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Baron A L B E R T  RUZETTE .

ZEDELIJKHEID EN LEGER.
Van de nieuwe legerwet moet gebruik gemaakt 

worden, krachtdadig, doordragend : om in taalop- 
zicht zooveel mogelijk voldoening te krijgen. Ook, 

om de zedelijkheid onzer jonge lieden te zien waar

borgen. Hierover nu een woord.

I.

Vroeger en nu.

Vroeger hoorden we zelden spreken, en zagen we 

nog min iets doen voor de zedelijkheid bij het leger. 

Sinds de laatste legerwet is de bekommering meer 

algemeen en meer eischende geworden. Immers, uit 

alle standen moeten nu zonen optrekken. En deze 

bekommering bij velen nu, bij weinigen vroeger, 

toont aan dat de meesten het krachtdadigst zorgen 

waar ook hunne eigene persoonlijke belangen op het 

spel staan; derhalve dat het voor alle standen 

wenschelijk is, zelf werkdadig en verstandig met 

hunne openbare belangen bezig zijn, en bijzondere 

van hen heel bijzonder afhangende verdedigers dier 

belangen te verwerven. Dit zij terloops aangestipt.

Nu behandelen we, kort, het onderwerp : meer 
zedelijkheid bij het leger.

II.

Stevige vo rm ing  en op le id ing  

op voorhand .

Velen willen al de schuld van het zedelijk ten- 

onder-gaan van menige soldaten, op het leger alleen 
werpen. Dit is mis.

Vele jonkheden immers deugen reeds n ie t 
meer, wanneer ze moeten optrekken, niet dat 

hunne zedelijke gemeenheid altijd zoo straf in het 

oog springt. Neen, hunne misdrijven gebeuren 

dikwijls in de stilte van hun eigen wezen; op hunnen 

eigenen persoon alleen; ofwel, wat ze openlijk 

misdrijven, door woord of daad, geschiedt veelal 

maar bij gezellen en gezellinnen die geen haar beter 

zijn, en het kwaad hunner kameraden niet zullen 

uitbellen; ofwel, de liefhebbers trekken er op uit 

naar den vreemde, en meten daar hunne parten uit. 

Ontegensprekelijk is het, dat deze gaaien, bij het 

leger niet meer bedorven worden.. Ze zijn het reeds 

vooraleer ze er naartoe gaan. Hun verblijf bij het 

leger verschaft hun alleenlijk meer vrijheid, grooter 

gemak en zekerder straffeloosheid bij het bedrijven 
hunner schanddaden.

*
♦ *

Een ander deel jonkheden zijn, bij hun vertrek 

naar het leger nog wel niet bedorven, maar er z it 
zoo w ein ig  in . Ontwikkeling hebben ze schier 

niet. Ze werken van ’s morgens tot ’s avonds, 

slenterachtig-dom, en waren met niets bijzonders 

bezig, noch met lezing, noch met studie, noch met

V.unsV, ze kennen niets over hun eigen wezen; ze 

geven zich geen rekening van ’t schoone, het groote
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in het leven; ze leven dus doelloos, en schier willoos 

binst de week; en dan den Zondag, ja verzetten ze 

zich wild en nog eens onverstandig, onedel : ze 

doen aan sport; ze spelen hun spel; ze vertellen hun 

herbergklap en drinken vooral hun menigvuldige 

pinten. En dan ’s avonds, ’s Zondags avonds laat, 

heel laat; misschien ook den Maandag-, den Dins

dagavond, trekken ze huiswaarts, zat, of alleszins 

met de mage vol swansel, doch met geest en hart 

onvoldaan en ijdel.

Zet deze jonge lieden nu midden de bedervende 

aanlokking en het wezenlijke bederf der grootstad 

en der kazerne; en na kort zullen z: meê zijn.heele- 

maal meê! Ze zullen zelfs geen weerstand bieden. 

En hun neêrzinken, hun zedelijk verval zullen ze 

niet betreuren. Waarom? Omdat ze niet weten en 

vooral niet achten wat ze verliezen door hun zonden; 

en meer nog omdat ze nooit hebben leeren willen, 

en de middelen gebruiken, de bovennatuurlijke, die 

alleen in staat zijn een jonkheid goed te houden.

Nogeens: het verval van deze soort jonkheden 

mag het leger niet ten laste gelegd worden. In gelijk 

welk gevaarlijk midden, op de universiteit, de 

fabriek en den werkwinkel, zoowel als bij het leger, 

zouden deze zwakkelingen, deze onbewusten, deze 

onontwikkelden, deze niet-bovennatuurlijken, ten 

onder zijn gegaan!...

En daarom is

III.

he t groote , voorbehoedende m idde l te 
gen he t bederf b ij he t le g e r : een 
verstand ige , w ilskrach tige , bovenna
tuu rlijke  vo rm ing  en op le id ing  onzer 
jo nge  lieden in  hunne  stad o f dorp. 

Die opleiding wordt hun doorgaans nu niet 

gegeven.

Het ouderlijk huis vormt doorgaans niet meer; 

veelal misvormt het.

De school is veelal maar een gesticht waar wat 

kennis wordt ingeoefend, in vele plaatsen zeer 

vernuftig, in vele andere plaatsen nog dom-meka- 

nieklijk. Van vorming, en vooral van christelijke 

vorming, hebben velen geen benul. Ook, hoe wilt 

ge, dat velen zouden vormen, als ze zelf niet heel en 

al in evenwicht zijn wat betreft de ontwikkeling 

hunner vermogens.

Vooral, hoe wilt ge dat velen christelijk zouden 

vormen, als ze zelf alles behalve voorbeeldige 

christenen zijn. In onze scholen, onze katholieke 

scholen, hebben we onder het personeel, benevens 

goede werkers ook geuzen, twijfelaars, lauwen, 

loutere broodmenschen, gemakzuchtigen als mees

ters en meesteressen. Deze allen dragen een groot 

deel der schuld van het latere verderf onzer jonge 

lieden!... Vooral, het te uitsluitende teer karakter, en 

meer nog het twijfelachtig christen karakter onzer

scholen dragen de schuld. We moeten volstrekt, 

dwarsdoor, christene, verstandig vormende en 

opleidende scholen hebben.

Eindelijk ook onze werken voor de jonkheid zijn 

niet talrijk, en vooral niet ernstig genoeg; en ze 

worden, door onze leden, onze burgerij, en desnoods 

door onze openbare besturen niet genoeg onder

steund.

Vormen we ontwikkelde, wilskrachtige, boven
natuurlijke jonge lieden! En de meesten zullen de 

gevaren bij ’t leger ongedeerd doortrekken.

DE W ERKLIEDENBOND.
I.

D e ro l v an  den w erk liedenbond
tegenwoordig op economische en politiek gebied is 

groot: en een tijdlang zal die rol nog vergrooten.

Lijk Seyès vroeger tot den derden rang, zoo roepen 

zelfs nu de socialisten tot den vierden stand: « Wot 

zijt ge geweest tot nu toe? — Niets!... Wat moet ge 

worden? — Alles!»
De katholieke volksgezinde werkers integendeel 

roepen hem toe: « Tot nog toe zijt ge niet genoeg 

geweest. Wij willen u maken wat ge moet. We willen 

u in de maatschappij de plaats doen innemen die u 

toekomt : dit is de evenberechtigheid nevens de 

andere standen; en op vakgebied, willen we u, werk

lieden, georganiseerd en erkend zoowel als de pa

troons. We willen dus wat is recht!»....
*

* *

De vakbeweging heeft bijlange nog de ontwikke

ling, de uitbreiding, de regeltucht, de erkenning niet 

die ze behoorde te hebben. Op dit gebied is nog 

zooveel te doen.

De werkliedenstand, als stand, is echter nog veel 

meer verachterd. Door ’t hatelijke liberalisme is de 

werkliedenstand uiteengeslagen en verstrooid als 

een kudde schapen. Eenheid, standsgevoel, stands- 

bewustheid en standseerbiediging is er bijlange niet 

genoeg. Ontwikkeling nog veel min. Erkenning? in 

zekere plaatsen, als Gent, Brussel,Rousselare : wat|; 

in andere : weinig of niet.

De werking die in dit drievoudig te kort diende te 

voorzien is de werking gedaan in den werklieden

bond.

II.

D e w erk liedenbond  m oet dus

l e In de eerste plaats de werklieden aaneensluiten 
als broeders-, even als de burgersbond de burgers, 

de boerenbond de boeren aaneensluit. En hen over 

hunnen stand tevreden en fier maken.
2° Hij moet die werklieden zoo aaneen gesloten 

ontwikkelen: menschelijk, christenmenschelijk, huise

lijk, huishoudelijk en staatsburgerlijk (d. i. als leden 

van hunne gemeente, gouw en staat).

3° Nevens de andere standen, moet hij den werk

liedenstand, als evenveel geldend doen plaats nemen.

Kan er een schoonere werking, een schoonere 

bond uitgedacht worden ?

III.

In  D u itsch land .
is die werking sinds tientallen van jaren met volle 

kracht en geestdrift aangepakt geworden. Ieder dorp, 

iedere stad heeft zijnen Arbeiterverein, of zijne Ar- 
beitervereine, d. i. zijnen werkliedenbond of werk

liedenbonden.

Over heel Duitschland, zijn ze in krachtige, tal

rijke,sterkingerichte gewestelijke-en gouwverbonden 

samengetrokken, die én over vrijgestelde beambten, 

Arbeitersecretare, én over kranige bondsorganen 

beschikken. De Westdeutsche Arbeiterzeitung d. i. 

Het werkliedenblad voor West-Duitschland is in dit 

opzicht een model.

...Mogen we zeggen, dat de weinige werklieden

bonden die we bezitten, nagenoeg de standregelen 

der Duitsche Arbeitervereine voor grondslag hebben? 

En dat Het Kortrijksche Volk, Het Iseghemsche Volk, 
en De Dageraad voor oorbeeld hebben, echter nog 

wat breeder uitgedijd: De West-Deutsch Arbeiter
zeitung?

Mogen we ook nog herinneren, dat Z. H. Paus 

Pius X, in zijn encycliek over de vakbeweging in 

Duitschland, alle werklieden, die willen lid worden 

der christene vakbeweging, verplicht heeft lid te 

worden der Katholieke Arbeitervereine?...
*

* ■*

Wie moet dus niet met geestdrift begroeten die 

edele, die heilige werking, die in onze streken met 

nieuw, zuiver vuur in de laatste tijden is opgeflak

kerd: die werking tot stichting van werkliedenbon

den?

