 1-63 tot 1-65 
Schapen 0-95 tot 1-00

Groot vet 
Klein vet

0-92 tot 0-94 
0-20 tot 0-25

Niervet
Schapenvet

1-04 tot 1-06 
0-70 tot 0-80

BURGERSTAND
ANSEGHEM.

Geb. — Zoë Degroote, dv. Josef en Maria Christiaens. — 
Hilaire Seyns, zv. Désiré en Maria Vandepopuliere. — Madeleine 
Sabbe, dv. August en Maria Deleersnyder. — Maria Hoste, dv. 
Alberic en Alice Doutreloigne. — André Caes, zv. Achiel en Ma- 
thilde Verleyen. — Gabriella Verleyen, dv. Remi en Sidonie No- 
reilde. — Elza Vansteenbrugge, dv. H. en Marie Vanderazieren.

Sterfg. — Leonie Desmedt, 60 j. kloosterzuster. — Virginie 
Deweerdt, 89 j. wed. Vanasten. — jan Coorevits, 75 j.

ARDOYE.
Geb.— Gerard Sabbe, zv. Renold en Maria Honoré, Tinnepot. 

Elvira Dejonghe, dv. Maurice en Hermilla Decock, Brabandstr.
— Juliana Steen, dv. Petrus en Emilie Vanhaelemeersch, Statie.
— André Deceuninck, zv. Em. en Emilie Vantomme, Landsman.
— Maria Hoornaert, dv. Gustaf en Leontine Jonckheere.— Maria 
Vancoillie, dv. Camiel en Emerantia Vermandere, Kaaie.— Joris 
Vanderhelst, zv. Cyriel en Pharailde Demeulenaere, Kaaie.

Huw. — Josef Aernoudt, fabriekw. en Pharailde Esprit, fabr. 

Sterfg. — Oscar Victor, 8 m. Gapaerd. — Rachel Arteel, 1 j. 
Leegestr. — Amedé Dely, 1 m. Gapaerd. — Felix Verhoest, 58 j. 
echtg. van Coleta Beheydt, Elstop.

BAVICHOVE.
Beweging der bevolking.— Geboorten 55, inkomsten 43, sterf

gevallen 43, uitgangen 44 ; vermeerdering 11. Bevolking op 31 
December 1912 : 1732 inwoners.

BEVEREN-Rousselare.
Geb. — Maria Vandenberghe, dv. Felix en Maria Degeyter. 

Sterfg. — Coleta Decostere, 94 j. wed. van Karei Baron. 

Beweging der bevolking : geb. 101 ; sterfg. 47 ; huwel. 17. 

B1SSEGHEM.
Geb. — Rachel Vervisch, dv. Alberic en Maria Vanbelleghem. 

Sterfg. — Karei Seurynck, 68 j. landbouwer.

Bevolking op 31 December 1912 : 2592 inwoners. 

EMELGHEM.
Geb. — Alida Vancoillie, dv. Camiel, Plaats. — Rachel Van- 

wambeke, dv. Charles, Kouterweg. — Irma Terriere, dv. Louis.

Sterfg. — Adriana Maes, 3 m. Vijfwegen. — Julia Verhaeghe,
78 j. wed. van Frangois Tanghe, Plaats. — Marie Baert, 82 j. 
zonder bedrijf, wed. van Charles Bossuyt, Keeperstr.

Beweging der bevolking. — Geb. 93. sterfgev. 53, huwel. 23. 
Vermeerdering 48. Bevolking op 31 Dec. 1912 : 3230 inwoners. 

G1TS.
Geb. — Henri Lefere, zv. Alidor en Marie Haerelbeke.— Aline 

Rambaer, dv. Hilaire en Herminie Berghman. — Elodie Vande- 
kerkhove, dv. Alidor en E. Serruys.

Sterfg. — Albijn Vermeersch, echtg. van Maria Devulder. — 
Achiel Devos. — Philomena Declercq, echtg. van Bruno Lesage.

Geboorten van ’t jaar 1912: 96; Sterfgevallen: onder de 
plechtige communie 31 ; jongelingen 8 ; jonge dochters 3 ; 
gehuwden 15.

GULLEGHEM.
Geb. — Urbain Talpe, zv. René en Rachel Hooghe. — Martha 

Soubry, dv.Victor en Emma Rollez.— Willy Delaere.zv.Aloisen 
Octavie Noppe. — Albert Deschamps, zv. Alfons en Alfonsine 
Devos. — Maria Demailly, dv. Georges en Eufrasie Decoopman.
— Alois Vanneste, zv. Gustaf en Maria Decoutere. — Madeleine 
D’Haene dv. |ules en Marie Taillieu. — Antoine Rasson, zv. 
Achiel en Alida Vanbelle.

Sterfg. — Theresia Noppe, 78 j. — Germaine Mullie, 18 j. — 
Frederik Deltomme, 59 j. echtg. van Marina Meurisse. — Juliana 
Vreyghem, 76 j. wed. Decock. — Leon Vercruysse, 6 weken.

Beweging der bevolking : geboorten 155 ; intredingen 173 ; 
sterfgevallen 92 ; uittredingen 183 ; huwelijken 33. Op 31 Dec. 
1911 was ile bevolking 5039 inw., en op 31 Dec. 1912, 5092 inw. 

INGELMUNSTER.
Geb. — August Vuylsteke, zv. Gustaf en Alida Declerck, Pot- 

terie. — Ivonna Vaniseghem, dv. Alois en Leontine Priem, Bilk- 
straat. — Irma Debeuf, dv. Cyriel en Maria Priem, St-Amandstr.
— Palmer Dewulf, zv. Jules en Emma Elisabeth, Gentstr.

Sterfg. — Zoë Callens, 10 m. ■— Camiel Coopman, 7 m. —-
"Nathalie Dewaele, 77 j. zonder bedrijf. — Martha Delaere, 9 m. 

ISEGHEM.
Geb. — Florent Viaene, zv. Pascal en Ludovica Verschuere, 

Becelaershof. — Willy Christiaens, zv. Petrus en Marie Huizen- 
truit, Mandelstr. — Oscar Oosterlinck, zv. Jules en Silvie Bra
bant, Wijngaardstr.— Marcel Vandommele, zv. Richard en Irena 
Vervaecke, Rousselarestr. — Marie Breemeersch, dv. Remi en 
Emma Monteyne, Meenenstr. — Maria Berlamont, dv. August 
en Silvia Bostoen, St-Pietersstr. — Blanche Soete, dv. Cyriel en 
Maria Catteeuw, Kotje. — André Buise, zv. Alois en Maria 
Mestdagh, Boschmolens. — Michel Strynck, zv. Achiel en Pha' 
railde Vansteenkiste, Baertshof. — Godelieve Velghe, dv. Alfons 
en Leontine Withouck, Winkelhoek. — Maria Kesteloot, dv. 
Remi en Maria Baert, Krekelstr, — Jules Werkbrouck, zv. Gust. 
en Leonie Derieuw, Heye. — Julien Kerckhof zv. Emiel en Flo- 
rina Dewale, Baertshof,

Sterfg. — Lia Vanassche, 6 m. Hondekensmolen. — Barbara 
Lameire, 70 j. huishoudster, echtg. van Karei Debusschere, Kor- 
trijkstr. — Marie Simoens, 80 j. wed. van Frederic Geskiere, 
Kotje. — Sabina Vandecasteele, 61 j. wed. van Henri Delberghe=^ 
en van Judocus Gerof, Heye.

KORTRIJK.
T r o u w b e l o f t e n .— Arthur Verriest, schilder, Schinckelstr. en 

Leontina Bourgeois, weefster, Kapellestr. — Joris Verschoore, 
wever, Bruggesteenweg en Magdalena Béacq, naaister, Heule- 
steenweg. — Odile Dumortier, vlashandelaar, te Bisseghem en 
Zoë Vanhoenackere, zonder bedrijf, Herderstr.— Elemier Boone 
schipper, te Gent en Anna Vandenweghe, zonder bedrijf, Be- 
heerstr. — Edgar Debaere, bakkersgast, Jan Bethunehof en Alice 
Veys, borduurster, Magdalenastr. — Joris Gadeyne, gaswerker, 
dreef Ten Ackereen Margareta Vanhalst, naaister, Kapellestr.— 
Arthur Delombaerde, kleermaker, en Margareta Beernaert, spin
ster, beide Vannestensreke. — Ernest Depreester, houtbewerker 
Muynkendoornstr en Justina Degraeve, borduurster, geh. Het 
Hooghe. — Oscar Terrie, meubelmaker, Marckesteenweg en 
Theresia Debree, fabriekwerkster, Heulesteenw.— Joris Accarin 
timmerman, St-Antoniusstr. en Germana Govaere, spoelster, 
Recollettenstr. — Alfons Demeyere, landwerker, te Ingoyghem 
en Celina Vanreckem, dienstmeid, te Ooteghem, voorheen te 
Kortrijk. — Leo Reynaert, nijveraar, te Kortrijk en Anna Ver
meulen, zonder bedrijf, te Brussel.

Geb. — Maurice Herman, gehucht Pottelberg. — Maria Deca- 
luwe, Loodwitstr. — Gabriella Decaluwe, Bruggesteenweg. — 
Feliciaan Descamps, Herderstr. — Albertine Decaluwe, gehucht 
Walle. — Maria Waelkens, Groeninghekaai. — Joris Deman, 
St-Antoniusstr. — Lucien Vantomme, Slachthuisstr. — Willem 
Dejaegere, St-Denijsstr. — Maurice Bogaert, geh. Pottelberg.
— Philemond Eggermont, Muynkendoornstr.

Huw.— Prosper Maertens, 25 j. beenhouwersgast, Steenpoort 
en Robertine Nolf, 29 j. zonder bedrijf, Bruggestr.

Sterfg. — Maria Stecken, 22 j. naaister, Vischmarkt.— Henri 
Vandaele, 57 j. daglooner, Vlamingstr. geh. te St-Amandsberg.
— Augusta Braconier, 77 j. zonder bedrijf, wed. van Pieter Van- 
derplancke, Voorstr. — Joël Vancraeynest, 6 m. Slachthuisstr.
— Edgard Tack, 2 m. Pieter Tacklaan.— Henri Goemaere, 82 j. 
suikerbakker, wed. van Justina Claerhout, Budastr. — Jan De
smet, 87 j. zonder bedrijf, wed. van Rosalia Louquet, Voorstr.
— Melania Vansteenkiste, 71 j. zonder bedrijf, geh. Ste-Anna, 
gehuisvest te Wevelghem. — Henri Dejaeghere, 86 j. zonder be
drijf, wed. van Barbara Bultynck, Sionstr. — Pieter Declerck, 
83 j. zonder bedrijf, wed. van Josefina Viane, geh. Potttelberg.
— Marietta Pieters, 4 m. Yperstr. — Pieter Cremer, 4 m. Stace- 
ghemstr. — Octavie Vandecasteele, 67 j. huishoudster, wed. 
van Leopold Lefebvre, Schaekenstraat. — Elza Pannecoucke, 
30 dagen, Loodwitstraat.

MOORSEELE.
Geb. — Odiel Lust, zv. Arthur en Adronie Buyse. — Gerard 

Nuytten, zv. Hector en Maria Demets.
Sterfg. — Petrus'Valcke, 80 j. echtg. van Amelie Malfait. — 

Henri Vanwynsberghe, 5 m. — Bruno Vanneste, 58 j. echtg. van 
Euphrasie Pottie. — Camiel Huysentruyt, 54 j. overl. te Brugge.

Beweging der bevolking: geboorten 141 ; intredingen 121, 
totaal 263; sterfg. 74 ; uittredingen 141, totaal 215 ; winst 47. 
Huwelijken 30. Bevolking op 3 1 December 1912: 4511 inw. 

OOTEGHEM.
Geb. — Jules Dewaele, zv. Ivo en Irma Vanmarcke. — Anna 

Delaei, dv. Ephraim en Helena Roelstraete.— Anna Vandesteene 
dv. Alois en Maria Degezelle. — Germaine Demeyere, dv. Aug. 
en Emerance Vandeplassche.

Sterfg. — Emma Vantieghem, 54 j. echtg. van Theofiel Maes.
— Maurice Beyls, 7 m. — Maurice Vandenbogaerde, 4 m. — 
Octave Laverge, 21 j. — Adrienne Vermoere, 8 m.