Van werkliedenbonden, die voor doel hebben : de 

groote christene werkmansfamilie her op te bouwen, 

innig aaneengesloten, én ze fier én van eigen hooge 

waarde bewust en eerbiedig te maken!

Die groote werkmansfamilie groot en schoon te 

maken, door kennis, kracht en deugd!

Die groote werkmansfamilie geldend te maken 

voor wat ze waard is !
En moet niet iedereen ook de bladen uit alle kracht 

ondersteunen, die van die beweging de tolken willen 

zijn? Het Kortrijksche Volk, Het Iseghemsche Volk, 
De Dageraad, Het Brugsche Volk, enz.?

Ten slotte: een zelfde werking is ontstaan (te stof

felijk helaas nog) onder de boeren; nu, in de laatste 

tijden ook onder de klein burgers. Wij juichen dwars

door deze twee werkingen toe, wij verheugen er ons 
zoo om.

Wordt de werking onder de werklieden ook zoo 

goedgekeurd en toegejuicht? We durven ’t verhopen! 

En alleszins, zijn we er nu nog niet, we zullen er 

komen!

Buiten landsch O verzicht.

DE BAL KANS
Overal brandt men van verlangen om eindelijk 

den vrede in de Balkans te zien sluiten. De Turkeat 
durven den stap niet doen. Laten zij de stad Andri- 

nopel aan de Balkansche bondgenooten, zij vreezen 

opstand in hun eigen land waar de jong-Turken den 

toestand willen te bate nemen om eene omwenteling 

te verwekken.

Wat eeh armzalig land is Turkije toch geworden 1

Te Londen zijn de onderhande laars  ook in 

staking voor onbepaalden tijd. Zij gebaren zelfs, van 

beide kanten, het inzicht te hebben de onderhande- 

lingen op te geven, naar hun land terug te keeren e* 

wederom de kanonnen te laten spreken.

De m ogendheden houden een oog in ’t zeil en 

hebben te zamen een schrijven gericht naar den 

Turk om hem te bewilligen den vrede te sluiten en 

toegevend te zijn. « Sluit den vrede, schrijven de 

grootmachten ; laat Andrinopel aan de Balkansche 

bondgenooten en laat de mogendheden beslissen over 

de toekomst der egeïsche eilanden. Een oorlog herbe

ginnen ware voor u gevaarlijk en misschien doodelijk. 

Na den vrede zijn de mogendheden bereid om een 

handje toe te steken in het herinrichten van het 

Turksche rijk. »

Zullen de Turken luisteren naar dezen raad, of 

zullen zij eenige Turksche heethoofden volgen ?

In dit laatste geval het. ware eene onverstaanbare 

verblindheid die aan de Turken een genadeslag zou 

kunnen brengen.

F rank r ijk .
O n ts lag  van

MINISTER MILLERAND

M . M il l e r a n d .

Heel de europeesche pers houdt zich bezig met 

het ontslag van M. Millerand als minister van oorlog 

in Frankrijk.

De'jbladen^in dienst der joderij overladen hem met 

verwijten; de vrije drukpers, zelfs die gazetten welke 

rechtstreeks [aangekant zijn tegen zijne politieke 

strekking, spreekt volmondig zijn lof.

’t Schijnt dat het eene tamelijk oude historie is, 

welke zijn ontslag veroorzaakt heeft. Ze zou nog 

dagteekenen £van den tijd der beruchte Dreyfus- 

komedie.
Millerand toont er zich volslagen onverschillig 

aan al hetgeen men vertelt; geen minister meer, 

heeft hij zich dadelijk herinnerd dat hij advokaat is, 

en maandag wasS.hij reeds in toga op ’t paleis van 

justicie.



Viering van Verkoren Maandag 
in de Leiestreek.

In twee dorpen hebben we bestatigd.en uil andere 

dorpen der leiestreek vernomen, dat de viering van 

Verkoren Maandag tot de jamtneilijkste toonetlen 

aanleiding heeft gegeven.

Er is gedronken geworden dat h<rt vele scheelt. 

fs avonds was het órnZeggenê êeri processie (maar 

welk eene!) van waggelende dronkaards!,.. Maak 

mij dan wetten op de openbare dionkenschap!I 

O waakzame politie!!! Hoevetl zijt ge betaald om 

niets te doen ?....

En de schuld nu van al de liederlijkheid ?

Eerst en vooral de dronkaards zelf natuuilijk. Ze 

moeten zich maar niet laten medesleepen. Anderen 

kunnen zich wel houden.

Maar ook het leger vei leiders en verleidsters dra 

gen een groot deel der schuld der herbergiers met 

hunne familie, voor al hun vrouwvolk ; de bierver- 

koopeis cooperatief en brouwers, die al dat goed in 

werking stellen en alles toelaten.

Ook de overheid is in foute : die alles laat gebeu

ren, en zakkig het volk t^n gronde ziet gaan.

¥ ¥

Edoch, iets bijzonders willen we nog aanstippen : 

de Dijnsdag is bijna zóó erg geweest als den Maan
dag. Vele fabrieken waren er, waar de meerdeiheid, 

waar bijna de algemeenheid van ’t volk op zwier 
was !

En de oorzaak hier van, dit ook moeten we zeg

gen, zijn voor een gioot deel, ook vele bazen geweest. 

Ze hebben van dien Dinsdag een Maandag gemaakt, 

en het volk, nog verzeeuwd van daags'e voren,hee't 

dit Maandag-gevaar niet kunnen doorstaan en is er 
inverdronken. Dit doen we wat nader uiteen.

*
¥ ¥

Vele bazen hebben van dien Dinsdag een Maan

dag gemaakt, zeggen wij. lndeidaad ! Ze zijn be

gonnen met maar ten 8 1/2 te draaien, in plaats van 

ten 6 u., lijk om te zeggen : « Zit maar lang weg den 

Maandag avond, morgen moet ge algelijk maar laat 
op het werk zijn. »

Dan, nauw was het volk ten 8 1/ 2  op den arbeid, 

of hoort! te 10 1/2 de tuiterging: de fabiiek werd 

weer stil gelegd. De menschen werden dus omzeg

gens naar de herberg gejaagd Helaas! nauw waren 

ze er, of velen bleven er : verzopen al ras in den 
drank.

’s Achternoens schoot maar een beperkt getal meer 

over in de fabriek. Menige fabriek heeft met dit be 

perkt getal geheel den dag gedraaid. Vele fabrieken 

htblen echter na 4 uren gesloten : en zoo was dit 

overblijvende volk nu ook de verlokking der herberg 
prijs gegeven.

Waarom toch niet gewaakt op het volk ; en vooral, 

op zulke dagen, als de dag na een viering hetzelve 

niet in de koorde gehouden ? . . . Neen, integendeel 

wordt er nog koorde gelaten. En het volk natuurlijk 
pakt post! Hoe jammer !

*
¥ *

En zie, met al dat drinken, ons volk vergaat: stof
felijk, lichaamlijk, veistandelijk, zedelijk. Na een 

paar geslachten, zal het ontzenuwd wegsterven, uit- 

gevort zijn. Wat zal de nijverheid dan doen ? .. O nu 

vooral, nu er een gioote concunentie de vlasnijver- 

heid der Leiestreek dreigt, zou deze vlasnijverheid 

verstandig, geordend volk moeten hebben. Daarmee 

zou ze zoo gemakkelijk den strijd kunnen doorhalen.

Helaas ! met een drinkervolk niet. En ons volk 

wordt een drinkervolk, het drinkt hoe langer hoe 
meer.

voor
UITVOERING :

Eerste Deel.

D e orde d ie  heerscht o f d iende te  
heerschen (Katholieke 'Wereldaanschouwing).

Tweede les.

HET HEELAL ( 1 ).

Vandaag trachten we, stuk voor stuk, op te maken 

een geheelzicht op de wereld, het heelal, waarin we 
leven.

A. De wereld in ’t ronde, 

omschreven door den gezichteinder.

Gaan we buiten, een schoonen zomerdag. Ziet het 

uitspansel boven uw hoofd, zoo eindeloos hoog en 

diep, en breed ; zóó blauw ; zóó eindeloos licht en 

lichtstralend. Ziet er onder,den grond, heenschietend 

allenthenen tot aan de kimme. Ziet er op, huizen en 

kerken, menschen werk, en overal rond die wondere 

boomen en vruchten. Ziet tusschen uitspansel en 

grond, die eerlijke plaats : de ruimte.

Ziet dat alles nu samen, en zegt me of ge u niet 
voelt groeien en beter worden!

« O ! ’k sta mij zoo geren te midden in ’t veld » 

zong dichter G. Gezelle

« En schouwe in de dieptendes hemels !

Dan voele ’k mijn herte dat groeit en ik beef:

O neen dan en ben ik geen stof meer.» (2)

Vele menschen hebben oog noch oor voor die 

schoone wereld die hen omringt: ’t Is jammer !... 
Doen wij dus beter !

(1) Lijken onze lessen te omvangrijk, splits ze vrij!... Wij trachten 

enze leden telken keer een stuk te geven dat aan de ribben houdt, dat 

kunne moeite van te komen loont, en hun een heele week nog werk geeft 

thuis. We willen immers volstrekt, dat de leden t’huis voort studeeren, 

het onderwerp door lezing en overweging verder uitdiepen. Daarom, 

zórtveel mogelijk, raden wij op ’t einde der vergadering, één of meer boeken 

aan, die ze in de boekenkas of bij mij kunnen vinden. Zoo leeren ze ook 

lezen. Zoo krijgen ze zelfs overwegings- en ieestoffe voor ’t leven. Zoo 
wordt ook een boekerij in ’t leven gekregen.

(2) Gedichten, gezangen, gebeden, (Antwerpen 5e Druk) bl. 43. 

Het vervolg van dit gedicht kan voor den helft hier ook voorgelezen worden.

’t Is de schuld van de diinkers zelf!

’t Is de schuld van hen die van de 

ellende, het drinken van ’t volk, leven !
’t Is de schuld der overheid.

’t Is de schuld ook van vele patroons.

Waai om nemen deze laats'en niet eens een 

krachtig besluit ? .

VAN IIIKK EN ELDERST
De gemeenteraad van Marseille en van Tatua 

(Frankrijk) hebben eene toelage gestemd voor de 
arme leerlingen der vrije scholen.

De jonge prins van Wallis heeft eene nieuwjaar- 
gifte met een vriendelijk briefje erbij gezonden aan 
de Zusterkens van Onze LieveVrouw Hemelvaart, 
die een klooster hebben te Westminster.

De Kamer van Mexiko, bemachtigt het staatsbe
stuur eene leening van 100 millioen pesos uit te 
schrijven. De financiën van Mexiko zijn maar flauw.

Vier zusters van het beroemd gesticht O. L. 
Vrouw ten Doorne te Eekloo, zijn vereerd met het 
burgerkruis van i e klas voor meer dan 35 jaar in het 
onderwijs.

Pieter Duquesne, 70 jaar, wever, geboortig van 
Moeskroen en woonachtig te Roubaix, werd op de 
Descatlaan te Torkoenjen omgereden door een auto
mobiel en is dood.

Te Kelham op 2 mijlen van Newark in Engeland 
komt men rijke petrolbronnen te ontdekken.

In Noord-Amerika staat een groot gedeelte der 
Ohiovallei onder water.

Een dronkaard verbrijzelde, Dinsdag morgen, de 
glazen deur eener herberg in de Nieuwlandstraat te 
Brussel, en sloeg en kwetste twee agenten. Hij 
werd naar de wacht gesleept; waar hij een aanval 
van razende dolheid krijgende zijn hoofd tegen de 
muren stuikte en poogde zich te zelfmoorden. Hij 
werd gekoord en gebonden naar het hospitaal over
gebracht. Dronkaards zijn zoo te beklagen.

Te Alexandrie in Egypten, zijn i 5 000 balen ka
toen de prooi der vlammen geworden aan de statie 
der wijk Mines El Bassel. De schade wordt op
i .2 5 o . o o o  frank geschat. Er is verzekering.

Er is een aanzienlijke petroolbrand geweest in de 
petrooluitbating vau Grosnyi.

Een hulpbriefdrager viel, te Namen, ten gevolge 
van den ijzel en is een been gebroken.

Een zinnelooze werd aangehouden in de kerk van 
Chievres en naar het gesticht van Froidmont gedaan.

Boer Sukart van Resme stierf van de koude, al 
wederkeeren van Dinant.

De bondgeneraal José Blanco werd in Mexiko 
gevangen genomen door opstandelingen; deze heb
ben hem ter dood gebracht.

Werkliedenbonden.
W eve lghem . — Katholieke Volksbond . — 

Viering van Verkoren Maandag. — Dat was nu eens 

een heerlijke dag ! Te 6 uren 1/2 waren een groot 

aantal leden in de mis tegenwoordig, en nagenoeg 

allen naderden godvruchtig ter heilige Tafel. Daarna 

gingen ze huiswaarts, ontbijten en het noodige werk 

verrichten. Maar te 2 1/2 waren ze weer op post; 
en te 3 uren trokken ze er op uit, orkest aan t hoofd, 

een drietal herbergen van vrienden bezoeken. Te 

6 1 /2 , zaten ze al, gezellig vergaderd aan de goed 

gedekte tafel in de feestzaal. De spijzen waren lek

ker en overvloedig : elkeen liet ze zich goed smaken. 

En nu de maag gevuld was, werd ook gezorgd voor 

voedsel voor verstand en hart. De voorzitter, in

B. Aarde, dampkring en maan.

De wereld omschreven door den gezichteinder is 

daar niet ten einde, dat weet ge. Gingen we immers 

tot waar nu de kimme is, we zouden dien gezicht

einder maar altijd zien uitzetten, altijd maar verder 

en verder ; en zoo zouden we kunnen rond de wereld, 

of beter rond de aarde gaan.Immers,dit weetgeook, 

de aarde is rond.

Maar welk een ronde ?

Reisden we nu eens rond «ie aarde, met de rapste 

schepen, de snelste treinen — 120 kilometers per uur, 

altijd maar vliegen, vliegen zonder rusten, we zouden 

nog 66 dagen naeen moeten op weg zijn. (3)

Kunnen we ons de grootte der aarde hiermee niet 

genoeg voorstellen, overwegen we een oogenblikje 

het volgende : dat de bergen op den aardbol, bergen 

tot 8000 meters hoog, in evenredigheid niet meer af

steken op de aardoppervlakte, dan de oneffenheden 

op de pel van een sina-appel.Zoo groot moet dus de 

aarde zijn. — Hierrond komt nu nog 

een dampkring

van zoo wat 300 km. (60 uren) dik ; en die als het 

looden omhulsel is, om een hol gedachten kogel. Een 

eindelijk gevaarte is, zoo beschouwd, reeds de 

aarde !...

Tegenover haar, op een afstand van ongeveer

384.000 km. (een goed 76.000 uren) staat 

de maan

een hemellichaam, van grootte slechts een 1/50 der 

aarde, maar eigenaardig van uitzicht: bergachtig, 

metdaartusschen vlakten en valleien, vuurberggrond, 

naakt, zonder leven, zonder dampkring, zonder ge

rucht, een land met eeuwige stilte. (4)

Zoo kennen we nu de aarde, met haren wachter de 

maan.

Tegenover de aarde, hebt ge

C. De Zon.

opeen afstand van meer dan 148 millioen km.,

(3) De aardomtrek is in ronde cijfers, 40,000 km.

(4) Zie schoone zichten op de maan, bij Moreux, vooral in zijn werkje: 

Un jour dans la lune (Paris, Fayard).

plaats van den schrijver, las het jaarverslag af.Daar

na vergastte ons E. H. Dewitte, onderpastoor te 

Iseghem, op een dier gloedvolle, beeldrijke, gedach- 

tenzware aanspraken, waarvan hij de kneep heeft. 

Hij schilderde met breede trekken en fonkelende 

kleuren het heerlijk ideaal'af dat we moeten nastre

ven : de groot- en schoonmaking van ons volk, de 

ordeherstelling in de maatschappij.

De E. H. Proost bedankte hem, en toonde tevens 

bondig aan, hoe we hier te Wevelghem dienen te 

werken, om plaatselijk ’t oorbeeld te verwezenlijken, 

dat E. H. Dewitte zóó breed had geborsteld.

Z. E. H. Pastoor bedankte de leden voor het goed 

dat ze doen op de parochie, en trok uit de twee 

voorgaande aanspraken het zeer praktisch besluit: 

namelijk dat men meer en meer zou werken voor 

den vooruitgang van vakvereeniging en van Volks

bond, twee zustervereenigingen, beide even onmis

baar.
De ondervoorzitter had daarna nog een hartelijk 

woordje ten beste voor al wie aan het feest en de 

werking medegeholpen had.

En nu, na al dezen ernst, kwam eerst en meest de 

luim aan de beurt. Onze zangers en declamators en 

muziekanten stelden zich te deugen. En ze gaven ’t 

mij daar, slag water, ’t eene na ’t andere, zonder 

staan, afwisselend muziek op zang, zang op decla

matie, zóó danig aangenaam en verkwikkend, dat 

deuren voorbijgevlogen waren, en wij ineens, onop

gemerkt, 9 1/2 bereikt hadden. De E. H. Proost 

sloot dan de zitting met een kort woordje nog. En 

elkeen, hoogst voldaan over zijnen dag, trok er van 

door, vast besloten meer dan ooit te ijveren voor 

Volksbond en al zijne afdeelingen en neveninrichtin

gen ; vast besloten ook, te naaste jare weer op post 

te zijn, om nog eens op zulke deugddoende, verhef

fende en verzettelijke manier Verkoren Maandag te 

vieren.

(Naschrift der redactie). Wat verschil met de vie

ring van Verkoren Maandag door zoovele anderen. 

We hebben een artikel ontvangen over de viering 

van Verkoren Maandag in de Leiestreek. We deelen 

het verder meê. En bidden onze lezers eens te willen 

vergelijken, de viering hierboven beschreven en de 

viering in dat artikel betreurd)...

Katholieke Jonge Wacht. — Vergadering, morgen 

Maandag, te 7 uren zeer stipt. (Goed op tijd zijn, 

a. u. b. !)

D a g o r d e : 1. Opening, gebed, zang. 1. Vrije be

spreking, Over belastingen door M. J. Deleu, uit 

Meenen; Over belasting van de zwingelplanken, 

door... 3. Korte aanspraak door den E. H. Proost.

Stoffe genoeg dus voor een aangename, leerzame 

vergadering. De leden zullen voorzeker wel op hun

nen post zijn en weef een aantal nieuwe vrienden 

zullen bijkomen. Goed zoo ! Vooruit onze Katholieke 

Jonge Wacht!...

Studiebond. — Vergadering Dinsdag, te 7 1/2 uren 

zeer stipt. Dagorde : nog onze economische inrich

ting en werking ; de faktoren die meewerken in de 

goederenvoortbrengst. De verdeeling der opbrengst. 

Het werkcontrakt.
Zangafdeeling. — Herhaling, Donderdag, te 7 1/2 

uren zeer stipt, i n ’t lokaal, Lauwestraat. Nu deze 

afdeeling ook vast en regelmatig is ingericht, ver

wachten we meer en meer ijverige leden ! Een lustig, 

kunstig lied verblijdt en veredelt!
Retraitantenafdeeling. — Vergadering, Zondag 

aanstaande, seffens na de hoogmis. Op post!

NIJVERHEIDSCHOOL. — Heden, Zondag,wordt 

een proeve begonnen van nijverheidsschool. Al de 

gemeenten van ’t Waalsche land, van Holland, 

Duitschland bezitten een vak- of nijverheidsschool. 

En Wevelghem, de zetel van zoo een uitgebreide 
nijverheid, bezit nog niets van dezen aard ?... Dit 

zal niet langer waar zijn ! Daarom slaan we maar

meer dan 300 keers de afstand van de aarde tot de 

maan.Zie! we komen hier aan de zon,wat een einde

lijk gevaarte : 1.300.000keers grooter dan de aarde ! 

(5) En wat een uitzicht!... Hier geen vaste land, 

niet stevigs meer. Maar een laaiende vuurpoel van 

gassen,zoo hoog verhit,6 tot 7000 gr. dat alles door- 

eengeslagen is, tot een wezenlooze eenvormigheid, 

een laaiende, jagende, stormende, donderende vuur

zee. Aan hare oppervlakte schieten gedurig, met 

razend geweld, vuurkolommen breed als heel Frank

rijk, ineens 400 km., 80 uren, omhoog : dit als de 

zonnevuurzee nog heel rustig is. Maar komt er storm 

in haar boezem, willen samengeperste gazen met 

geweld naar buiten, dan golven de vuurbaren, groot 

als heel de Middellandsche zee, als heel Europa, als 

heel de Atlantische Oceaan, ineens 150,000 ja tot

400.000 km. hoog, en plooien over en open, en prij

ken daar,o wonder vuurwerk, als majesteitvolle fak

kels, zoo worden ze geheeten, die dan ineens weer 

met oorverdoovend geraas nederstorten.(6) Niets zou 

in zulken vuurgloed kunnen gespaard blijven. Een 

geheel leger, duizenden en duizenden reuzenstokers, 

zouden om zulk een vuur in gang te houden, iedere 

minuut 700 millioen milliard tonnen kolen moeten 

opruifelen. Dat is de zonne.