Beweging der bevolking: geb. 60 ; intredingen 77 ; totaal 137. 
Sterfg. 21 ; uittredingen 89 : t t a' 110. Winst 27. — Bevolking 
op 31 December 1912 : 1811. i ners.

ROLLECiHEM-KAPEl .
T r o u w b e l o f t e n . — Arthur Vai biervliet, handelsbediende, te 

Handzame en Paulina Dornez, zonder bedrijf, alhier. — Camiel 
Schedin, ijzerwegwerkman, alhier en Marie Herman, naaister, 
te Cuerne.

Geb. — Anna Serruys, dv. Alfons en Louisa Schotte. — Octaf 
Joye, zv. Cyriel en Valeria Verbrugge.

Sterfg. — Achiel Lattré, 1 maand.

RUMBEKE.
T r o u w b e l o f t e n . — Victor Sinnesael, peerdengeleider, wed. 

van Emma Deleu en Clemence Bruyneel, breidster, alhier. — 
Honoré Goemaere, handelsreiziger, alhier en Maria Bintein, 
kleermaakster, te Stalhille. — Jules Blomme, metser en Elisa 
Boudrez, breister, alhier. — Camiel Pincket, schoenmaker, te 
Beythem en c.lisa Vanissacker, huiswerkster, alhier. — Jules 
Laevens, werkman, te Rousselare en Maria Plets, huiswerkster, 
alhier.— Alberic Casier, metserdiener, en Elisa Wallays, wasch- 
vrouw, alhier. — Cyriel Depuydt, landbouwer te Moorseele en 
Romanie Rotthé, landbouwster. — Jules Defossez, gareelmaker, 
te Moorslede en Elodie Verbeke, winkelierster, alhier. — Camiel 
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DERTIENDAG.
Over het ontstaan van Driekoningendag gaven wij 

vroeger een en andere wetensweerdigheid aan zijne 

lezers. Vandaag nu iets over zijne viering.

Het verhaal van de aanbidding der arme herders 

die met hunne schaapjes den pasgeboren Heiland 

kwamen aanbidden was wel aandoénlijk, maar met 

voorliefde dachten de menschen aan die koningen, 

zooals ze werden afgebeeld, die hunne rijke giften — 

goud, wierook en myrrhe — aan de voeten van het 

arme Godskind kwamen neêrleggen. De herders 

waren het zinnebeeld van de joden die eerst tot de 

nieuwe leer van het evangelie werden uitgenoodigd, 

maar die heilige leer verwierpen; de koningen waren 

het zinnebeeld van de heidenen, onze voorouders. 

Ze waren als de vertegenwoordigers van het gansche 

menschdom, en daarom waren ze afgebeeld als 

jongeling, man en ouderling, alle levenstijden bij de 

krib vertegenwoordigend; daarom nog was er een 

witte koning, een bruine en een zwarte, dat is een 

Europeaan, een Aziaat en een Afrikaan, vertegen

woordigers van al de toen bekende werelddeelen,

De verbeeldingskracht van het jonge volk greep 

gretig naar het verhaal om het met al het dichterlijke 

en legendarische van zijn geest op te smukken. 

Koningen en Oosterlanden, die twee woorden zeggen 

al den rijkdom der middeleeuwen: gouden kronen en 

lange slepende mantels, wierookwalmen en Oos- 

tersch reukwerk, vreemde lastdieren, kameelen met 

hoogen rug, en het rijke gevolg van de vorsten, tal

rijke dienaars en wapenknechten, met een woord de 

middeleeuwsche stoet met al zijn pracht- en praal

vertoon.

De kerk, die weet dat het volk zien moet om te 

begrijpen, heeft de aanbidding van de drie koningen 

aanschouwelijk gemaakt. Er is nog iets van overge

bleven ; als de diaken in ’t evangelie zingt « en 

neêrknielend aanbaden ze Hem », dan knielt hij, en 

de priester ook, en al die aan het altaar staan. Maar 

vroeger was er veel meer, het evangelieverhaal werd 

gedramatiseerd, door verkleede personen voorge

dragen.
In ’t noorden van Italië gaf men nog verdere 

uitbreiding aan die plechtigheid. Laat me u 

vertellen hoe men te Milaan het feest vierde in 1336. 

De drie koningen met hun gevolg vormden een 

stoet van een paar honderd personen, om ter rijkst 

uitgedoscht, want die weeldige Italiaansche burgers 

•en kooplieden wilden in die dagen hun rijkdom aan 

iedereen laten zien. Uit een eerste kerk kwam men 

door de straten der stad naar eene tweede, waar men 

binnenging. Die tweede kerk verbeeldde de stad 

Jerusalem; daar, op een troon, zat de wreede 

Herodes die de drie koningen verwelkomde en de 

priesters deed roepen om de vreemdelingen op 

rechten weg te brengen. Van daar ging men naar 

eene derde kerk (Bethlehem), waar een stal met krib 

was opgericht, met het Jesukind, Maria en St-joseph, 

en daarboven aan ’t kerkgewelf was er eene schitte

rende ster opgehangen. Buiten de kerk gekomen 

gaan ze onder een afdak slapen waar een engel hen 

komt vermanen niet langs Herodes’ stad, maar langs 

een anderen weg naar huis te keeren; en werkelijk 

de stoet zet zich in beweging, naar de kerk toe van 

waar ze vertrokken zijn, dit maal langs andere 

straten.
Dit mag nu volstaan. Moest ik nu nog vertellen 

van kerstblok en koningtrekking, ons blad zou haast 

te kleine zijn. ’t Zal voor later zijn. Intusschen die 
prachtige italiaansche stoeten herinneren mij aan 

onze vlaamsche koningen met hunne verkleurde 

mantels vol scheuren en lappen, hunne papieren 

kronen, en rommelpot, en sterre op den stok die

Een w oord vooraf.

Onze opvatting van studiebond verschilt nog al te 

veel van de gewone.

I .

Doorgaans spreekt men van a p o l o g e t is c h e  studie- 

bonden; of van s o c ia l e  studiebonden; of van studie- 

bonden, in dewelke les wordt gegeven ’t zij naeen- 

volgend, ’t zij beurtelings in de godsdienstverdedi- 

ging e n  in de maatschappijleer.

Bij ons, is dit alles tot een geheel verwrocht. We 

hebben, benevens een vrije bespreking, maar ééne 

les, die we zouden kunnen noemen: les in katholieke 

en anti-katholieke wereld- en levensaanschouwing.

¥ •

Verschiet echter niet van dit woord. We toonen 

hoofdzakelijk aan:

a) De orde d i e  i n  d e  w e r e l d  h e e r s c h t  o f  d i e n d e  

t e  h e e r s c h e n .

b) De ver stoor ing d i e r  o r d e  (vooral door de groote 

dwalingen onzer tijden: liberalisme en socialisme, 

in hunnen breeden zin genomen).

c) De pogingen tot herstel dier orde. En hoe wij 

hiertoe moeten medewerken.

Uit deze laatste woorden blijkt het dat onze stu

diebond gericht is, niet alleen naar weten, maar ook 

naar doen, naar handelen. We willen er door man

nen vormen die werken voor hun ideaal.

II .

We zoeken alzijdig te vormen. En zoo zult ge zien, 

dat onze lessen trachten én de zinnen te scherpen, 

én de verbeelding te gebruiken, én het gemoed te 

raken, en het verstand te ontwikkelen én den wil te 

sterken. We vergeten ook niet dat de mensch thans 

leeft in de bovennatuurlijke orde. We trachten onze 

leden dit te doen vatten. We trachten ook hun bo

vennatuurlijk wezen en krachten geheel te ontwik

kelen. We laten niet na ook dé bovennatuürlijke 

middelen te gebruiken.

I I I .

De aangewende methode is zooveel mogelijk de 

g e n e t i s c h e , die hierin bestaat: de zaken die men

draaide, zot en blijde in de sneeuwwervelinge. En 

die liedekens die zoo eigenaardig schoone klonken : 

De drie koningen die daar staan 

Zouden ze mogen binnen gaan?

Och, ze kwamen van zoo ver,

Door die klare manester!

Tot dat de huisdeure openschoof en die lachende 

vlaamsche kinders zoo welgemeend zongen :

Kom maar binnen, kom maar in,

Brengt den naam van Jesus in.

Die oude kerstvreugde, och waar is ze? die 

koningen, en sterre, en liedekens en blijdschap van 

die sneeuwdagen; en het Gods-deel en ’t meêlijden 

voor den arme, en ons oude vlaamsch geloof?

T W E E  PLIC H TEN .
Als echte vaderlander en goede katholiek, hebben 

wij voor het verloopene jaar eene maatschappelijke 

plicht te vervullen tegenover God van wien persoon 

en maatschappij gansch afhangen. W ij moeten Hem 

bedanken om de schitterende zege die ons land 

beveiligt voor schooloorlog, onnoemlijken dwang 

van allen aard en voor helsche logenpolitiek. Neen, 

België is nog niet rijp voor slavenjuk, uitbuitings- 

en dwangpolitiek. Het had er voorwaar lief naartoe 

gegaan zeker, hadden de kartellisten in ons geliefde 

Vaderland moeten aan ’t roer komen, zij die ver

klaarden dat « het water hun in den mond kwam 

bij het zien hetgeen er in Frankrijk gebeurde. » 

Ziet men in een land ter wereld zulke onbepaalbare 

politiek, als deze der joden-vrijmetselaarskliek die 

tegenwoordig Frankrijk bestiert — pardon, ver

nietigt. Om nog niet te spreken van die schreeu

wende en wraakroepende aanslagen op de vrijheid 

van geweten, op de vrijheid van persoon en van 

samenwoonst die tegenwoordig duizenden Fransche 

mannen en vrouwen uit hun eigen vaderland ver

bannen houdt, wier eenige misdaad is de fransche 

jeugd vaderlandsch en kristelijk op te voeden, de 

fransche zieken in de gasthuizen en hospitalen on- 

vergeld en engelachtig te verzorgen, en Gods straf

fende hand van het vervallen en veroordeelde Frank

rijk af te keeren, zeggen wij enkel een woordje over 

den financiëelen toestand van dit land. Dit woordje 

komt van den staathuishoudkundige Leroy-Beaulieu 

die verre is van kalote te zijn. H ij zegt dat Frankrijk 

vol loopt, ten allen kante, van fonctionnairs die rond 

het schoteltje zitten en die allen wedijveren om de 

Staatskas « stelselmatig te plunderen. » En wie be

taalt er dat anders, al die vetgemeste menheerkes 

en die officiëele deugnieten, tenzij de lastenbetalers ? 

Zegt dat ze er weten van te spreken in Frankrijk ! 

Merci voor zulke bestierders ! God spare ons van 

zulk volkske ! En daarom moeten wij nu bij het 

eindigen van het jaar God danken, om de groote 

weldaad die H ij ons land en ons persoonlijk ver

leende, met ons van zulk volkske te vrijwaren en 

te verlossen.

Een andere plicht die wij te vervullen hebben 

voor het toekomende en navolgende jaar — en versta 

wel een ware plicht — is de slechte drukpers te 

bestrijden en de goede pers door alle mogelijke 

middels te ondersteunen. Vaders, moeders, gij voor

al die groote verantwoordelijkheid draagt in uw 

huishouden, verbant nu eens voor goed uit uw huis 

alle onzedelijk en ongodsdienstig schrift. En als ’t u 

belieft, laat u niet vangén en niet misleiden door 

den uiterlijken vorm, door den uiterlijk onverschil

ligen of onschadelijken trant van het geschrevene. 

Er zit venijn daaronder. Verbant ze onmeêdoogend 

uit uw huis. Doet meer! Katholieken, durft! De 

stoutheid en de spotzucht der boozen komt meestal 

van de benauwdheid, om niet te zeggen, de lafheid

bespreekt als onder de oogen der toeschouwers te 

doen ontstaan en worden. Vandaar dat we zooveel 

mogelijk zoeken h is t o r is c h  vooruit te gaan. Altijd 

ook trachten we aanschouwelijk te zijn.

IV.

Over de manier van inrichten.