Nu, om de zonne, hebt ge een heel stelsel hemel

lichamen, het zonnestelsel, bestaande uit planeten, 

(groote, kleine) vergezeld de meesten van wachters 

of manen, en uit staartsterren, dwaalsterren en bo

liden. Elk dezer hemellichamen omschrijft een ronde 

rond de zon, de planeten nagenoeg een cirkel, (de 

manen een ronde rond hunne planeet,) de staart- en 

dwaalsterren een soms zeer langwerpige ellips. Van 

dit stelsel moeten wij ook eens een gedacht hebben.

Het dichtst bij de zon staat, de eerste planeet Mer- 

curius, 23 kleiner dan de aarde, draaiend om de zon 

op een gemiddelden afstand van 57.830.000 km.

(5) Stel de aarde in ’t midden der zon. De maan zou op haren gewonen 

afstand, gemakkelijk binnen de zonoppervlakte, om de aarde kunnen 

ronddraaien.

(6) Afbeeldingen van zonnefakkels (protubéranen) zonneoppervlakte, 

zonnevlekken (met uitleg) zie bij Moreux : Quelques heures dans le 

ciel. (Paris, Fayard) bl. 12 vlg. ; en : D'oü venons-nous. bl. 50).

van ons volk. Nog nooit is Wevelghem ten achter 

gebleven, waar het vooruitgang goldt. Het zal ook» 

hier weten zijn plicht te doen !

E. H. Schrurs, Wevelghemnaar, leeraar aan het 

handelsgesticht van St-Leo te Brugge, zal de leer

gangen openen met een algemeen overzicht van de 

te behandelen vakken, ’t Zal het hooren waard zijn. 

Opening der leergangen, heden Zondag te 1 ure 1/2 
zeer stipt, in ’t lokaal der Lauwestraat. Al wie wil 

deelnemen aan de lessen, moet zijn naam opgeven 

en zijn aanvrage doen bij E. H. onderpastoor Maes, 
Lauwestraat.

Zondag aanstaande nog meer nieuws over deze 
zoo belangrijke en nuttige inrichting.

» *
Iseghem . — Zondag avond hadden we weer 

vergadering ; ’t was immers 2en Zondag. Een gtoo\ 

getal leden waren aanwezig. Onze knappe schrijver 

Henri D ’Artois gaf een algemeen verslag over onzen 

bond van sedert zijn stichting. — Hadden we meer 

centen we gaven ’t in druk. ’t Is te hopen dat we er 

toe zullen geraken jaarlijks aan onze leden ’t verslag 

te geven over den bond en zijne werking ; want wie 

lid is weet dat de voordrachten ’t drukken en ’t be-] 

waren overwaard zijn. — Dan gaf de voorzitter ont 

een trouw verhaal over de uitsluiting in de fabriek 

Aschl te Thielt. Immers de Socialisten, die Turnhout, 

Ingelmunster en nu Rousselare op hun zwart boekje 

hebben, trachten altijd op de christen werkliedeR 

daden te schuiven waartoe alleen de Socialisten in 

staat zijn, te weten verraad en ’t verkoopen van hun 

volk. De Eerw. Heer Proost lichtte een weinig nader 

de taktiek toe der Socialisten. Wat de Socialisten 

inzien bij ieder beweging, betoonde hij, is niet het 

voordeel voor de werklieden, maar wel het voordeel 

voor de partij, ’t Zij ze winnen of een beweging ver

liezen, altijd zijn ze daarvoor alleen bezorgd. Winnen 

ze, dan speelt hun muziek triomfmarchen en verliezen 

ze, dan ruischen ze de werklieden nog meer op tegen 

de patroons en tegen de dompers.
Vriend Henri Heytens, voorzitter van den Propa 

gandaclub te Wevelghem, gaf ons daarna een mees 

sterlijke rede over propaganda. In een keurige enl 

klink-klare taal gaf hij ons te verstaan hoe noodza-1 
kelijk het is te werken voor de rechten van onzen H. 

Godsdienst, voor onze vrije scholen, hoe noodig het;j 

is de zedeloosheid te bestrijden — Dan gaf hij de 

middels : het voorbeeld, het woord, de goede pers.

— We zullen niet weinig preusch zijn wanneer we 

door onze inrichtingen een spreker zullen hebben ge

vormd gelijk onze vriend.
De Eerw. Proost sprak ons nog over « Vereent 

gingsleven » ’t was een opwekkend woord om de; 

leden aan te zetten, niet alleen in vereenigingen tf 

treden, maar om het als een plicht, een eer en ali 

liefhebberij te aanschouwen, bezig te zijn met het 

leven, met den vooruitgang van die vereenigingen

Vriend Maurice Goddyn van Wevelghem droej 
eenige liederen voor, die niet weinig in den smaak 
vielen van de leden.

Onze Zanggilde kwam ook voor den eersten keer 

voor den dag en trok zich goed uit den slag. Van 
nu voort zal ze op ieder vergadering haar best doen. 
Wacht maar.

Zangafdee ling . — Zondag te 11 uren! Boekjes 
niet verheven. Twee nieuwe liederen liggen gereed. 
Allen op post.

S tud iebond . De eerste vergadering zal 
plaats hebben op Maandag 27 Januari, te 7 1/2 uren 
stipt in ’t Gulden Huis.
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K A M ER N IEU W S.
De Kamers zijn weêr aan den gang. Van zoohaast 

ze serieuse zaken zullen vertellen, zult ge het aan
stonds weten. We kunnen deze week ons blad met 
andere zaken vullen dan met nietigheden.

Verschillende der planeten die om de zon draaien, 

hebben zelf wachters of manen die om hen draaien. 

(7) Mercurius nogthans heeft geen een waehter, 

geen eene maan.

Op de tweede plaats, staat Venus... enz., zie vol 

gende

T afel v an  ’t  zonneste lse l.

Z O N .
Grootte vergeleken 

met de aarde, 
i 3io ooo maal grooter.

Gemiddelde afstand

va» df zon

2  r-
s £
2 E

PLANETEN:

1. Mercurius 23 maal kleiner 57.830.000 Km . 0

2. Vénus zelfde grootte 108.060.000 » »

3. Aarde 149.400.000 .. * 1
•>
4. Mars G maal kleiner 227.640.000 ..

(-00 kleine planeten) tiiKMcliMi A-iir* en Jtipilcr

5. Jupiter 1.305 maal grooter (8) 777.270.000 ..
*

6. Satume 
(met ring)

733 maal grooter 1.425.100.000 » 41)

7. Uranus 71 maal grooter 2 .866.000.000 .. *

8. Neptunus (9) 70 maal grooter 4.490.000.000 » t

(Vervolgt).

(7) Bereken hier op de grootte van hunne baan om de zon ! Afheeldiiif 

Moreux. D’oü venons-nous! bl. 17

(8) Jupitcr is zoo groot als alle de andere planeten samen : grootte M 

vergelijking. Zie Quelques heures, bl. 9).

(9) Over ’t uitzicht van elke planeet, (met verschillende pra»htig 

platen) Zie Moreux : Quelques heures dans le Ciel en Oü sommes 

nous > Over elk, kort het volgende : Mercurius, dicht bij do zon, altijl 

met zelfden kant naar de zon (?), verbrand aan den eenen kant, vervrozef 

aan den anderen, 250 graden boven of onder zero, zonder water, zoade 

dampkring, zonder leven. Venus, omhangen van wolken. De A*rd', 

(die we kennen. De maan, eveneens). Mars het best gelijkend ep d 

aarde, met vasteland, water, sneeuw, dampkring, doch verder afgekoeJ 

dan de aarde. Jupiter, nog in gaztoestand, nog niet vast. Sa turn», met 

zijn wonderen ring of ringen, zoo breed als 4 aardbollen en bestMidi 

uit milliarden kleine satellieten of wachterkes, heeft ook nog geen Tasti 

oppervlakte, is dus ook nog in gaztoestand. Uranus en Neptun zij» he

lemaal afgekoeld. — Geen enkel der planeten geeft nog eigen licht, doel 

is verlicht door en weerkaatst het zonnelicht. Plaat voorstellende hnnm 

respectieve grootte, zie b. v. bij Moreux, Quelques heures dam  

M. 90.

de hunni 
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STAD ISEGHEM.
Boerinnenbond. — Maandag namiddag te

2 1/2 uren, in ’t Gildhuis, voordracht door Jufvrouw 

Verstele. Daar het de laatste voordracht-les is, mag 

het aan geen volk ontbreken.

Gildenhuis. — Algemeene vergadering voor de 

St-Hilonius Gilde, Zondag 19, morgen dus te 5 uren 

stipt.
Scheepvaart.—Leon-Marie met ciment.voorFr. 

Decaigny, Emelghem.

Katho lieke Jonge  W ach t. — Maandag 

avond om 7 uren en een kwart, is er maandelijksche 

vergadering in het lokaal.
De lidkaarten van 1913, zullen van af 7 uren ver- 

krijglijk zijn op de bovenzaal.

Tweede les over boekhouden . — In de 

eerste les zagen we de grondtrekken van het stelsel 

dat we volgen zouden. Nu leeren we de practische 

toepassing.
Vooraf dient echter bemerkt dat niets zoozeer per

soonlijk is als boekhouden, en dus de benamingen, 

indeelinge» en voorbeelan niet slaafsch hoeven nage

volgd, maar aangepast moeten worden.De handelaar 

is toch niet voor het boekhouden gemaakt, maar wel 

het boekhouden voor den handelaar.

Wat we nu eerst te doen hebben is ons zakenbeeld 

maken zoo het is, en dit neerschrijven in een genum

merd register : het inventarisboek. Daarin worden 

omstandig opgesomd en gerangschikt al onze actieve 

en passieve handelswaarden. Dus geen huishouden, 
geen weelde uitgaven, geen persoonlijke eigendom

men niet voor den handel gebruikt, noch vreemde 

speculatiewaarden: alléén het kapitaal dat in onze 

zaken om werkt wordt. Alzoo voor her actieve : geld, 

vordering op klanten, gereedschap, waren, enz.

Te naaste maal zien we wat als passief wordt ver

meld en hoe het handelskapitaal opgemaakt wordt.

Onze brieven. — ’t Gaat van langs om beter. 

We zien met vreugde dat burgers even als de werk

lieden hun vertrouwen stellen in ons blad. ’t Verwon

dert ons niet, immers er is maar één waarheid, 
of beter de waarheid is één, en is dezelfde dan voor 

iedereen.
Wat deze week binnenkwam gold natuurlijk de 

kwestiën die nu aan de dagorde zijn te Iseghem en 

waar iedereen meê bekommerd is.
We kregen nieuws over ’t minimumloon, ’t Schijnt 

dat er plaatselijke bladen zijn, die wederom die 

kwestie opgetrokken hebben, ’t Doet ons pleizier, 

want ’t is wel waar die zaak mag niet koud worden, 

dat vinden we ook; en hoe warmer hoe beter. lede

ren keer immers er een woord tegen komt, voelen de 

werklieden de noodzakelijkheid dichter bij malkaar 

te schuiven en te zeggen : Wij eischen en blijven 

eischen.
’t N oorderkw artier. — Over een paar weken 

was het een patroon die kloeg en te recht, dat men 

die zaak op de lange baan schuift; ’t is immers een 

groote zaak voor de bouw-nijverheid te zien waar er 

in ’t korte werk zal zijn. Men kan zich daarop schik

ken en in onzen tijd is dat van ’t allergrootste belang.

Nu is ’t een werkman die putten in de eerde klaagt, 

Er was daar te wege werk, en voor maanden werk 

en daar zeh! pouff; een zottemarkterij in den 

gemeenteraad en we staan op droog zand. Schoone 

vooruitzichten, schrijft onze briefwisselaar, voor 

patroons en werklieden : maar wat wilt ge; wat 

geeft het dat de industrie bloeit, als het geen profijt 

bijbrengt aan een nieuwe soorte van industrie, te 

weten de politieke!

Taksen.
Heer Uitgever,

’k Doe alverre ’lijk de geneesheeren. En ’k wille 

mijn zieken niet met radikale middels genezen, ’t Is 

voor velen te gevaarlijk; ze kunnen er niet tegen. 

Dan maar alle week een lepel.

Tot nu toe hebben we gezien :

1) Dat het oud reglement verre ’t beste was en 

dat het verre is van zwaar te drukken op de belang

hebbenden. Verleden week zegden we nog hoe het 

terrassement niet door de eigenaars moet betaald 

worden. Elders gebeurt het nochtans. En dat bewijst 

een keer te meer dat er menschen zijn die goede 

« moeials» zijn, goed kunnen commeeren, leelijk 

kunnen doen, maar nooit het fijne van de zaken 

weten. En elkendeen weet dat ge met die menschen 

met halve kennis, ook maar half werk gedaan krijgt. 

En half werk is meestendeels geen werk.

;t Komt dus ten slotte hierop neêr: dat zelfs met 

het oud reglement de eigenaars niet al de werken 

betalen.

2) Dat betalen in annuiteiten of jaardoodingen 

niet toepasselijk is; — dat het eenvoudig een dwaas

heid is.
3) We hebben bok gezien hoe de taksen toegepast 

zija.
¥ 9

Deze week een voorbeeld om de zaken duidelijk 

te maken. Peist ne keer dat ik eigenaar ben ; Dat 

gebeurt met mij lijk met een ander van kasteelen te 

bouwen in... de lucht. Nu ’k p'eize dat ik eigenaar 

ben van 600 vierkante meter grond. Geen bouwgrond 

zulle. Gerekend aan 1 fr. de vierkante meter ben ik 

bijgevolge 600 fr. rijk. Dat is wel een schat, ei ! De 

stad trekt een strate door mijn eigendom en wel op 

schadelijke maniere. Ze pakt 100 vierkante meters af, 

met op een lengte van 20 meters en een breedte van

5 meter heur strate te maken.

’k Ligge met een aanpalenden grond van 20 meter 

lengte op 25 diepe. Denkt ge niet dat ik met mijn 

grooten schat leelijk bedrogen ben. Ik ben volstrekt 

in de gunstige voorwaarden niet, vindt ge ’t niet. 

Nu moet ik op den hoop te veel taksen betalen... 

’k moete dus zien ten beste mogelijk mijn plan te 

trekken... ’k ga probeeren.

— ’k Rekene dus 20 meter aanpalenden grond op

25 meter diep.

’k Moete aan stad betalen, voor ’t bordure, aan

11  frank de loopende meter, twintig keeren 11 frank, 

is 220 frank.
Voor de kalsijde twintig keeren 8 frank, is 160 fr., 

en daar mijn deel van de kalsijde 5 meter breed is, 

160 x 5 =  800 frank.

’k Moete dus betalen 800 frank en 220 frank,dat is 

1 0 2 0  frank lasten.

Wat zegt ge daar alzoo van ? ’k Heb een eigendom 

van 500 frank en ’k moete 1020 frank taksen betalen. 

Ben ik nu niet plat geruineerd ?

Zoo leeren de ketters, maar ze dolen.

Want :

Ik en moete die taksen niet seffens betalen aan de 

stad. ’k En moete maar 3.75 betalen per cent en per 

jaar, zoolang ik niet en bouwe.

Ik betale dus per jaar ongeveer 37.50 fr. aan stad.

Neemt nu nog dat ik tien jaar moete wachten voor 

ik mijn grond kan verkoopen, dat is nog 375 frank, 

en dat ik geld moete leen en aan 10 per cent. Dat zou 

dan samen nog een 50 frank maken.

’k Heb dus aan onkosten 1020 frank

425 »

Waarde van mijn grond 500 »

1945 frank

Verkoop ik echter mijn grond aan 10 frank de 

vierkante meter, ik maak 500x10 = 5000 frank. En 

’k veronderstelle dan nog dat ik zelf de taksen betaal 

in plaats van de kooper.
In plaats van geruineerd te zijn, doe ik dus ten 

minste 3000 fra n k  p ro fijt.
Maar wat moet een groote eigenaar dan winnen ?

En toch zouden ze willen dat heel de stad voor 

hen betale. Verstaat ge dien toer ? X.

S T E R F G E V A L .

f  EMIEL G I T S
Donderdag namiddag te 5 1/2 uur, overleed de 

jonge heer E m ie l  GITS, bediend met de H.Gerechten.

Verbaasd en verslagen zagen wij allen, bij dit 

nieuws, wij die zijn vrienden waren, zijn goede 

vrienden ; en die wisten welk gouden hart hij bezat, 

en welke zielekracht er van hem uitging.

Nievers was hij in de kaders ; nergens bestuurlid, 

maar overal stond hij op de eerste rangen. Hij was 

lid van de congregatie, van de Jonge Wacht, van de 

tooneelgilde van de Congregatie, van den Sprekers- 

bond, van den Studiebond.

Hij was lid en werkzaam lid van die inrichtingen, 

met Kerstdag moest hij vooreerst ’t huis blijven aan 

de herhalingen voor het tooneel.

In den sprekersbond gaf hij meer dan eens voor

drachten. En al de leden weten, hoe hij met zijn 

schranderen geest, zijn geestig karakter, als spreker 

gegeerd was ; hoe hij leven en beweging in de verga

deringen stak.

Die zelfde klaarheid van begrip, dit pittig en bere

deneerd woord klonk niet enkel hier. Wanneer hij als 

handels-reiziger ook ’t Walenland doorreisde, heeft 

hij meermalen tegensprekers te woorde gestaan. Op 

trein of tram, in herbergen, gelijk waar, onbevreesd, 

onvervaard stond hij voor zijn recht, voor zijn 

gedachten vast en onverwinbaar.

Hij was meester in de Zondagscholen en naar een

ieders getuigenis een der beste ; hij was het met hart 

en ziel, met geestdrift en toewijding. En zijne won

dere begaafdheden stelde hij er zoo geren ten dienste 

van de leerlingen, die preusch waren over hunnen 

meester.
En daar heeft God den deugdzamen jongeling tot 

zich geroepen!
Dinsdag las hij op zijn ziekbed nog een studie 

over Het Schoone. Laten we verhopen dat onze 

vriend bij God het oneindige schoone nu kent en 

bezit.
Op 25-jarigen ouderdom is hij ontrukt aan de 

liefde van zijn vader, van zijn familie.

Op 25-jarigen ouderdom is hij ontrukt aan onze 

genegenheid. Wij misten hem, o zoo zeer, voor al 

onze werken. We treuren om den dapperen jonge

ling op het eereveld gevallen.
Want is dat niet het schoonste woord dat men 

over een 25-jarigen jongeling schrijven kan : Dal hij 
rondom zich zooveel goed deed, dat onze werken voor 
de jeugd den weerslag zullen gevoelen van zijn 

afscheiden.
Hij blijft onze goede vriend, hij blijft ons een voor

beeld. Gave God dat alle begaafde jongelingen van 

zijnen ouderdom waren als hij. Zijne liefhebberij, 

zijn ideaal was : goed doen.

En de Heer schenke hem de eeuwige rust aan hem 

wiens leven was : nooit rusten maar immer strijden 

voor het goede.
Een Jonge Wacht.

— De plechtige begrafenis van onzen diep-betreur- 

den vriend is gesteld op Maandag 20n in St-Hilo

nius, te 9 uur. We zullen er aan houden alsdan een 

vurig gebed te storten voor onzen vriend.

E M E L G H E M .

K ris ten  V laam sch V erbond . — Heden 

Zondag om 3 1/2 uren, algemeene vergadering in het 

lokaal voor de leden van het Kristen Vlaamsch 

Verbond. De heer J. Van Haverbeke uit Iseghem zal 

er het woord voeren. — Mannen en jongelingen die 

het goed meent, gij moet er allen tegenwoordig zijn. 

Geene lamlendigheid! Geene onverschilligheid ! 

Toont dat gij durvers zijt en met hand en tand wilt 

medewerken voor het verzedelijken van ons volk ! 

Allen' dus op post, vandaag !

Feest der O ud-So ldaten .— Maandag laatst 

vierden de Oud-Soldaten hun jaarlijksch feest, treffe

lijk en deftig. Zij beminnen hunnen koning en hun 

vaderland, maar ook den koning der koningen en 

daarom hielden de leden eraan, in stoet, vaandel 

voorop met tamboers en klaroenen,eerst naar de kerk 

te komen om er de mis bij te wonen voor hunne afge

storvene wapenbroeders en hun eigen welzijn.— Om

12 1/2 uren waren zij gerangschikt aan den Dam om

er den heer Burgemeester samen met de EE. Hh. 

Pastoor en Onderpastoor, stoetsgewijze naar hun 

lokaal te brengen in de Oude V ijf Wegen, waar een 

smakelijk en wel bereid noenmaal hun allen ver

wachtte. ’T was immers iets buitengewoonts te vieren: 

elf nieuwe gedecoreerden! — En of er leute was, en 

gezongen en geklonken ! — De heer Demeyere, in 

naam der voorzitters,las een weldoordachte redevoe

ring af. De E. H. Pastoor bedankte in eenige welge

paste woorden in naam van den heer Burgemeester 

en Onderpastoor en wakkerde de leden aan om steeds 

goede Oud-Soldaten en brave kristenen te blijven.