Vooraleer men aan ’t werk valt, tracht mende be

geerte naar meer weten, de begeerte naar een stu

diebond op te wekken: b. v. in de vergaderingen 

der meer algemeene werken, als congregatie, jonge- 

lingsbond, werkliedendond, burgersbond.

Met een niet te groot getal begint men (met een

12 tot i 5; 20 is zeker van het hoogste dat wensche- 

lijk is; io van het laagste. Daarom zeggen we nog 

niet dat een studiebond met meer of min leden ón

mogelijk is).

Men tracht een zaaltje te hebben, niet te groot, 

niet te klein; en men tracht het wat lief en gezellig 

te maken. Gewoonlijk echter heeft men geen keus: 

men neemt dan wat men krijgt. Met goeden wil 

gaat hst ook.

Men vergaart den dag die het best past: den 

Maandag b. v. wanneer de leden het vroegst gedaan 

hebben met werken; of een anderen dag, het best 

toch in het begin der week; zoo vroeg mogelijk in 

den avond, om niet te laat te moeten uit bed blijven.

In  het begin komt men het best bijeen om de 14 

dagen. Na kort zal men echter wel de noodzakelijk

heid gevoelen, iedere weekte vergaren.

Bij ons, is de laatste vergadering iedere maand, 

besteed aan spreekoefeningen. Dan wordt er geen 

les gegeven. Maar een of twee leden spreken zelf, 

over een onderwerp in betrekking met de lessen, of

wel over een onderwerp naar vrijen keus, of gegeven 

door den bestuurder. In het begin is deze sprekers- 

bond geen gemakkelijke zaak: de leden weten te 

weinig.

Van iedere vergadering tracht men een verslag 

op te maken. Eerst w'ordt dit gedaan door de stout- 

sten, die zich vrijelijk aanbieden (hier toe, moeten 

de leden in ’t openbaar en in ’t bijzonder opgewekt 

worden); later, door ieder lid volgens beurt.

der goeden. Dat moet uit zijn ! Worden wij katho

lieken in privaat en openbaar leven, mannen uit één 

stuk met eene vaste en onwrikbare oveituiging, en 

steeds bereid om diezelfde overtuiging onbeschroomd 

en kloekmoedig te verdedigen.

Benevens dien plicht de verderfelijke drukpers te 

bekampen, moeten wij nog de goede pers onder

steunen. Katholieken moeten malkander helpen. 

Onze plicht en onze taak is niet de pers der anders

denkenden, ’t zij door onzen invloed, ’t zij door ons 

geld, ’t zij door ons voorbeeld te ondersteunen.

Moesten er geene goede gazetten zijn, ’k zou dat 

nog een weinig verstaan. Maar zijn er tegenwoordig 

geene goede, katholieke, vlaamschgezinde en volks

gezinde bladen ? Om van de andere te zwijgen, 

spreken wij er wel van onze gewestelijke bladen : 

De Dageraad, Het Ypersche Volk, Het Iseghemsche 

Volk, Het Kortrijksche Volk, zijn dat allen geen 

degelijke wel ingelichte bladen, waar wij alles in 

vinden wat wij maar verlangen ? Weg dus met alle 

andersgezinde antikatholieke, ongodsdienstige bla

den. Antikatholieken helpen uit princiep geene 

katholieken. De plicht van ons, katholieken, is dus

Wij beginnen met het gebed en een lied ; daarna 

komt het verslag met bespreking ervan; daarna de 

vrije bespreking, loopende over een gewichtig feit, 

dat besproken wordt in de Kamers, op het werk; of

wel over een opwerping die wordt gemaakt, een 

vraag om uitleg die wordt gesteld, een spreuk 

die werd gehoord; ofwel over propaganda, aanwer

ving van leden voor de verschillende bonden, ver

spreiding van gedachten enz. Eindelijk komt de les; 

waarna, zoo men het wenscht, nog uitleg mag ge

vraagd worden. Hebben we wat vóór tijd gedaan, 

dan wordt er nog wat gezongen, gedeclameerd of 
gepraat.

Stipt op uur scheiden wij uit. De studiebond 

duurt in ’t geheele een uur en half, tot 7 kwartiers. 

We sluiten met het gebed.

Stich tingsvergadering .
In  de stichtingsvergadering, moet er:

a) W a t  u i t l e g  g e g e v e n  w o r d e n  o v e r  d e n  s t u d ie 

b o n d .

b) D e  i n r i c h t i n g  e r  v a n  w a t  b e s p r o k e n .

a) Wat uitleg worden gegeven.
Dierbare vrienden, vele menschen zijn maar bezig 

met één dingen alleen: h u n n k  g e l d w i n n i n g . Ze 

werken van ’s morgens tot ’s avonds, volgens ’t geen 

zij van jongs af aan gezien en gehoord hebben, maar 

gaan daar zelden of nooit buiten: ze hebben oog 

noch oor voor alles wat hun omringt. De meesten 

hebben daarbij nog hun verzet: die den Zondag op 

staminé gaan, een pintje drinken, een spelletje kaar

ten, meedoen aan sport enz. Veel hooger gaan ze 
niet.

Ze leven onbewust van geheel de schoone wereld 

die rond om hen draait en keert; ze leven onbewust 

schier van de menschen met dewelke ze leven. Ze 

weten niet dat dit alles door hoogere macht wordt 

beheerscht, en streeft naar een hooger doel. Ze 

weten niet, in de pratijk ten minsten, leven ze 
veelal als wisten ze niet dat dit alles voor God ge

schapen, Hem moet eer en glorie geven, tot Hem 

moet terug keeren.

Ze zien dat er onder de menschen soms moeilijk

heden ontstaan: strijd om het meesterschap tus- 

schen verschillende politieke partijen, die elk met

eerst en vooral katholieke bladen te helpen en te 

ondersteunen.

Dat deze plichten dus wel geankerd in onSe over

tuiging en vast in onzen wil besloten liggen, en ik 

twijfel er niet aan, of elk rechtgeaarde en wel over

tuigde katholiek zal ze met nieuwjaar ten uitvoer 

brengen.

De Lallwwaterrotini»,.
Ze zeggen dat de baas van ’t syndikaat der mil- 

joenwinnende spinners zich « kollèrig » zou ge

maakt hebben op ons artikeltje over lauwwaterroting.

Wij kunnen dit niet gelooven ; die mensch is zoo 

onnoozel niet, hij weet wel dat de andere spinners 

te veel met hem zouden lachen in hun vuisten ! Men 

moet ten andere geen ooi ij kaard zijn om te begrijpen 

waarom zij leute hebben, de andere spinners ; ieder 

keere dat het syndikaat zich opwindt tegen hetgene 

de eene of andere fijnkenner van dit gezelschap, 

voor lauwwatervlas of lauwwaterkroten aanziet : 

hoe meer keus ter markt hun het syndikaat laat, hoe 

beter voor hen !

een bijzonder ideaal, een bijzonder programma voor

uit komen, strijd tegen den godsdienst en de Kerk; 

strijd ook soms onder de menschen voor het dage

l i jk s  brood: tusschen baas en werkman, tusschen 

neringdoeners en ambachtslieden onder malkaar.

Ze zien daar al geen klaar in, ze weten niet waar

aan dat houdt.

* *

Wel! wij hier in onzen studiebond, willen leeren 

klaar zien in de wereld. We willen leeren oog en 

oor hebben voor de wereld hier in ’t ronde. We 

willen een gedacht hebben van geheel de groote 

wereld, met sterren en allerhande hemellichamen 

die door elkander woelen ; met alle soorten van 

levenlooze stoffen en krachten; met geheel de won

dere plantenwereld; de dierenwereld de menschen; 

de geesten.

We willen zoo opklimmen tot God : dat opper

wezen beter leeren kennen, en zijn bestaan vast 

bewijzen.

We willen, nu de menschen, rondom God gade

slaande, weten welke orde in hen, tot God, en 

tusschen hen moet heerschen.

We willen zien, welke dwalingen die orde in den 

loop der tijden hebben verstoord, en welke ver

woestingen zij er in hebben aangericht. We willen 

zien hoe we die orde kunnen herstellen.

*
* *

En zeker^zijn, we zullen het niet bij louter weten 

laten. Eens dat we goed de orde hebben gezien die 

diende te heerschen, zullen we, zooveel het van ons 

afhangt, medewerken om die orde inderdaad in 

voege te brengen, en er door de wereld gelukkig te 

maken. Zoo zal dus onze studiebond een tweevoudig 

karakter dragen : hij zal s t u d ie b o n d  zijn, l e e r b o n d ;  

maar ook w e r k b o n d , p r o p a g a n d a b o n d . Vooruit 

dan maar.
*

* *

B. Hoe onzen studiebond nu ingericht? (zie boven).

W a a r s c h u w i n g . Moed hebben ! Vol houden. In  

’t begin is het het moeilijkst, ook het droogst. Voor 

kort verstaat ge wel goed : het eene maakt het 

andere klaar. Daarom houdt aan ! (Vervolg)

Buitenlandsch overzicht.

DE3 BALKAN S
De onderhandelingen van Londen zijn nog niet ver.

Met echte verbazing hebben de mogendheden de tegenvoorstellen der Turken vernomen. De Turken 

stellen geheel eenvoudig voor Adrinopel en ommeland aan den Turk te laten, — aan Macedonië en Albanië 

elk een eigen bestuur te geven onder opperheerschappij van den Turk, — de zaken van het eiland Creta te 

regelen met de mogendheden en de eilanden van den Archipel aan den Turk tejlaten.

En de vier bondgenooten wat zouden zij krijgen ?

Men moet waarlijk Turk zijn om met zulke voorstellen te durven voor den dag komen. Die menschen 

komen nu onnoozel weg vooorstellen doen alsof zij de bondgenooten hadden in bedwang gehouden. Maar 

hunne klopping erkennen, dat kunnen, dat willen de Turken niet!

Nu komen zij ver

tellen aan de bondge

nooten : Gij zijt ten 

oorlog getrokken om 

hervormingen te be

komen ten voordeele 

der bevolking van 

Turksch Europa. Nu 

geven wij u die her

vormingen en die be

volkingen krijgen een 

eigen bestuur.

Voorden oorlog hebt 

gij geroepen op alle 

daken dat uw doel niet 

was grondgebied te 

veroveren. Gij hebt nu 

bijgevolge niets te 

eischen, aangezien he 

doel van uwen oorlog 
bereikt is.»

Het feit dat de Turk- 
g e d u r e n d e  d e  w a p e n s t i l s t a n d .

Hoe de Turksche officieren hun tijd verbruiken.

sche macht uit Turksch Europa weggeborsteld is en dat de Turken er£ tegenwoordig niets meerde zeggen 
hebben, dat schijnt de Turk niet te weten.

De Turken herinneren ook aan de mogendheden hunne beloften voor den oorlog: namelijk dat zij het 

grondgebied der Balkans niet zouden laten veranderen.

De Turk sluit bijgevolge de oogen voor den waren en werkelijken toestand en zoekt uitwegen om uit 

de nesten te geraken.

Men gevoelt dat de Turk eene tusschenkomst der Europeesche mogendheden zoekt, met de hoop de 

eischen der bondgenooten zoo te zien inkrimpen.

Maar zal de Turk beter varen met de tusschenkomst der mogendheden. ,’Daar valt aan te twijfelen, want 

als de mogendheden de Turken ter hulp komen, het zal zijn mits eene vergoeding en eene vermeerdering 

van invloed in Turkije zelf.

Kortom stonden de Turken zwak op het oorlogsveld, als onderhandelaars komen zij vooruit als echte 

kluchtspelers.



Liberale patroons 
en werklieden.

« Liberaal! » het klinkt zoo schoon en breed. 

Liberaal: vrijheidsgezind; liberaal: vrijgevig!... 

Zoo luidt het woord; zoo diende de beteekenis te 

zijn.

In de werkelijkheid echter is de beteekenis: 

ikzuchtig; nijdig en haatdragend; vervolgingsziek, 

dwingelandsch; uitvallig desnoods, bedorven en 

bedervend. De liberalen in de pratijk, zijn van het 

afzichtelijkste goedje dat er bestaat. Socialisten, 

hebben nog voor zich een schijn van menschelijk- 

heid, van menschlievendheid : zoolang ze door hun 

haat of hun partij — en persoonlijk belang geene 

parten worden gespeeld (en dit gebeurt maar al te 

veel) komen ze nog vooruit voor de belangen van 

den minderen man. De liberalen echter kennen 

maar hun eigenbelang alleen; en al bestaat deze 

partij grootendeels uit heeren, toch is ze niet min 

kleinzielig-godsdiensthatend en fanatiek, niet min 

afstootelijk-volkbedervend dan het zoo veel lager 

staande socialisme.
★

In alle steden, en op menig dorp hebt ge, zoo 

een hoopje liberalen.

En deze liberalen zijn doorgaans nog al eenigszins 

gezaghebbende patroons of rijken, want ’t is dik

wijls hun ikzucht die ze tot rijkdom, hun rijkdom 

en hun ikzucht die ze tot liberalisme gebracht 

hebben.

, W elk  is doorgaans hunne doenw ijze?

Van liberaal zijn in den schoonen zin van 

’t woord, is er geen sprake : ze zijn inderdaad aan 

geen kanten vrijheidgezind of vrijgevig.

Doorgaans zijn het vrekken, die geen andere 

uitgaven kennen dan voor hun eigen genot of gezag. 

Ze zullen misschien wel onkosten doen voor het 

rechthouden van een liberaal muziek; wat trakteeren 

voor de kiezing. Maar alles strekt maar tot één 

doel: hun wrok te kunnen uitwerken tegen personen 

van de tegenpartij of tegen den godsdienst; en 

vooral, hun eigen persoontje aan ’t bestuur te kunnen 

helpen. Ze noemen zich soms volksvrienden : maar 

in den grond zijn ze slechts de vrienden van hun 

eigen ik. En met het volk zijn ze heel weinig 

bekommerd.

Oprechte werking van volksveredeling moet ge bij 

hen niet zoeken. Volksverbeesting : daaraan doen ze 

meer. Bals geven, twijfelachtige concerts, opruiende 
cinemavertooningen enz. : ja, dit wel. Afdeelingen 

inrichten van vermaak: muziek, sport, voetbal, 

turnen, ja dit ook. Maar geen ernstig werk : geen 

studiebonden, geen ontwikkelingsavonden! Dit 

kennen ze niet — tenzij misschien een voordracht 

hier of daar vol zwarten godsdiensthaat, vol eng- 

zielig fanatisme.

Werken van vooruitzicht richten ze niet in, tenzij: 

een onderlingen bijstand, en nu in de laatste tijden 

misschien een coöperatieve bakkerij, niet om de 

menschen te bevoordeeligen, maar om de menschen 

met eigen geld in de liberale partij vast te leggen.

Dit is echter nog het ergste niet. Het ergste is dat 

ze het volk, benevens door verbeesting waarover 

daareven, ook door den meest indringenden dwang 

trachten vast te hebben. Van christene vereenigin- 

gen, mag geen werkman uit hunne fabrieken deel 

uitmaken. Doet iemand dit toch, hij is strafbaar door 

wegzending. In de fabriek Deschrijvere-Lenoir b. v. 

te Rousselare, staa-t het uitdrukkelijk in het werk

huisreglement dat de werklieden geen lid mogen 

worden van de christene vakvereeniging der gilde; 

en nog veel min natuurlijk van den katholieken 

werkliedenbond. Wat daar in het reglement staat, 

wordt bij alle liberale bazen schier toegepast!!... 

Afzichtelijke dwang. Zelfs ja, worden alle belang

hebbenden, neringdoeners, stielmannen, enz., even

zeer door hunne belangen in het liberale net 

gedwongen. O Tirannie van het vrijheidlievend 

liberalisme.
★

« *

Waren de werklieden die in zulke fabrieken

werken; de neringdoeners en stielmannen die van 

zulke kerels werk of nering hebben, waarlijk hunne 

eigenwaarde bewust, ze zouden voorzeker geen 

oogenblik dat juk verdragen.
Maar ze zijn dikwijls karakterloos. Door den 

nood gedwongen, zitten ze soms, getijdelijk, nog al 

in nesten : en zoo verdragen ze dien dwang dikwijls 

met gebogen hoofd, tegen heuge en meuge.

Intusschen zijn ze opgeruid door het uitvallen 

tegen al wat christen en katholiek is; soms door den 

eenen of anderen persoon aan deze zijde, niet 

genoeg ingezien of misdaan; intuschen ook door de 

verleiding van het genot en het feestrumoer meêge- 

sleept en verbabbezakt. En zoo dikwijls ten slotte, 

komen ze er toe dat ze waarlijk aan hunne liberale 

overheerschers en hunne zelfzuchtige partij vast 

zijn; de eigene vak- en standsbelangen verwaar- 

loozen, ja verloochenen; in hunne christene mede

werklieden en in al de vooruithelpers van den 

werkliedenstand vijanden zien.

En de liberale patroons en rijkaards lachen in den 

vuist, ruischen nog meer op, verbeesten, fanati- 

seeren nog meer!

Zoo is de toestand in menige plaats, van de 

liberale partij.
Daarom zeggen we : werklieden, neringdoeners, 

stielmannen, in zulke netten gevangen, maakt u los! 

Herwint uwe vrijheid; zijt christen, zooals gij het 

goed vindt; en verbindt u met uwe vak- en stands- 

genooten voor uwe eigene, algemeene en bijzondere 

belangen. Op het werk kan de baas uw meester 

zijn. Daar buiten moet ge kunnen doen, wat gij zelf 

wilt. M aak t u  vrij en g r o o t !

B E K R O M P E N !
Een blad van Ninove « Rech t en V rede » ein

digt een artikel met te zeggen dat, gezien wat er nu 

al voor en door de werklieden gedaan wordt, men de 

zaken zoover zal drijven dat een nieuwe politieke 

partij noodig zal worden. De partij der Burgerij.

— Een paar bladen in West-Vlaanderen, die nog 

al wel in betrekking zijn met « Recht en Vrede, » zijn 

ook voortdurend bezig met stokken in de wielen te 

steken. En hoe bekrompen daarbij wordt te werk 

gegaan, is bijna ongelooflijk.

Zijn de werklieden tegen de vereeniging van de 

burgerij ? — Volstrekt niet.

Zijn de burgers tegen de vereeniging der werk

lieden ? Hier moeten we een onderscheid maken.

Een van die bladen drukte ’t artikel over uit «Recht 

en Vrede » waarin, zonder meer beslag, wordt ge

schreven dat alle syndikaten « uit den booze » zijn. 

’t Zijn anders niet dan oorlogs-machienen. En ’t ora

kel voegde er bij dat het geen verschil miek tusschen 

christene en socialistische syndikaten.

O zoo ! maar ’t blad heet... « Recht en Vrede » ! !
*

¥ *

Maar zoo ’t waar is, volgens dat blad, dat de werk- 

lieden-vereenigingen slecht zijn, dit blad vindt dat de 

burgers zich haastig moeten vereenigen en zelfs een 

afzonderlijke partij vormen.

Vindt ge ’t niet kras ?

Waar de burgers niet alleen vereenigingen mogen 

stichten, maar zelfs politieke partij worden, wordt 

het vereenigingsrecht ontzeid aan de werklieden. Is 

dat recht, onrecht, of voorrecht ?

En gaat men zoo naar den vrede ?

Na zulke theorie zoudt ge toch waarlijk uwen buik 

vol hebben.

Jamaar, we moeten nog meer hooren.

Een West-Vlaamsch blad drukte die rijmlooze 

praat over — was dus ook tegen alle syndikalisme, 

tegen alle vereeniging voor... werklieden.

En schrijvend over ’t vergunningsrecht komt dat 

blad nu vertellen dat de burgers vereenigingen moe

ten stichten... buiten alle politiek. We moeten mal

kander verstaan !

Zijn dat christene burgersbonden ? lijk de christene 

vakvereenigingen, waar ook geen politiek ’t huis 
hoort ?

Of zijn dat bonden waar katholieke en liberale 

burgers zouden toegelaten worden ?

’t Ware wel de moeite waard dat eens te weten ?

’t Is waarachtig triestig om zien waar sommige 

lieden verzeild zijn met hun haat tegen de syndikaten.

Christen vakbonden worden afgekeurd en verknet- 
terd.

Onzijdige bonden voor burgers worden aange- 

prezen en opgehemeld.

Er moest eens een katholiek werkliedenblad pro

paganda gaan maken voor onzijdige bonden !

Al de andere werkliedenorganen zouden dien 

oolijkaard zijn ooren wasschen ! Bestaan er geen 

princiepen meer dan, voor sommige politiekers?

Wij mogen besluiten.

Veel breeder zijn onze opvattingen over vereeni

ging en organisatie.

Alle standen hebben redding te zoeken in de ver

eeniging ; en daarom zijn al die vereenigingen voor 

ons goedgekeurd, op voorwaarde dat ze op christen 

grondslag gebouwd zijn.

Want, let wel, de vereenigde standen zullen veel 

gemakkelijker overeenkomen, veel gemakkelijker ge

schillen effenen en bijleggen. — « Vrede en Recht » 

zijn heel mooie woorden... maar er kan maar vrede 

zijn wanneer elk zijn recht heeft; — en ge kunt uw 

recht maar doen gelden door persoonlijke macht of 

door vereenigingsmacht.

Is onze opvatting breeder, ze is ook meer katholiek. 

En bij mij is ’t nog altijd een onopgeloste vraag : Hoe 

iemand zich katholieke dagbladschrijver of uitgever 

heet, — en opkomt tegen de christen vakvereeni

gingen. Wanneer de Paus die noodzakelijk noemt

het recht der vereeniging zelf bewijst; die vereeni

gingen een vereischt middel noemt om den maat- 

schappelijken vrede te herstellen, dan is voor iederen 

katholiek de zaak effen en klaar. Dan zwijgt men, 

als men niet goedkeuren wil. De vakvereeniging aan

vallen is on-katholiek.

Want ik geef toe dat men in,een of ander bijzonder 

geval, aan een of andere vereeniging ongelijk kan 

geven — maar de vakvereeniging zelf, het recht van 

vereeniging of de uitoefening van dat recht betwisten 

of bestrijden dat is — on-katholiek.

En, de werklieden-vereeniging bestrijden, zelfs de 
christene !

En aan een anderen kant de burgers tot kleurlooze 

vereenigingen aanzetten ; dat is onzin en dwaasheid ; 

dat is geen werk van menschen die voor de christen 

princiepen hun wapens gereed houden ; dat is geen 

werk van menschen die ’t zelfs goed meenen met de 

burgerij; dat is ’t werk van politieke brokkelaars en 

twistzoekers; want even als christene werklieden 

niet kunnen in een bond staan met de socialistische, 

evenmin kunnen katholieke burgers van een zelfde 

plaats met liberale burgers in een bond geschaard 

zijn. Ge moet goed verstaan ziet! We spreken van 

plaatselijke bonden die een waar bondsleven willen 

hebben. Tusschen Socialisten en Katholieken. — 

Tusschen Katholieken en liberalen ligt een zee, een 

groote zee; ’t verschil van princiepen. En wie dit 

verschil over ’t hoofd ziet is iemand die denkt dat 

hij een zee kan uitdrinken of leeg pompen.

DE NIJVERHEIDSCHOOL v a n  KORTRIJK
E E N E  L E G E N D E .

De lessen in onze Nijverheidschool zijn gegeven bij middel van de Fransche taal. Dit is glad 
verkeerd, en ’t werd al meermaals op afdoende wijze bewezen. Dit verfranscht onderwijs is en blijft 
zoo om twee redens. Ze werden nog eens kenbaar gemaakt in de laatste zitting van de gemeenteraad. 
Ten eerste : er zijn waalsche leerlingen ; ten tweede : de leerlingen zoeken na hunne studiën betrekking 
in Noord-Frankrijk en het Walenland.

Welnu die redens houden geen stand. In de tien (1) eerste jaren van het bestaan onzer nijverheid
school bekwam geen één  leerling  eene p laa ts  in  F rank r ijk  en W a len land , en een 
enkel W a a l kwam naar de school, die dan nog het derde jaar niet eindigde.

We deelen hier de tabel meê, die dit bewijst. Hopen we dat nu in de boosheid niet meer zal 
volhard worden, en aan eenen rechtmatigen eisch voldoening geschonken.