Proficiat 1 Oud-Soldaten, gij haalt eere van uw 
feest.

M ARKTBERICHTEN.
V LA S.

I n l a n d s c h  V l a s . — Brugge, 11 Jan.— De aanvoer 
bedroeg ruim 400 balen. Er heerschte goede vraag 
aan prijzen naar gewoonte. Veldroot: 48 tot 63 
stuivers de steen ; blauw vlas : g5 stuivers de steen.

L e i e v l a s . — Stilstand in den aankoop; doch 
prijzen vast Klodden zeer vast: gezwingelde, 80 fr.; 
natuur-klodden, 100 tot io5 fr ; smuitjes, i 3o fr. ; 
vlasafval, 7 fr. tot 7.5o fr.; vlaskaf, 4 50 fr.; leemen, 
o 60 fr. tot 0.65.

R u s s is c h  V l a s , — Belfast. — Prijzen in rijzing.

Gent, ro Jan. — Prijzen in neiging tot rijzen. 
Opotscha, 107 tot 1x2 fr.; Livonie, 104 tot 106 fr.; 
B K K O, 108 tot 112 fr. de 100 kilos.

Geringe aan voeren wegens het nieuwjaarfeest; op 
de Russische markten is de verkoop overal goed, 
aan prijzen eerder in rijzing.

I e r s c h  V l a s . — Belfast, i 3 Jan. — Prijzen vast 
en aankoop aan volle prijzen. Ballymena, 40.000 kil. 
6 sch. tot 11 sch. per steen (6 kil. 65o); Limavady, 
25 000 kil. 6o sch. tot 88 sch per 5o kil.; Coleraine, 
35 000 aan 53 sch. tot 92 sch. per kil.

G r o n i n g e r  V l a s . — Leeuwarden, 14 Jan. — De 
beste vlassen worden levendiger gevraagd aan vaste 
prijzen. Daar men veel op het land werkt, zijn de 
aanvoeren kleiner dan verleden jaar.

V l a s  e n  W e r k g a r e n s  — Belfast, Bielefeld, 
Trautenau, Genten Rijsel. — Al de garens verkeeren 
in 1 ijzing ten gevolge der duurte van ’t vlas.

L i j n w a a d . — Prijzen in verhooging en toch nor
male verkoop.

K atoen .
De oogst in Amerika, bij nader toezicht, wordt 

hoe langer, hoe minder geschat. Met ’t begin van 
dit jaar werd in de Beurs te New-York eene belang 
rijke rijzing waargenomen, waarop een aanzienlijke 
afslag volgde. De toestand is thans straf onzeker en 
bijna dagelijks worden groote faillieten aangestipt 
van katoenuitvoerders.

Liverpool, i 5 jan. — Jan.-Febr. 6.62 ; Febr.-Maart
6 61 ; in meikelijken afslag.

Le Havre, i 5 Jan. — Jan. 81.87; Febr. 81.25 in 
afslag.

Chicoreien.
Antwerpen, 12 Jan. - Bericht van M.C.Vindevogel.
Verleden week was de markt vastgestemd wegens 

grooten aankoop voor den uitvoer en wegens het 
vooruitzicht van beperkt bezaaidheden in i g i3 
Het droogen in den ast loopt ten einde ; de hoeda 
nigheid der chicoreiboonen laat nog al veel te wen
schen. In  alle voortbrengende landen is er groote 
voorraad. De prijzen waren overal laag.

Gent, 10 J a n .— Beschikbare i 3 fr.; oogst 1 g 13 
i 5.25 fr.

Rijsel, 8 Jan. — Beschikbare 14.25 fr.; oogst 
ig i3 i6.25 fr.

Leeuwarden, 10 Jan. — Beschikbare 6 gutd. 75 ; 
oogst ig13 7. 75.

Maagleburg, 10 Jan. — Beschikbare 14 mk. 25 ; 
ooijst 1913 16 00.

Kortiijlc, i 3 Jan. — Beschikbare i 3 tot i 3,25 fr.
Rousselare, 14 Jan. — Beschikbare i 3 fr.

BURGERSTAND
ARDOYE.

T r o u w b e l o f t e n . — Victor Honoré en Herminia Vaacoillie. — 
Jules Denaan en Rachel Molly. — Cyriel Verkest en Elodia Van- 
decaveye. — Victor Steen en Leonia Debusschere. — Alfons 
Vandecaveye en Irma Verleest.

Geb. — Maria Brulez, dv. Gustaf en Maria Dewaelsche, Tom- 
brugge. — Angela Carret, dv. Henri en ‘̂ ouisa Bert, Bergemolen
— Arthur Vandenheede, zv. Amedée en Cordula Lava, Statiestr.
— Juliana Vermeulen, dv. Cyriel en Maria Verbeke, Sterre. — 
Valeer Priem, zv. Cyriel en Maria Staelens, Brugstr. — Gerard 
Gruyaert, zv. Hector en Emma Cappelle, Oliekouters.

Huw. — Cyriel Demeulenaere en Ida Himpe.

Sterfg. — Romania Coucke, 81 j. wed. van August Laforce, 
Kortrijkstr.— Maria Degand, 37 J. echt. van Alois Vandenheede, 
Kortrijkstr. — Felix Decostere, 69 j. echt. v. Ro»alia Goddeeris.

BELLEGHEM.
Geb. — Alice Vandemeulebroecke, Hospitaalstr. — Maria 

Allegaert, Processiestr. — Irena Declercq, nieuwe kalsijde. — 
Gentiel Dierick, Doornijkkalsijde.

Sterfg. — Anastasia Christiaens, 80 j. zonder bedrijf.

Beweging der bevolking. — Geboorten 87 ; intredingen 70 ; 
sterfgevallen 41 ; uittredingen 105 ; winst 9. Bevolking op 31 De
cember 1911 : 3004 inw. en op 31 December 1912: 3013 inwon.

BISSEGHEM.
Geb. — Irma Dewulf, dv. Camiel en Elisa Debaes. — Malvina 

Depoortere, dv. Vict. en Louisa Mestdagh.— Jeroom Vanhoutte 
2v. Richard en Elodia Debackere. — Julma Verschaete, dv. Joris 
en Stephania Vandenbroucke.

Sterfg. — Pauline Debusschere, 64 j. echt. van H. Vanackere.

CUERNE.
Geb. — Jeroom Devos, zv. Julien en AlbertinejVandewalle.— 

Ivonna Meurisse, dv. Charles.

Huw. — Emiel Callens en Emilia Vercruysse. — Henri De- 
waele en Emma Decaluwe. — Alfons Priem en Julma Maertens.
— Arthur Maes en Martha Laga. — Alfons Noppe en Maria Ver- 
hamme. — Richard Dendievel en Magdalena Delaere. — Camiel 
Schedin en Maria Herman.

Sterfg. — Ivo Devolder, 71 j. — Felix Vanderstraeten, 76 j.

EMELGHEM.
Geb.— Cyriel Azou, zv. Benoni, Vijfwegea.— Maria Soetaert, 

dv. Louis, Kouterweg. — Elisa Roelens, dv. Josef, Plaats.

Huw. — Maurice Vandekerckhove, vlaswerker, te Oostroose- 
beke en Maria Maes, weefster. — Gustaf Demeester, schoenma
ker en Irma Glas, kantwerkster.

Sterfg. — Fraacies Dumortier, 83 j. echtg. van Theresia De- 
forche, Reeperstr. — Irma Terriere, 2 m. Plaats.— LiaTerriere 
18 maanden, Plaats.

orrs.
Geb. — Margareta Cornette, dv. Henri en Emma Deemari. — 

Maria Staelens, dv. August en Irma Verkest. — Juliana Derluyn, 
dv. Alfons en Melania Gobin. — Georges Raes, dv. Hector en 
Mathilde Allemeersch. — Jules Decoster zv. Pieter en Maria 
Callens. — Gabriella Lodewyck, dv. Remi en Maria Lepoudre.
— Julien Callens, zv. Odiel en Alida Callewaert.

Huw. — Karei Vanhoutte e* Irma Vanacker. — Francies 
Rpiessens en Maria Viaene.

Sterfg. — Ludovica Vanbeselare, 68 j. echtg. van Clement 
Caen. — Cyriel Devloo, 31 j. — Louis Boutens, 77 j. — Marga- 
retha Desplenter, lm . — Pieter Callewaert.

HARELBEKE.
Geb. — Laurent Stadsbader, Oostwijk. — Marcella Couvreur, 

Beverenstr.— Jules Vangheluwe, Oostwijk.— Anna Vandekerck
hove, Noordstr. — Gerard Quartier, Deerlijkstr. — Julienne 
Destadsbadc,, Oostwijk. — Georges Dewaele, Gentstr. — Elza 
Loncke, Deerlijkstr.

Huw. — Josef Ronsse, ijzerwegwerkman en Irma Segers, bor
duurster.— Jules Declerck, vlaskoopman, te Bavichove en Sllvla 
Desnouck, winkelierster. — Alfons Maes, machienkuischer en 
Elisa Vermote, huiswerkster.

Sterfg. — Elvira Goeminne, 4 j. gehulsv. te Schaerbeek. — 
Celina Deleu, 33 j. gehuisvest te HalewIJn. — Stefania Rosseel,
74 j. Kortrijkstraat.

HOOGLEDE.
T r o u w b e l o f t e n .—  Henri Vanmoortel, houtbewerker, te Rous

selare en Adila Coppe, kleermaakster. — Victor Ghekiere, vlas
werker en Elodia Desmet, dienstmeid. — Henri Casteleyn, leur
der, te Rousselare en Magdalena Vansuypeene, leurster.— Odiel 
Swaenepoel, metser en Judith Thomas, naaister. — Victor Van- 
denbulcke, landwerker, te St»den en Silvie Cappelle, kantw. — 
Josef Hemeryck, schilder en Maria Bruneel, kantw. — Jeroom 
Landwerker en Emma Ameel, kantwerkster, te Staden.

Geb. — Magdalena Cappelle, dv. Victor e» Paulina Devulder. 

Sterfg. — Maurice Desimpel, 2 j.

INGELMUNSTER.
Geb. — Germain Degraeve, zv. Julien en Emilia Declercq, 

Nieuwstraat. — Henri Wullaert, zv. Cyriel en Celina Deboosere 
Molleveld. — Remi Raes, zv. Alberic en Emma Vandecasteele. 
QHuw. — Camiel Descheemaecker, schilder en Emma Ledeae.