Schooljaar
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DIPLOMA’S

K O W

1898-99 17 13 4 0 17 13 4 0
1899-1900 23 16 7 0 12 7 5 0 11 9 2 0
1900-01 28 20 8 0 11 9 2 0 10 6 4 0 7 5 2 0 4 2 2 O

1901-02 30 16 14 0 13 5 8 0 9 5 4 0 8 6 2 0 7 5 2 0
1902-03 28 16 12 0 12 8 4 0 9 4 5 0 7 4 3 0 2 1 1 0
1903-04 24 13 10 1 10 6 3 1 6 3 3 0 8 4 4 0 5 2 3 0
1904-05 20 12 7 1 10 6 3 1 4 3 1 0 6 3 3 0 2 1 1 0
1905-06 18 13 4 1 8 7 1 0 7 4 2 1 3 2 1 0 3 2 1 0
1906-07 17 11 6 0 8 4 4 0 6 5 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0
1907-08 31 18 13 0 19 10 9 0 6 3 3 0 6 5 1 0 4 3 1 0
1908-09 39 19 20 0 21 9 12 0 14 9 5 0 4 1 3 0 2 1 1 0
1909-10 43 15 27 0 19 5 14 0 20 8 12 0 4 2 2 0

K =  Kortrijk. — W =  Waal. — O =  Omstreek of : Roeselare, Gent, Staceghem, S‘ Anne, 
Sweveghem, Gulleghem, Meenen, Avelghem, Thielt, Poperinge, enz.

* *
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160 leerlingen werden voor het eerste jaar ingeschreven, waarvan 102 het tweede, 56 het derde 
jaar volgden. 32 bekwamen hun diploma, a llen  V la m ingen , (19 Kortrijk, 13 omstreek).

Al de Kortrijkzanen die de school volgden, verblijven nog te Kortrijk, uitgenomen : 1 naar 
Heule, 1 naar Meulebeke, 1 naar Algeriën, 1 naar Marokko, 1 matroos, 4 soldaat, 2 pater, 6 gestorven. 
Geen een bekwam eene plaats in Frankrijk of Walenland. Hetzelfde voor de andere leerlingen van 
omstreek, die ook allen op hun dorp verblijven.

Een enkel Waal kwam tot hiertoe naar de school, de heer A. S. van Dottenijs; hij verdobbelde 
het eerste jaar, en eindigde het tweede. Nu verblijft hij nog te Dottenijs.

In 1909-10 in de drie jaar te zamen waren er 43 leerlingen, waaronder 15 Kortrijkzanen, de 
andere van Aelbeke, Moen, Sweveghem, Meenen, Deerlijk, Harelbeke, Thielt, Roeselare, Tieghem, 
Vive-St-Eloi, Staceghem, Avelghem, Beveren, Poperinge, enz.

★
¥ *

Nu die legende uitgediend heeft, en de aangegeven redens voor de verfransching niet m:;r 

bestaan, hopen we dat het vlaamsche volk voldoening zal gegeven worden. Het is meer dan tijd.

(1) Die inlichtingen werden ons twee jaar geleden meêgedeeld. De twee laatste jaren brachten zeker geene verandering.

Onze schoonste velden
zijn bemest bij middel van het

Z w a v elzu u r  A m m on iak
die ten andere de beste stikstofmest is.

HET BEVAT 20 TOT  21 *. h. ST IKSTOF W E L K E  DE PLANTEN

RECHTREEKS o f  n a  s a l p e t e r g is t in g  o p s l o r p e n

Met deze meststof, geen stikstofverlies door uitlooging der gronden, 
geene korsten aan de oppervlakte der velden, geen te kort gewicht bij de 
aankomst, geene verliezen onder weg en gedurende de lossing ten gevolge 
van den slechten staat der zakken, geen gevaar voor het vee, geene vruch
ten vernietigd door onzuiverheden, voor den wasdom schadelijk.

Spaarzaamheid van vervoerkosten, van verhandelen en van uitstrooien 
ten gevolge zijns grooteren rijkdoms.Mindere hoeveelheid te gebruiken per 
hectaar, gezien zijn hooger stikstofgehalte en zijne regelmatiger uit- 

strooiing. Betere verdeeling in den bouwgrond. Regelmatiger wasdom m  
bijgevolg betere oogst.
Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene koopers ver
gemakkelijkt, dank aan het regelmatig gewicht en aan de goede hoedanig
heid der zakken.

Zelden vervalscht.
Levering vrachtvrij ter bestemmingsplaats, snel en verzorgd. 

Schoone, op 100 kilos geregelde en met lood verzegelde zakken. 
Overvloedige oogst van goede hoedanigheid.

Dat zijn de voordeelen dezer meststof, 
welke door al de handelaars en door

al de landbouwsyndikaten verkocht wordt.

V O O R  ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, zich wenden tot het

Comptoir Beige du Sulfate d’Ammoniaque
(Naamloos Vennootschap) ^  B R U S S E L

Tribunal de Commerce
d e  C O U R T K A I .

Par décision du 2 janvier 1913, rendue 
en conformité de 1’art. 5 de la loi du 29 
juin 1887, sur le concordat préventif de 
la faillite, le tribunal a fixé la réunion 
des créanciers de M. I len r i  V a n -  
( lo rpe, négociant a Wevelghem, au 
Lundi 13 janvier prochaio, a 9 1/2 h. du 
matin, en lasalle d’audience du tribunal 
au palais de justice oü les créanciers sont 
invités a se présenter en personne ou par 
fondé de pouvoir.

Le Jugé délégué, 

H kliodore V an R olleghem .

Merkweerdige Jaarlijksche Venditie 

VAN

Sperrea, Slalom, Bossen. Brasioot
300 Koopen,

Op Z aterdag l n F ebruari 1913, om 9 
uren ’s morgens te Anseghem , wijken 
Oorgat en Preekheer, namens weledele 
gravin Louise de Limburg Stirum, eige
nares te Anseghem.

Door ’t ambt van den notaris Demeu- 
lem eester te Anseghem.

Later nadere bekendmaking.

In  den G ouden K am .

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden vaii dorsets
sterk en goedkoop.

I n  v o l l e  v e r t r o u w e n  e u  g o e d k o o p
v e r k o o p e n  « lo e t  w e l  v e r k o o p e n .

Daarom voor uwe Pelsen (Fourruren) 

begeeft u 

A U  L IO N  D ’A FR IQ U E

bij de Gezusters EECKHOUT
W i j n g a a r d s t r a a t ,  2 5

K O R T R I J K ,  dicht de nieuwe Koeimarkt.

Huis bestaande sedert het jaar 1880.

Het bijzonderste gekend voor het maken, vetan- 
deren en herstellen der FOURRUREN. — Alles 
wordt ten huize gemaakt.

Men kan er de beestjes uitkiezen en doen ma
ken op kommande, volgens overeenkomst van prijs.

Wacht u van geverfde vellen Imitatie want zonder 
ware kennis is het bijna onmogelijk er een verschil 
in te maken.

Men kan er ook alle slach van natuurlijke en 
geverfde Beestjes bekomen, voor het vervaardigen 
van alle slach van Boas, Moffels, enz. Bijzondere 
keus van Astrakan, pattes d ’Astrakan, Mongolië, 
Petit-gris, Schungs, Loutre, Hermine, Chinchilla; 
echte en geverfde Martres de France en Martres 
de Prusse.

Kuisschen, ontvetting en bewaring der Fourru
ren aan genadige prijzen.

HUIS VAN VERTROUWEN

Aug. Scherpereel-Ottevaere
D E E R L I J K ,

Handel in FOURRUREN, BOOMKWEEKERIJ
Groot assortiment van Fourruren (Vellen) in 

Skunks, Astrakan, Castor, Mongolië, Vison, Mou- 
flon, Hermine, Vison en Martres.

Bijzondere keus van Astrakan, Pattes d’Astrakan, 
Caracul, Rat musqué en Loutre voor Paletos en 
Pelissen.

Al de Fourruren worden ten huize vervaardigd 
(de klienten mogen zelf de Vellen uitkiezen) waar 
ook alle veranderingen, vermakingen en herstellin
gen gedaan worden.

Bij den zelfden zijn er ook te bekomen: alle slach 
van extra schoone Fruitboomen, Sieraadplanten, 
Rozen, Conifères, Haag- en Boschplanten.

GOEDE GELDPLAATSING
Middenkredietkas van den Belgischen Boeren

bond, Minderbroedersstraat, 24, Leuven. Uitgifte 
van pandbrieven van 100, 200, 500 en 1000 frank, 
intrest opbrengende aan 3.60 fr. %  ’s jaars. Vol- 
komene waarborgen. Zij zijn aan geene prijsver- 
anderingen onderhevig. Men hoeft geene daling te 
vreezen, zooals het voor de meeste waarden het 
geval is.

(iroote Meubelmagazijnen
3, K r in g ,  3

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

R O U T R IJ K

Gild Huis W' \ anöcleciie r.&g 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

Loodgieters, Z inkbew erkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 

van fabrieken en nijverheidsgestichten.

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.



S u ik e r z i e k t e .  A l lm m i t K r i e .  z i e k 
t e n  der w a t e r w e g e n , n i e r e n ,  b l a a s ,  
b a a r m o e t ie r ,  « n e e n .  alsmede pas ont
stane en oude druipingen der twee geslachten, 
prcstatitis, vernauwingen, zaadverlies, pijn op het 
water en neiging tot veelv. wateren, enz. Volk., 
snelle genezing, zonder hervallen, van de oudste, 
zelfs ongeneeslijk verklaarde gevallen. Vraag den 
uitvinder, Dr Damman, 76, Troonstraat, Brussel, 
zelf de kostel. broch. Nr 26 van deze nieuwe be- 
hand., uit niets anders d*»n vreemde planten sa
mengesteld. (Verzoeke aan te duiden voor welke 
ziekte).

IN  V E R T R O U W E N

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE 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 po th eek  
D E W A I .V I S C H ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W e ig e r t  a l l e  n a m a a k s e l s .

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
S t e e n p o o r t ,  8 . K O K T K IJ K .

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

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

rechtbank, moet gij wettelijk schei
den, hebt gij koopwaren geleverd

geld geleend en kunt gij het niet 
♦erug krijgen, moet gij erven, enz.

WENDT u voor beiden tot 
M A I THYS. Zn im Ibei'ji,»
GEi\T.

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

PIAN0 S-- 
- DERDEYN
:: ROUSSELAR E::

Fabriek, 2-3-4-S, Qazstraat

HouUtapels: Vddstraat TEL. 101

Pianos en Auto-Pianos Derdeyn
V E R H U R IN G  - H E R S T E L L IN G  - V E R W IS S E U N d .

Harmoniums, Violen, Mandoltnen en toebehoorten 
—  M u z ie k  d i  a lle n  a a r d  —

I
Brandig bloed

Huidziekten, Ziit 

Eene kostbare re m ed ie !

Jufvrouw Cl. V. M. Van Wieze schrijft het 
volgende :

« Sinds meer dan vier jaren had ik beenen 
» en armen vol brand, puisten en barsten, 
» mijn bloed was dik en brandig. Met dank- 
» baarheid moet ik zeggen dat de ware levens- 
» pillen van Fr. Roman mij gansch hebben 
» genezen. ».

Als de bedorvene vochten die in het lichaam 
zich ophoopen door den bloedsomloop naar de 
huid worden gericht, verwekken zij er alle 
soorten van brandige uitslagen.

De W A R E  L E V E N S IM L L G N
fr1'. I t o m a i i .  door hunne bloedzuive
rende kracht, brengen de bedorvene vochten 
terug naar het darmkanaal, ontlasten het li
chaam, zuiveren het bloed en daardoor wordt 
het huidweefsel bevrijd van den toevoer der 
ontstekende vochten die de ziekten en den 
brand onderhielden.

De bloedzuiverende kracht der levenspillen 
is wonderbaar ; men moet dus volstrekt alle 
namaking weigeren.

Men kan de W A I I E  L E V E X S -  
IMLXiE.V E . I t n i n a n  verkrijgen in 
alle apotheken, aan fr. f .25 de doos.

: :  NIEUWEN BRILWINKEL : :

W ilt  g ij uw  gezicht

bew aren en verbeteren

wendt u naar het Huis

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

42, G r o o te  M a r k t , K o r t r i jk

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 af 

en verwisseld tot volle
dige voldoening.

uw/ Groote keus van sta- 

ên’ riickelen, zilveren en 

l- gouden BRILLEN en

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers, 

Verrekijkers, Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijen 

’ en Melkerijen. Alle ilach van 

Pekels, Waterpassen, Ver- 

frootjflazen, Draadtellers, en t, en t

Het Huis aanvaardt allerhande verma
kingen, alsook het inzetten van glazen. 

— Spoedig  ged iend —

GOEDE REIZIGER
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.

DEMEESTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs
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Bijzondere keus
VAN

A L  A A M
V O O R

alle Aüfaliteii en Nerinpa
Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

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

Prachtstoven, Keukenstoven, enz.
IJZER EN STAAL 

i P O U T R E L L E N ,  P L A T E N j  
Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

Gewone- en Prachtbedden
(Duitsch model)

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

A. BELPAIRE-ROYON
Stalieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

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 IKELEN  : 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  M é n a ^ ie - A r t ik e le n .

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

M
OEDEltS . indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W I X D O L I  IS

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 
lot van spreken.

Alleenlijk te verkrijgen bij den
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

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

l tO U S S E L A I tE  —  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. * 3

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 r a n z  V a n d e  W a l l e

ln 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.
--- --tmmM—■■■■— ■— —I ■■■■■■— — ■ 1111 I

R n r r J m i r e t p r Q  Men vraagt seffens goede 
D U IU U U Id lG IO  Borduursters, wel betaald
en standvastig werk, bij G. A. Lagae, 59, Vanden 
Peereboomlaan, Kortrijk.

Huis HENRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R I J K
Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 

Engelsche bedden,
Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

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

Wolle sargiën.
G r o o te  k o u s .  — G o e d k o o p .

Vraagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

\ o  > r ( l H t i ' a a t .  iM 5 .  K o u s . N i ' l H i ' e
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 geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : M a r in  V a n  H o u w e .

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

TAM DENBALSEM
VAN

H E T  R O O D E  K l t l ' 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 .

V oor het A kkoordeeren van  

Pianos

zich te wenden bij

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

Portretten van klein tot natuur grootte. 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.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij' 'an 

Gezondheidsleer van België. (/ /g 
van 24 Juli 1907).

Genezing ln 10 minuten van de hev)> ,<• tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies", door de 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A p o th e k e r  t e  

M e c h e l e n , Officier der Academia Fisico-Chimico 
italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van
6 tot 13 cachetten.

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

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eischt het 
merk Antinevralgique Jos. Gauthier, in blauw 
gedrukt op ieder cachet.

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

NEEMT NIET ANDERS I 

LAAT V NIET OMKLAPPEN I

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

V erkoudheden en V allingen .
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
in de welgekende apotheek

F r n n z  V A N D E  W A L L E

Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

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

B i i f
i .2 5  f r .  het fleschje in alle apotheken. 

Depots:

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

Avelghem, M. Vancaemelbeke en R.Vermandere. 
Meenen, Flipts, Rotiers en Boute.
Waereghem, M. Robberecht, J. Renson. 
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ANTW ERPSCHE

H Y P O T H E E K K A S
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen. 

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000 

Rekening der 
Reserven en waardenverminderingen : 

fr. 5,545,198.42

H y p o th e c a ire  L e e n in g e n
Terug betaalbaar op vasten termijn of 

per annuiteiten op goederen, binnen of 
buiten de stad, namelijk tot het aankoo- 
pen en opbouwen van huizen.

Bedrag der A nnu ite iten  te beta
len om eene som van fr. 1 ,0 0 0  terug te 
geven in kapitaal en intresten :

Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. 226.30 20 jaar fr. 75.30

10 jaar fr. 124.90 25 jaar fr. 65.80
15 jaar fr. 91.60 30 jaar fr. 59.60

Grondpandobligatiën aan fr. 3.601. h.
SPAARKAS : Intrest: fr. 3.25 t. h. op stortin

gen voor korten duur en 3.60 t. h. op stortingen 
voor overeengekomen termijn.

Voor verdere inlichtingen zich te wenden to t: 
A. D’Hont, wisselagent, te Kortrijk; Em. Deleu, 
gemeente-ontvanger te Meenen; Ch. Vanlerberghe, 
hoofdonderwijzer te Sweveghein ; R. Alsberghe, 
onderwijzer te Avelghem; L.Vanhoutte, gemeente
sekretaris te Vichte ; Karei Brys, hoofdonderwijzer 
te Moen-Heestert; H. Vandenbussche, onderwijzer 
te Desselghem; Alfons Delputte, hoofdonderwijzer 
te Sint-Denijs-Helkijn ; Emiel Pauwels, handelaar, 
Statiestraat, 33, te Wevelghem.

K IN K H O EST .
Moeders 1 Vraagt eens aan M. D e s c a m p s-Te r 

r iè r e , waarmee hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K l n k h o e x t - K '  i iM M l t e  l l a l c w y r  k ,  

Apotheker, Groenselmarkt, 6 , Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weetc 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K i t i k l i o e m .  V a l l i n g  o f  U t - o i i-  

c l i l c t  i l e r  k l i i d e t x .

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. Emile Declercq-Vercamer,

boterkoopman, Zarren.

D e  wereldberoemde K I » 1* l«<*e«t-ll ine- 
<Ii<- l l» i< ‘ «  y c l i .  kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers D e s c a m p s-Te r r iè r e , Steen
poort, 8 ; H u l p ia u , Leiestraat, en Im p e , 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.

Kouwgronden te koopen
to t HEULE, w ijk  5 W egen ,

langs den steen weg naar Kortrijk en langs 
de straat naar de statie aldaar.— Voor
deel ige bespreken.

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

Zich aanbieden bij Desiderius Bettens, 
zaakhandelaar te Kortrijk.

T A N D E N
M .e i t  M me ï l a i i r l e e  M e 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 middaus 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 gebijten van af 100 fr. en daarboven, gewaar
borgd voor het leven.

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

D E  C I O A R E N

ONS VLAANDEREN
in Borneo of Mexico tabakken 

o v e r t r e f f e n  d e  b e s t e  m e r k e n

Algemeen vertegenwoordiger voor Kort rijk 
en omstreken

Paul DEBAECKE-MOREELS
G r o o t e  M n r k i ,  O .  k o r t r i j k

Voor handelaars en magazijnen, de beste, de voor- 
deeligste voorwaarden.

B e r g  v a n  l t e r n i l i e r t i g l i e i d

OPENBARE VERKOOPING

VAN

Verjaarde Panden.
Woensdag 8 Januari, om 9 uren voor

middag, verkooping der kleedingstukken, 
stoffen en alle hande voorwerpen ; Don
derdag 9 Jan., om 9 uren,zal men ’t goud, 
zilver en diamanten verkoopen.

ï 1

Over te nemen
slach van fantaisieartikelen, papierhandel, bureel- 
en schoolbehoeften, bijzonder geschikt voor druk
kerij. — Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

De voeding  der zieken
en der Herste llenden, door de

Revalenta Du Rarry
Gemakkelijk te verteren, daar zij de zuren en de aan

doeningen der maag doet verdwijnen, en daar het van ee» 
goede spijsvertering is dat de gezondheid afhangt, zoo 
laat haar voordeel zich aldra waarnemen, namelijk voor 
de maagpijnen, de weerspannigste verstoppingen, de 
zuren, de buikvüesontstekingen en aanhoudenden afgang, 
bijna altoos door de zwakheid van dikken darm v< roor- 
zakt. de moeilijke spijsverteeringen, de krampei , de 
zenuwziekten, de gal, de verschillige aandoeninge \an 
den lever, der darmen, en der nieren, de waterzo l.t, 
de suikerziekte, de bloedarmoede, de bleeki,zu ch de 
koortsen, bronchitis, rhuroatisni, jicht, influenza, g e p 
brakingen, oprooiïngen en spuwen, alsook de s 1 
hoofdpijnen en nevfalgiên, zoo dikwijls veroorzaakt ■ c r 
gewoonlijke of voorbijgaande opgestoptheid.

Orvaux (Eure), 15 April 1875.
Oyonnax (Aini, 17 Februari 1898.

Eene dame alhier, sinds tien jaar aan eene halstarige 
maagaandoening lijdend,kon niet meer verteren en braak
te voortdurend. Sinds zij gebruik maakt van uwe uitmun
tende bloem, is deze dame, die slechts nog enkele maan
den te leven had, uit oorzake zenuw'ernissen die haar 
overvielen, thans heel en al genezen. L. Ch a n a l e .

Sinds vier jaar dat ik uwe onschatbare Revalenta ge
bruik, lijd ik niet meer aan lendenpijnen, die me gedu
rende lauge jaren vreeslijk kwelden. Ik geniet in mijn 
93e jaar van den welstand eener goede gezondheid. Ik 
beb de eer, enz. L e r o y , Pastor.

In doozen: fr. 2.50; fr. 4.50; fr. 7.75, en fr. 17.50, 
bij alle goede Apothekers en kruideniers.

Kortrijk : Hulpiau, apotheker, Leiestraat 36. De Neus, 
apotheker. Groote Markt, opfolger van Bossaert.

Iseghem : Rodenbach, apotheker.
Meenen : Van Ost, apotheker, Groote Markt, Sioen, 

apotheker.
Moscroen : F. Verreux, M. de Philement. Zonder.
Roeselaere : F. Ameve, apoth. Dubuisson, apotheker, 

Grymonprez, apoth.

PETITBEURRE

Geen Grijs Haar
M E E R ! 11

«D e  Nieuwe Londoi\’
doefc de grijze haren binnen en- , 
kele dagen verdw ijnen, m aakt hot ] 
h aarg lanzend  en zacht, belet het 
u itva llen  en neemt de peliet)e 
van het hoofd weg.

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

In flacons van fr. 1,50  en fr. 2 .5 0

Engilschi Baardtinctuur im 2 Ir. par flacor

T •  koop  bU A p o th e k e n  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r »  en  R eu kw lnke la  

la 1 pool: Farfuntrl» IK Salp, Wachlabtk, (Boltfo)

Zeep D A D A  

Het stuk 0 .7 5

CrêmeDADA
T u b e  0 . 7 5

P o e d e r  D A D A

De doos 2.50

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huidaandoeningen. 
De beste voor het behoud 
eener frische gelaatskleur 

Onfeilbaar voor de ge
nezing van kloven; maakt 
de huid blank IN EEN 
NACHT.

Allerfijnst, en op ’t ge
laat blijvend; onontbeer
lijk roor elke toilettafel.

Te koop in alle goede halzen.
Verkrijgbaar te Kortrijk ;

Apotheek A. Descamps-Terrière, Steenpoort, 7. 
Drogerij de Krokodil, Groote Markt.
Demeyere, coiffeur, Doornijkstraat. 
Lepère-Dubuisson, Leiestraat.
Apotheek de Bie, Rijsselstraat.



ZINK Z IN KW IT

VIEILLE MONTAGNE
Regionale depothouders 

F IRM A

SAEY a D’HESPEEL
Opvolgers van DeM ulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTRIJK
= — T e l e p o o n  190 -■■■■■.■ ■ i»

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

Lood, Platen, Poutrellen, enz.

MEUBELS, SPIEGELS  
STO VEN

IIiiIm van vertro u w en

V. HAP-DE BRUY jNE
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr. 

GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Te koop bij elke rijwielhandelaar. 

Algemeen depot voor België: 22, Schermers- 
straat, Antwerpen.

t e id .L e d u r e -T r e m m e ry
Koornm arkt, 6, K O RT R IJK .

Groote keus van Brillen en neusnijpers (pince- 
.ïez), van af I (r. aan het gezicht nauwkeurig toe
gepast en verwisselt tot volledige voldoening.

Ook te bekomen stalen, zilveren, nickelen en 
ouden Brillen en Pince-nez, aan zeer lage prijzen. 

Barometers, Jumellen,Thermometers.

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

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

Allerhande vermakingen en inzetten van glazen. 
Electrieke Zaklampjes. Volledige keus van juwee- 
len in goud. zilver en doublé

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- 
deeling op te nemen :

Aan doofheid onderworpen en na allerhande 
geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenigeu 
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 verdwijnet..