Sterfg. — Barbara Bossaert, 79 j. zonder bedrijf, wed. van 
Ivo Vanriethagen. — Ivonna Monteyne, 3 weken. — Gaspar 
Dewulf, 3 maanden.

ISEGHEM.
Geb. — André Delaey, zv. Victor en Maria Courteas, Abeele.

— Camiel Deblauwe, zv. Jules en Maria Beheydt, Abeele. — 
Ivonna Lecluise, dv. Jules en Maria Samyn. Abeele. — Marcel 
Mistiaen, zv. Gustaf en Maria Debusschere, Baertshof. — André 
Mestdagh, zv. Jules en Ernestine Lecluise, Kortrijkstr.— Rachel 
Verschatse, dv. Gustaf en Florin* Vanbeilen, Krekelstr. — Lia 
Dewulf, dv. Jeroom en Maria Desmet, Ommegangstr. — Irma 
Vandommele, dv. Gustaf en Miralde Samyn, Slabbaerdstr. — 
André Grymonprez, zv. Cyriel en Maria Vanthurnhout, Molstr.
— Antoinette Demeurisse, dv. Gustaf en Leonie Lezy, Krekelstr.
— Germana Buyse, dv. Hippoliet en Silvia Sergeant, Gr. Markt. 

Huw. — Aug. Demeestsr, 50 j. stoker en Stefania Hoemaeker
52 j. bijzondere. — ernest Vandemaele, 36 j. handelsreiziger en 
Maria Deschryver, 36 j. zonder bedrijf. — Josef Waeghe, 19 j. 
borstelmaker en Elisa Decoene, 21 j. bottinestekster. — Pierre 
Kay, 20 j. bediende en Lia Driessens, 21 j. zonder bedrijf. — 
Gustaf Poublon, 25 j. kuiper eo Julia Geldhof, 31 j. zonder bedr.

Sterfg. — Maria Callens, 7 m. Lendeledestr.— Valeer Dewulf 
17 j. borstelmaker, Becelaershof. — Petrus Schelpe, 86 j. wed. 
van Maria Geerlanot, Gentstr. — Suzanna Smissaert, 70 j. huis
houdster, echtg. van Felix Vanquathem, Vaart. — Walter Mes- 
siaen, 18 m. Kortrijkstr.— Maria Vandenbulcke, 80 j. rentenierster 
wed. van Petrus Verbrugghe, Ameyestr.

KORTRIJK.
T r o u w b f l o f t e n . — Josef Verraes, ontvanger der rechterlijke 

akten en domeinen, Kapittelstr. en Helena Gillebert, zonder be
drijf, Kortesteenstr. — Maurice Debrauwere, bediende, Brussel 
en Esther Algoed, zonder bedrijf, Papegaaistr.— Arthur Sagaert, 
handelaar, Doornijkstr. en Adriana Notredame, zonder bedrijf, 
Langesteenstr. — Lieven Gillis, goudsmid, Veldstr. en Emereace 
Vandenbulcke, kleermaakster, Overleiestr. — Cyriel Verhelle, 
doozenmaker, Julien Liebaertlaan en Elvina Stragier, naaister, 
St-Janslaan. — Aimé Benoit, kleermaker, Yzerweglaan ea Mar- 
gareta Tryffaut, naaister, Moorseelestr. — Adolf Bolle, statie- 
werkman, wed. van Maria Dscock en Nathalia Planckaert, huis
houdster, wed. van Karei Cools, beide gehucht Pottelberg. — 
Emiel Vermote, meubelmaker, Staceghemstr. en Stefania Van- 
dendriessche, naaister, gehucht Pottelberg. — Richard Steyt, 
kleermaker, en Juliana Baert, naaister, beide St-Aatonlusstr. — 
Alfons Demeyere, wever, te Kortrijk en Elisa Dewaegenaere, 
weefster, te Heule.

Geb. — Godelieva Putman, St-Janstr. — Gabriella Bolsius, 
Graanmarkt. — Germana Witdouck, St-Denijstr. — Gerard La- 
barque, Mosselbank. — Willem Vanlanduyt, Spinnerijkaai. — 
Gerard Servaege, Audenaerdesteenweg. — Gerarda Dinnecourt, 
Schaekenstr. — Rachel Demeyere, Vaartstr. — André Droogen- 
broodt, dreef Ten Ackere. — André Mareel, Audenaerdeweg.— 
Karei Deblauwe, Koeikopbeluik. — Agnes Wittouck, Doornijk- 
wljkstr.— Achiel Favere, Moorinnestr.— André Salens, Brugge
straat. — Margareta Lecluyse, Gentsteenweg. — Camiel Rey- 
uaert, Bruggestr. — Marcel Masureel, Wagenmakerstr.— Maria 
Roelstraete, Slachthuisstr. — Alma Coucke, Staceghemsteenw.

Huw. —• Alfons Declercq, 22 j. schoenmaker, Herderstraat en 
Zosma Steyt, 19 j. naaister, St-Antoniusstr. — Julien Delrue,
31 j. koetsier, wed. van Sidonia Vuylsteke, St-Amandsplaats en 
Zoë Clarysse, 32 j. huishoudst. Overleiestr. — Joris Duynslager,
23 j. ijzerdraaier, Wijngaardstr. en Maria Vanonacker, 20 j. huis
houdster, Veemarkt.— Joris Vandenbroucke, 21 j. schrijnwerker 
Kapellestr. en Maria Wostyn, 18 j. spoelster, Proostdijstr. — 
Arth. Verriest, 22 j. schilder, Schinkelstr. en Leontina Bourgeois 
17 j. weefster, Kapellestr. — Joris Verschoore, 24 j. wever, 
Bruggesteenweg en Magdalena Béacq, 22 j. naaister, Heulestw.
— Joris Gadeyne, 24 j. gazwerker, dreef Ten Ackere en Marga
reta Vanhalst, 23 j. naaister, Kapellestraat. — Ernest Depreester
23 j. houtbewerker, Muynkendoornstr. en Justina Degraeve, 20 j. 
borduurster, gehucht Het Hooghe. — Leo Delandsheere, 24 j. 
landwerker te Ooteghem en Augusta Sabbe, 20 j. huishoudster, 
gehucht Het Hooghe. — Adolf Mrsselus, 23 j. wever, Schaeken- 
straat en Maria Verbeke, 20 j. fabriekwerkster, Slachthuisstr. — 
Edgard Debaere, 21 j. bakkersgast, Jan Bethunehof en Alice 
Veys, 22 j. borduurster, Magdalenastr.

Sterfg. — Roger Courtens, 4 m. Klakkaersreke. — julietta 
Bonte, 72 j. zonder bedrijf, wed. van Justin Decuypere, Pieter 
Tacklaan. — Victor Vandenbroucke, 76 j. smid. wed. van Sofia 
Declercq, echtg. van Franciska Vanmarcke, Bruggesteenweg. — 
Amelia Deboosere, 99 j. zonder bedrijf, Langesteenstr. — Maria 
Deleersnyder, 53 j. naaister, Doornijkwijkstr. — Alfons Van- 
wynsberghe, 53 j. koffiehuishouder, echtg. van Emilia Bulcaen, 
Guldensporenplaats. — Pieter Braet, 65 j. zoader bedrijf wed. 
van Maria Vercruysse, gehucht Pottelberg. — Adriana Vandea- 
driessche, 22 j. zonder bedrijf, gehucht Pottelberg. — Huys, 
mannelijk geslacht, gehucht Pottelberg. — Clotilde Deboverie, 
46 j. hzishoudster, echtg. van Pascal Halin, Vlasmarkt. — Vic- 
torina Nys, 75 j. zonder bedrijf, wed. van Karei Dehaese, Over
leiestr. — Pieter Nobel, 75 j. zonder bedrijf, gehucht Pottelberg.
— Rosalia Campens, 75 j. landbouwster, wed. van Jan Vanden
heede, Wulvenstr.— Achiel Vandenbroucke, 8 m. St-Antoniusstr.

LEDEGHEM.
T r o u w b e l o f t e n . — Adolf Vandoorne, wed. van Emma De- 

mareke, en Maria Commeyne, van Dadizeele.

Geb. — Bertrand Demeyere, wijk St-Pleter.

Huw. — Honoré Bultynck, van Moorseele en Maria Bruneel.

OOST-NIEUWKERKE.
T r o u w b e l o f t e n . — Henri Parmentier en Engenia Staelens.— 

Florimond Vervaecke en Paulina Touraille.

Geb. — Paul Kerkhof, zv. Cyriel en Sidonia Degryse.— Flavia 
Vercaigne, dv. Remi en Silvia Swaenepoel. — Josef Grillet, zv. 
Cyriel en Eugenia Sans. — Maria Degryse, dv. Désiré en Celina 
Hondeghem.— Omer Vandekerkhove, zv. Cyriel en Maria Maes.
— Josef Geeraert, zv. Alois en Emma Vanhoorne. — Maria 
Huyghe, dv. Jules en Nathalia Saelen. — Guido Swaenepoel, 
zv. Camiel en Maria Swaenepoel. — Magareta Raes, dv. Victor 
en Eugenia Huyghe. — Angela Verstraete, dv. Alfons en Bertha 
Dejonghe. — Huw. — Odiel Halleyn en Justina Vangrysperre. 
Josef Derveaux en Idalia Mille.— R. Swaenepoel en Philomena 
Degryse. — Henri Mobouck en Adelina Rambour.

Sterfg. — Gabriella Priem, 10 dagen.— Camiel Degeest, 36 j.
— Lucia Neyrinck, 66 j. wed. van Jan Dejonghe. — Noë Van- 
dermeersch, 6 maanden.

M a r k t e n  v a n  K o r t r i j k .
13 Jan. — Witte tarwe, 19-00tot 19-50 per 100 kilos; roode 

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

Koolzaadolie, per 100 kilos, 65-00 ; lijnzaadolie, 54-00; kool
zaad, 31-00; lijnzaad, 28-00; koolzaadkoeken, 13-50 tot 14-50, 
lijnkoeken, 21-00 tot 22-00 ; sodanitraat beschikbaar Antwerpen,
28-50; ammoniak-sulfaat, 37-50; suikerijen, 13-00 tot 13-25; 
suikerijboonen,--- .

V e e m a r k t  v a n  l i l  J iu n ia H
Getal tekoopgestelde dieren 340. Prijs per kilo levend gewicht. 