Voor alle Inlichtingen wende men zich bij M. G. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en 
uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag v;:n 2 tot 
4 ure, Sint-Pietersnieuwbtraat, 123, en den donder: 
dag van 9 tot 11 en van 2 tot 4 ure : Kortrijksclie 
steenweg, 23S, te Gent.

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

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van r l in l i> r a . D ip ii-  
te r le .  d ik k e  levers* , P u e h t 'l ,  ofwel 
d o o r  u o r z x k c n  <lle « i j  n ie t  k r n t ,  
gebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel HT° 

«»n, bereid door A | io ih e k e r  it- V E lt-  
M A X D K ItK  v a n  \ v r l - l i n n .

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

Lijden uwe kiekens aan het *n o «  of ook nog 
aan i»«»».k«-n. gebruikt de r«-m e«Hën van 
K  V e r i i im i i l iT c  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 g e . 
N r liik t  v o o r  B ro u tv  k w i ‘(‘ k i ' i x  door 
hun t t r o n i K e u ia k  v a n  ■ u i'it ic iii 'ii en 
de v o lk o m e n e  g e n e z in g e n  er doorver- 
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. I t l l 'E -U O U S S Y  te K o rt ry k
Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 

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

Maaglijders, vraagt de maagpillen van K . 
(Vei'H iuii< ier< ‘ in de apothekerijen van 

J ,  IMPK-UOUSMYen I*. M A  I  T K L A E It

“ " 'H 7 7 7 '" /  7  —  
AL LEEN/K/1MUWE

m T A f f ü P / M n m

f o Ö ^ M E T - - -

T ANDP1JND00DER Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle 
u i i i / w i / t n  tan(jen. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 

1  frank l ie t  f lew e lije  neesmiddel dat op zulke groote schaal door eenen vlaamschen apo
theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer i frank : zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij 5  f r a n k .

Hoofddepot: Apotheek « De Biekorf », Dijkstraat, 36, Antwerpen.
Ook te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperen

Fabriek van Scheikundige Meststoffen

R I € H A R I *  B E  i ï ( H i H E L E I K

Molenstraat, 69, AALST
,Opgeloste en gemalen Guano — Klavervet — Scheikundige 

Meststoffen (chimiques)
Soda-Nitraat — Superphosphaat — Kaïniet — IJzerslakken, enz.

VRAAGT PRIJS-COURANT.

m

7 V V  Y  V !V'V' Y  V- ¥ V  Y  Y  V  V V  V  V V  V  V1 V-Y V V  V V  V- /  v ’v  V- V- Y V  V V  V  V  V V  V V  V V  V  V\iiAüAiiAt̂ gaiAiioüAiiAijAig’iiniiAtiAïiAÜAigttiAiiAij/̂ J\tjAiOT̂ wwwiAiiÂ g6iwwü\i Jh ~Ai JA! Al iXi ;Jvi JtiiJCXiXi iXiijCiXi rr

Suiker bakkerij Ter Statie
f A I I B I f B - i S i l

I J ï e n v c g s t in a t ,  I ,  K O R T R I J K
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T K I.H K d O X  ï ! » «

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.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

K a p ita a l:  EEN M IL L IO E N  f ra nk .
Werkende onder het toezicht zijner leden

° " ! “ orï 15 MILLIOEN 284,Ü00 FR,
Zaken verwezentlijkt 
op 30en Juni 1912 voor 37 1 MILLIOEN FRANKEN |
'• L E V E N S V E R Z E K E R IN G E N  aan de beste gekende voorwmr

den verblijf in Congo toegelaten
2- SPAAR- EN P E N S IO E N K A S  in zuivere mutualiteit aan de

beste gekende voorwaarden.
3- L I JFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn

door l s1e hypotheek van dezelfde waarde.

4 W E DUW E  EN W E E Z E N P E N S I O E N E N .
5 P E N S IO E N E N  EN V E R Z E K E R I N G E N  DER B E D I E N 

DEN,  bijzondere voorwaarden voor een gansch persooneel 
6- V O L K SV E RZ E K E R IN G E N ,  menschlievende voorwaarden.
7 LE EN INGE N  O P  H Y PO T H E E K  “ omte BOUWEN.
8- AA NK O OP  VAN G O E D E R E N  op RENTE,  aan de hoogste

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s,e rang.

9 PLAATSEN VAN H Y PO T H E E K  O P  1ste RANG voor 3"
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/o) met namelijke in

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

10 S P O E D IG E  H E R V O R M I N G  VAN V E R L IE Z E N  OP 
O P E N B A R E  FONDSEN.

Verschillende agentschappen en inspecties bekomen \
Kostelooze » 1 I  • , ■ o  n
inlichtingen oe L ignestraat, «39, prusre

BfflBMWUMTnnWWIiff • •

W  aschpoeder J eanne d’Are
zonder m ededinger

om ifii potascl te Temmen en is zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht.
Z IL V E R E N  iM EDALIE

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TREMTESEAUX Gebroeders
te IIE3SEA.UX (Statie).

D A R  W

G. R0ESLER-B0LLErue Longue des Pierres, G O U R T R A I
M aiso n  1» plu*» ren om m ee  «le la c o n t r c o ,  recommandée 

>• particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques.

A ^ r n i t d i s s e m  f»i>ts e n  t o u s  g e n r e s  : Noir, Sepia, Charbon, Pastel. 

S p é c i a l i t é :  Peinture a 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

« R A M )  C H O IX  l>E C A D R  E S .

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en,.katoen

Geneest

Geneesm iddel voor de maag : : 

i t t t versterkt en geeft eetlust

Alle maagkwalen 
Gal, Zuur 
Maagontsteking 
Slechte spijsverteering 
Slijmziekten 
Braaklust, enz.

Apotheek DRYEPONDT - 7, Wollestraat - 
— --------------------  BRUGGE

Prijsj 3 fr. de flesch.

Dépót: Apotheek P. M / TTELAER 

Voorstraat, 50. KORTRIJK

In den Kortrijkschen Boekhandel

Jeroom Basyn=Joncheere
O. L . V rouw straat, 11.

SCHOOL- BUREEL-<STEEKENGERIEF 

Papier in rollen en bladen 

P apièren zakken , Koorden , D rukwerk 

- L evert a lle  s la ch  v a n  B oekw erken

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 

Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROMMELAERE
2, Pa le isstraat, K ortr ijk .

Champagne MARGAUX & Cie, Epernay 

Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Pale ale, Scotch ale

IM IIe n  M a r le l t a l ,  om duiven .
met eene bloeiende gezondheid, om hun . 
smettelijke ziekten te beletten, om hun bic 
zuiveren vóór en na het broeien, opdat ii, 
prijskampen het record zouden behouden van vlu^ 
heid en van vroomheid, om de uitstekendste over
winningen te behalen, o m  g p iu a k k e iy k  
k lo e k e  e n  k r a c h t i g e  J o n g e n  te  
k w e e  k e n ,  geef hen de wonderbare PILLEN 
MAR1CHAL. De doos 1 fr . Per mandaat, fr. 1-10.

E3ex :lr M a r le l i a t .  Dees elexlr ls zonder 
weerga voor het * n » t  te genezen In weinig tijds. 
Hij bevrijdt de gezonde dieren tegen alle besmette
lijke ziekten, als men er 10 druppels van in het 
drinken mengt. Hij versterkt het bloed en bezorgt 
een goed muiten.

De flesch, fr . 1-50; per mandaat, fr . 1-65.

P o e i le r  IM a r lc l ia l .  — Onfeilbaar genees
middel tegen bek- of keelzweer, of kroep, enz.

De doos, 2 fr., de halve doos, 1 fr. 
per mandaat, 10 cent. meer.

Algemeen depot:
Apotheek WAUTHIER, 103, Audergheml. Brussel 

Kortrijk. apotheek OTTEVAERE.
Yper, DECREMER en LIBOTTE, apothekers.

L’UNION SYNDICALE
Naamlooze Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op’t leven 

de branden, 

ongelukken en andere gevaren. 

Maatschappelijk kapitaal: S o o .o o o  fr. 
Gebracht op : 3 ,000,000 fr.

ZETEL:
3 0 , rue d’ A lli'inasnc, ICniMMel

Volksverzekeringen. — Lijfrenten.

Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan
vragen van Agentschap.

Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

Verantwoordelijke drukker-uitgever 

j. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Huis JOSEPH VERKIEST
S a v a i -y s t r a a t ,  13, K O R T R IJ K .

MISGROEIINGEN  
VAN T  LICHAAM
Hr< V E R D O N C K -M IN N E

B r e v e t *  t H  H  P  I  T f / - P  V T  B r e v e t* '»B K b U K b N lol»?»!
Breukbanden zonder staal en zonder elastiek (4 maal gebevet.) 

G E \ E Z I\ G  Z O N D E R  O P E R A T IE

Francais VERDONCK, Bandagist»,
Kerkstraat, A N S E G H E M  (b ij Kortrijk).

BERICHT UIT MENSCHLIEVENDHEID.

Breuklijders weest op uwe hoede ! Laat u niet misleiden door al die verlok
kende aankondigingen die wij dagelijks in de gazetten aantreffen, van perso
nen die zich als specialisten, breukmeesters ot breukbandmakers willende 
doen doorgaan, en die van ’t vak weinig of niet kennen, en slechts banden- 
verkoopers zijn en zelfs nooit geen brevet bekomen hebben. — Zwigt u van 
rondreizende personen.

Wekelijks wordt onze hulp ingeroepen van personen met breuken zoo groot 
als een kinderhoofd, veroorzaakt door operatie of door het dragen van slechte 
banden bijzonderlijk door de elastieke, die door hunne uitrekking zonder 
weerde zijn voor het ophouden eener begin of volledige zakbreuk. Vraagt 

honderde adressen ons uit mensclilievendheid gegeven van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die 
nu duizèndmaal slechter zijn dan voortijds. Neemt wel in acht dat wij door 40 jaren ondervinding aller 
kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. — Kinderen worden gewaarborgd 
genezen.— t o o i»  f r a n k »  l» e lo o n ln g  aan gelijk welken specialist of breuklijder welke he. 
bovengemelde kan weerleggen.

l>IIEK It \ .X!»E.X.— Bijzonder huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden 
aan allerhande zakking van den buik. — K OU SSE IV  v o o r  g e l> o r * te n  a d e r * .

ALLES GEWAARBORGD. — KOSTELOOZE RAADPLEGING.
BETALING NA TEVREDENHEID.

• Sprekelijk alle MAANDAGEN, van 9 tot 4 u. namiddag, in den Gouden Appel, Rijsselwijk, KORTRIJK 
Andere dagen te zijnen huize in den voormiddag.

Op verzok beepeeft M. V e r d o n c k  zich t»n huiz» van eenieder.

ORTHOPEDIST-3PBC1ALI8T

Hendrik Serruyslaan 12, OOSTENDE 

(b ij de Nieuwe Post).

2 maal gebreveteerd voor Orthopedi
sche toestellen, leverancier van den Staat, 
Burger-en Krijgshospitaal van Oostende 
en van de Orthopedische Kliniek Sana
torium Maritime van Mariakerk* bij- 
Oostende.

Spoediqb en zekere genezing zonder
pijn, zelfs van de moeilijkste gevallen door 
eene b ijz o n d e re  b e h a n d e lin g .

O n z ic h tb a re  C orsets
(eenigste model) voor de genezing der rug

graat die üe m tc ongemak leveren.

Misgroeitngen van uen HALS, de RUGGRAAT, GEBOGEN RUG, SCHOU
DERBLAD. KROMME BEENEN, STOMPVOETEN, PLATVOETEN, enz. 
worden er op zeer korten tijd volkomen genezen.

Op aanvraag landen wij adressen van genezingen, en belasten ons met 
bet maken van HAND- ARM- en KUNST BEENEN.

S p re k *  a l l e  M a a n d a g e n ,  I n
l ie t  I I . . . .  I t ie n  G O IJU E X  A P P E L ., 
I< ü » « e lw ) jk ,  t tO U Y K IJ K ,  van 2 1/2 
tot 5 ure namiddag.

Sprekelijk alle Zaterdagen, in het Hotel den 
Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, B K IJG G E  
van »  tot 3  ure namiddag ; alle andere dagen 
ten zijnen huU» in den voormiddag.

Kosteloos onderzoek, betaling na tevreden* 
heid.

Het huis VERDONCK wordt bijzonder aanbe
volen door de heeren Geneesheeren en het alleen 
heeft de eer gehad zijne appareils te mogen ten
toonstellen in de conferentiezaal der genees
heeren, Groote Markt, te Brussel.

KOUSSBN VOOR GEBORSTEN ADERS OP MAAT.

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.

Dryepondfs DRSE W O N C r * ^
P ille n , Elexlr en P o ede r

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Schrijfmachienen 

U N D E R W O O D  R e h u i l t
W ie goedkoop eene 

SCHRIJF MACHIEN

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBÜILT
Prijs: 375  fr.

Eenige depothouder voor Belg ië

J. VERMAUT
drukker-uitgever,



m  i V K i  i f
G en ez in g  

Z O L D E R

O P E R A T IE
door den « p ^ e la le n  l t a n t l  
IM i 'M O \ tE A  IJ , v i e r  
B r e v e t t e n .  E ere-*ll-  
p ln m n  en ^ ' Iv p r i- n  M<‘ - 
d a l ie .  Dees toestel, volkomen 
z o n d e r  v e e r e n ,  is draag
baar dag en nacht zonder onge
mak, alle werken toelatende en 
met regelbare drukking, de 
scheuren van het darmvlies 
worden regelmatig vereenigd en 
men bekomt dadelijke verzach
ting, verbetering en zekere ge
nezing.

Den heer A . n u it io iv *  
C E A U , specialist, ss*. «-«ie 
auxCliOMX. liltL'SMICii,
geeftvolkomene w a a r h o i s  
en zend kosteloos allen uitleg. 
Men kan deze toestellen aan- 

?passen bij den heer <ïeorii«-« 
U U M O N C E A l ,depositaris 

K o r t c s t e e n s t r a a t , KORTRIJK. Spreekbaar 
alle dagen van 9 tot 6 uren.

Algemeene Vertegenwoordiging 

voor West- en Oost-Vlaanderen

DER SIGARENFABRIEKEN

J o s é  TINCHANT 
y  GONZALÈS ft Cie

FIRMA = =

Vermeulen - Grave
Sigaretten en Tabakfabriek

TE INGELMUNSTER
Vraagt de Sigaren Q uo  Vadis.

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 geven 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 verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p i l l e n  v a n  D r G u r r i n  
zijn onder dit opzicht een uitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

G e b r u i k s w i j z e  > men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 4 f r ,  S S  de doos. — Voor 6 
doozen : 7 . 0 0  f r .  — Voor 12 doozen : 
1 2 .0 0  IV.

Depot voor Kortrijk: A p o th e e k  I*. 
M A l 'T G L A E K .  Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

ELECTRICITEIT
Onder nem ing van Lich t, Dynamos, Motoren 

Ventilatoren, enz.

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

Warm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen
Overle iestraat, 54, K ortrijk .

Achille EEMAN, Aalst
HUIS GESTICHT IN 1876 

Kunstguano en Scheikundige vetten

Prijs volgens samenstel— Vraagt Prijs-courant

Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten : 1° 
STIKSTOF onder vorm van nitraat en ammoniak; 
2° het PHOSPHORZUUR onder vorm van super- 
phosphaat; de POTASCH onder vorm van oplos
bare zouten.

Grondstoffen aan den koers van den dag, zooals: 

NITRAAT VAN SODA, Sulfaat van Ammoniak, 
Superphosphaat, Zwavelzuur Potasch, Chloorzuur 
Dotasch, Kaïniet, ljzerslakken, Zwavelzuur Ijzer, 
Plaaster, Samengestelde opgeloste Guano « DE 
ZON », Phosphaat Bernard en Magnesium. — 
ZUIVERE BLAUWE ALUIN, Middel tegen de 
a dappelplaag en ’t zwart der granen.

VERGRUIZERS VERMOREL, Éclair n° 1, aan 
de laagste prijzen.

U IT M U N T E N D E

GENEESMIDDELEN
onze lezers bijzonderlijk aanbevolen 

sedert jaren lang in ’t gebruik, en dage
lijks door de geneesheeren aangeprezen 
om hunne goede bereiding en hunnezekere 
uitwerking. Iedere hoeveelheid is genoeg
zaam tot eene volkomene genezing.

1 3 , D e  M a a s -  e n  lC lo e d p I l le n

ziju liet krachtigste middel om den bloedomloop te ver
sterken en dus de maagwerking te verbeteren.

J?. Onmisbaar voor ilauwe vrouwspersonen in ’t aanko
men en in den tijd der slechte jaren tegen weekheid en 
rerliezen. — Prijs : 1 frank.

Tegen opzending van postbon, verzen
ding overal.

OPGELET : Ieder van deze middels is 
iiitsluitelijk verkocht tot Kortrijk, Onze- 
Lieve-Vrouwstraat, 6 , hoek der Groote 
Markt en Leiestraat, bij den Apotheker 
OTTEVAERE RAYMOND, die alles be
reidt volgens wetenschappelijke kunst- 
Yoorschriften, aan de genadigste prijzen.

B ijzonder  B ericht : aan landbouwers 
en liefhebbers raden wij aan het vermaard 

J. Vroompoeder voor peerden, prijs 1.50. 

Bleenepoeder voor hoornvee, prijs 1.50 

Duivenzout R. O. voor alle slach van 
pluimgedierte, prijs 50 cmen.

V E R W A R M IN G V E R L IC H T IN G

opv.

Oud huis V. SENGIEK-COURTENS

JUSTIN HOUDMONT & Z
4, LEIESTRAAT, 4
(tegenover ’t Stadhuis)

T elefoon 170 — K O R T  R[I J  K

GROIOTE KEUS IN 

Luchters, 

Schouw garn ituren  

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gleis werk. 

Tafelgerief in zilver

en in wit metaal. 

—  Tafelmessen . — :

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 ! JA I
*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), draaiingen, 
zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, 
slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, 
zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de 
keel, rheumatisme, fleurecijn, jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, 
ze 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 de 6 doozen of de zes dubbele doos.

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

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

Verkrijgbaar bij MM. Descamps-Terrière, Steenpoort, 8, en Hulpiau, apothekers te Kortrijk.

D E  N A A I M A C H I E N E N  S I N G E R
worden geleverd met groot krediet, naar keus der klanten. 

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

M a e lt ie n e n  v a n  a l l e  m o d e l le n  a a n  e e n ie d e r s  b e r e ik

DE B E S T E  K W A L I T E I T  AAN DEN L A A G S T E N  P R I J S .
OKOOTE KOKTl\G Ol» KOMHTANT.

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

K O STELO O S O N D E R R IC H T .
GOED V E R Z O R G D E  R E P A R A T IE S ’.

LA COMPAGNIE SINGEK,
(aamlonzc

VennoolseUap.

2 7  — 3 1 , O u d - K Ie e r k o o p e r s s t r n a t ,  R R U S S E L .

K O R T R I J K ,  47, Doornijkstraat.
ISEGHEM, Gentstraat, 22. MOESKROEN, Statiestraat, 117.
MEENEN, Koningstraat, 6. WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

Beheerraad t MM. Baron F re d e q a n d  C o g e ls ,  voorzitter, E d o u a r d  T h v 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 nr i- J . E n q e ls .

Collejïl® «Ier Com m issarissen i MM. Je a n  d e l l a  F a i l l e  d e  L é v e rg h e m , voorzitter, 
de Graaf A d r ie n  d e  B o r c h g 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 g 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  Le  G r e l l e .

SPAARBOEKJES aan 3.25 % en 3.60 %

R E N T E B O E K J E S  op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 3 .80  ° / o  of 4  ° / o
U itg ifte  van  G rondob lig a tiën  aan  4.00 °U 

L p p o in g e n  o p  H y p o th e e k  — V o o r s c l io K e n  o p  T ite ls

AGEXTEJV

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.

Zwijgt, Baron! maar Man, het hondje 

is braaf : het zit hier stillekens op zijn 

achterste pootjes : “ Bonjoerkens „ te 

maken.. .Maar wie bast er dan zoo? 

Wel, ’t is onze Franz, die een valling 

heeft.

Rap dan haal eene doos

Borstpastillen
‘ ‘ De Biekorf ,,

van 1 frank :

36, Dijkstraat, Antwerpen
te bekomen in de onderstaande apotheken.

Eischt wel de echte Borstpastillen “  De B ie k o r f,, 1 frank de doos.
.}

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

Antwerpen s Bouw- & Hypotheekbank
Naam looze l a tschapp ij. — K ap itaa l 2.000.000 Frank .

Zete l: A N T W  ER . ï N , Twaalf Maandenstraat. i3, oevens de Beurs

Voorzitter: Graaf van der Stegen de Schriek.
Beheerders : Baron van der Gracht d’Eeghem ; Bernard Janssens, nijveraar te 

St-Niklaas ; Valere Danaux, advocaat te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman te 
ntwerpen.
Af'gevaardigde-Beheerders : Ridder R. de Schoutheete de Tervarent; Jos. Op- 

i 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.
Men kan ten allen tijde over zijn  geld beschikken.
Kasbons op naam  van fr. 5oo, voor 5 jaar aar. ; t .7 5  %
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5  jaar aan 4 °/». Stukken van fr. 100, 

5oo en 1 .000.
Leen ingen  op v u t e  goederen In ee rite n  ra n g  v a n  H ypo theek  a an  voordeelige v oo rw aarden .

Voor naderf inlichtingen wende men zich in :

AVELGHEM : M. O. Vandemeulebroeke, Iandm. 
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. Plaetsier-Gryspeert, hand. 
HEESTERT : M. Alfr d Van ae Walle.

HULSTE-BAVICHOVE : M. P. Vandenbulcke. 
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.

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

A- T T  S 1S/T.

De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 
zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W l l l l a m  C a c h e t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W l l l l a m  
C aohoT to» . 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 MICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

Kortrijk, Hulpiau, Deneus; Meenen, Flipts; Rousselare, VanHouwe; Moeskroen, 
Maes; Iseghem, Rodenbach, Veihamme, en o v e r a l .

V o o r  u w e  lil h  U B  £  L  S  !
vergeet n ie t het w elgekend hu is

JU L IE N  V A N D E L E E N E
L A N G E S T E E N S T R A A T , N° 24 , K O R T R IJK .

GROOTE KEUS, LAGE PRIJZEN.

Altijd in magazijn : Slaapkamergarnituren in alle stijlen, Meubels voor eetzalen, 

Salongarnituren, Amerikaansche bureaux, Herberggerief,

Matrassen, Spiegels, Kinderrijtuigen, Karpetten, Ijzeren bedden, enz., enz.

— M E N  W O R D T  T E R  T R O U W E  B E D IE N D  —
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M U ZIE K M A A T SC H A PP IJE N
k oop t  u w e  in s t ru m e n te n  in liet

' U I S  E M .  F A U C O N I E R
Keizer K are ls traa t, 83, TE GEN T .

HIJG L E S  te beginnen aan fr. 33.00.

Clarinette si b, ebbenhout, 13 sleutels, 2 ringen, fr. 45.00. 

franco t’huis geleverd.

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

SC A LD IS
RIJWIELEN

Het Rijwiel 
van den Gentleman

ET RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN 
ONVERSLIJTBAAR

EN ONLOSLOOPBAAR
70 % minder wrijving

IDEAAL VOOR HET TOURISME 

- FIJNSTE TOEBEHOORTEN .

M otorrijw ie len  Scaldis
E E N V O U D IG  EN  B E T R O U W B A A R

1 1/2 HP =  Frs 6 5 0 .-
2 1/2 HP =  Frs 85 0 .-

T e k o o p  b i j  a l le  f i jn e  w e rk tu ig k u n d ig e n  

K ATA L O G E N  F R A N C O  O P  A A N V RA A G

Etablissements SCALDIS. -- Antwerpen
N aam loozo  M aa tschapp ij — K apitaal 5 0 0 .0 0 0  franken

M ouopool voor België der beste r ijw i^ ’specialite iten de banden Perfection.

de vrijw ielnaven O’Karr, de ga rn itu r . Bios, de houten velgen D o m in io n , de 

kettingen C lu b .d e  zadels W orld  de lantaarns Solar
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A g e n t : R. G R Y M O IV PR E Z -S O ET E , ü o o r n y k w y k ,  O, K . n . y k .