20 ossen l s,e 1-06 2de 0-93 3de 0-79
131 veerzen 1-07 0-95 0-81
159 koeien 1-05 0-91 0-79
40 stieren 1-03 0-90 0-78

V e l l e m a r k t  v a n  J a n u a r i  
Stieren 1-36 tot 1-38 Ossen 1-61 tot 1-63
Kalvers 2-10 tot 2-12 Veerzen 1-63 tot 1-65
Nuchtere kalvers 1-90 tot 2-00 Schapen 0-95 tot 1-00
Koeien 1-62 tot 1-64

V e tu ia r k t .
Groot vet 0-92 tot 0-94 Niervet 1-04 tot 1-06
Klein vet 0-20 tot 0-25 Schapenvet 0-70 tot 0-8»

M a r k t  v a n  R o u s s e l a r e .
14 Jan. — Oude tarwe, 19-50 tot 20-00; roode, 18-50 tot 19-00; 

rogge, 17-00 tot 17-50; haver, 21-00 tot 21-50; boonen, 22-00 
tot 23-50 ; aardappels, 6-00 tot 6-50; boter per kilo, 3-10 tot 3-30; 
eiers per 25, 2-60 tot 2-86 ; koolzaadolie per 100 kilos, 65-00 tot 
00-00 ; lijnzaadolie, 54-00 tot 00-00 ; viggens, 21-00 tot 41-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 13-25, schip 13-75; Mei- 
Juni, wagon 14-50, schip 14-75 ; groeite 1913, wagon 15-50, 
schip 15-75.



De Khedive huldigt, te Assouan, de meeste afdamming
der wereld in.

BEPERKING VA N  HET  
GETAL HERBERGEN

In Hooger Leven van 13n ]anuari 11. staat een 

artikel van den achtbaren heer schrijver van den 

brouwersbond in het arrondissement Kortrijk, dat 

we kort willen bespreken.

We laten den aldaar ten beste gegeven spot op de 

geheelonthouders en de geestrijke zetten (?) op de 

naamloosheid van het aldaar gewraakte artikel van 

kant. De geheelhouders zijn voorzeker fijn gerust in 

den wel te begrijpen spot van brouwers; en waarheid 

blijft toch altijd waarheid, om ’t even door wie ze 
gezeid wordt.

We laten dus de personen van kant. En houden 

ons alleen met de zaken bezig.
★
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I. De brouwers z ijn  er ze lf voor « da t 
de S taa t zou ingrijpen  om  de in r ich ting  
van  nieuw e herbergen te  be lem m eren »
vernemen we uit het thans besproken artikel.

We gelooven ’t. En nemen er akte van. En vragen 

dus, dat de Staat inderdaad zou ingrijpen ; en (wat 

hu ook de beweegreden zij die den eisch der brou

wers uitlokte) zou maken dat er, binnen een zekere 

verhouding, geene nieuwe herbergen meer bijkomen. 

Hierover zijn we dus t’ akkoord : ’t getal herbergen 

is gildig groot genoeg. Dus het mag niet meer 

vermeerderen.
*
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Op het tweede punt zijn we min goed te akkoord.

Het luidt als volgt:

II. « Gij zijt van ’t goe jaar» als gij denkt dat 

alle deze kwalen (de herbergen ten laste gelegd) 

moeten verdwijnen uit de samenleving met het 

sluiten der herbergen ; de « winkelkeskrinkelkes » 

die de herbergen zullen vervangen, leveren een 

andersch gevaar op voor de zedelijkheid van het volk.

De redeneering is dus de volgende : « Gij wilt de 

herbergen treffen, om daarmede de kwalen te treffen, 

die gezeid worden uit de herbergen Voort te spruiten. 

Welnu, treft de herbergen ! M aar de kw alen  
zu lt ge n ie t tre f fe n ; deze zu llen  aan  een 
andere zijde, nog  verschrikke lijker zelfs, 
weer u itspru iten . »

We meenen dat dit geen waar is.

1) Vele herbergen, zooals ze nu zijn, doen kwaad.
a) Ze doen kwaad met te veel te doen drinken. 

E i zoo rooven ze geld, gezondheid naar lichaam en 

ziel; veroorzaken werkonbekwaamheid, twist, kra

keel, algeheel verval.

Ge zult zeggen : de menschen zijn vrij van te 
drinken of niet te drinken. Z ij dragen dus de schuld; 

niet de herbergen.

We antwoorden : Zij dragen ook de schuld ; de 

herbergen niet min, in zekere gevallen nog meer. 

Het overtollig getal herbergen stelt een geheel leger

Op Reis
door  E. H. Ces. GEZELLE.

Cap-T ourm ente .

Donderdag l en September 1910.

We waren de zonne moe en de warmte, het stof en 

den dorst, het klimmen en het gaan, maar die onver

wachte tegenslag, die norsche stilte rondom dat ver

laten huis en de deur die hardnekkig toebleef als om 

nooit meer open te gaan, schenen ons uit te sarren, 

omdat we daar zoo bitter teleurgesteld stonden te 

druipneuzen, lijk schooiers die de deur gekregen 

hebben; en dat verzwaarde tiendubbel den last van 

onze reis. Elk zocht nu steun voor zijn zwaartepunt 

op een steen of een stake en schouwde de lucht in 
met vage mijmering.

Pater Denolf stond en binden aan ’t koordetje van 

zijnen schoe dat maar niet wilde deugen en gebonden 

blijven. Pater Janssens’barometer zonk enkele graden 

naar ’t vriespunt toe; maar ’t en duurde geen tijd. Hij 

stak algauw zijnen drietuit achterover in zijnen hals, 

rekte zijne armen uit zoodat zijn hemdebanden kwa

men uitkijken, streek dan zijne hand, waar zijn stok 

aan bengelde, over zijn glimmend voorhoofd, en lijk 

alle echte amerikaansche baanstroopers, overwoog: 

de kwestie zal zijn van eerst hierbinnen te geraken, 

dan de pastor’s boterhammen, en dan ja, die goeden 

pastor zelf! Maar is hij nu eenmaal niet tehuis, we 

moeten daar een reden van maken.

En we maakten er een reden van, met ’t stof in 

onze tanden te doen kraken en te bestudeeren hoe 

onze handen gezwollen waren onder ’t gaan.

« Wacht!» riep hij, en hij was ’t gat uit.

propagandisten in de weer, die de menschen tot 

drinken verleiden, om zoo te zeggen dwingen :*door 

kalandise, door vriendschaps- of familieverplich- 

tingen, door werkgeven, door ’t inspannen van zulk- 

danige aanlokkingen, het in gang steken van een 

gedachten- en gewoontenstroom, waaraan, op den 

duur, een gewoon mensch moeilijk kan weerstaan.

b) De herbergen doen doorgaans nog veel kwaad, 

door dien er alles wordt toegelaten, doordien niet 

alleen de driften er vrij spel worden gelaten, maar 

stelselmatig opgeruischt. We noemen als middelen 

hiertoe, maar juist de herbergmeisjes, die voor hun 

taak van geldaftroffelaarsters en verleidsters om

zeggens gedresseerd zijn. Een brouwer die dit alles 

niet weten zou, ware niet « van ’t goe jaar» maar 

van ’t jaar één. Edoch de brouwers weten dit wel : 

maar velen laten dit gebeuren, ’t Is gemakkelijk, 

profijtig vooral. Maar... in orde?

Men zal opwerpen : de herbergen staan open ; de 
politie kan tusschenkomen.

...Is dit ernstig? Eene waarborg van gemeente

politie of geene, komt al verre op ’t zelfde uit. En 

het openstaan van de herbergen, is ook geen waar

borg. Eerst en vooral, de zedelijkheid is reeds erg 

gezakt: velen zien in al ’t herbergbederf geen kwaad 

meer; of stellen de bate of het gemak boven plicht 

van tusschenkomst. Overigens wilde men nog iets 

doen, wat zou men kunnen : tot wie zou men zich 
wenden ?...

Alle vraag tot beperking, late varen demping van 

van het kwaad, blijft totnogtoe vruchteloos. Wie 

zou moeten optreden tegen de kwaal, heeft totnogtoe 

ofwel bate het niet te doen, of vrees het te doen.

2) Menig herberguitbater troost zich met de 

gedachte : als ’t bederf in de herbergen niet gebeurt, 
dan gebeurt het toch elders, b. v. in de zoo genoemde 

« winkelkeskrinkelkes ». Dus : maar liever in de 
herbergen laten gebeuren !...

Wij antwoorden :

a) Christus zei dat anders : « Verergernis komt er 

zeker », zei Hij. « Wee echter hem door wie verer
gernis geschiedt! »

Vervolgens :

b ) « Winkelkeskrinkelkes » vol bederf zouden er 

hier en daar wel komen, moest het herbergbederf 

geweerd worden. Er zullen altijd smeerlaps zijn en 

die er van leven. Voor de massa zijn die winkelkes 

toch zóó niet te vreezen als de herbergen.

Vooreerst, dat is een gevaar dat nog moet ontstaan 

en stroom maken, en waartegen men, nu de slechte 

herbergen ons een lesse gegeven hebben, zeker wel 

een oog in ’t zeil zal houden.

Maar zelfs in hun eigen zijn ze zoo niet te vreezen 

als de herbergen.Die «winkelkeskrinkelkes» immers 

zouden maar het verderf, de slechtigheid zelf als 

hoofdzakelijke aanlokking hebben. De herbergen 

integendeel lokken reeds aan door ’t bier, dat in zijn 

eigen goed is, dat dus gemakkelijk overtollig gebruikt

Na twee drie minuten was hij daar al terug, lijk 

een koëiboerke dat van de markt komt, met.'... de 

maart- van M. de pastor, die ingetogen volgde op 

een paar stappen afstand. Vrouwvolk en vooral 

pastors meiden... in Amerika... zijn vol ontzag voor 

hunne meesters en voor de vrienden van hun meesters, 

en die mode schijnt te willen algemeen worden.

— « Goê visschers en bedreven jagers zouden wel 

te doen hebben moesten ze zitten en wachten totdat 

het wild of de visch tot hen komt»... zei onze goede 
pater, op zijn brugsch.

Hij was van den eersten keer gaan inleggen waar 

dat hij zeker was van bete te hebben: Conny (zoo 

was ’t goede mensch heur naam) was een beetje gaan 

...een potje koffie drinken, een achternoenslokske,.. 
(en ’t was nu valavond)... bij de gebuurs.

Gelukkige pastors, die alzoo moogt in volle ge

rustheid naar uwe conferenties gaan, en uw huis en 

erve, met al wat erin is overlaten aan de waakzame 

en trouwe zorg van zoo’n Cerberus. Dat dachten wij. 

Maar niet zoogauw had de sleutel al klabetteren 

zijnen neus in het sleutelgat gesteken of daar ging 

bachten de deur een geblaf op en een gegrol als van 

een contrebasse.

—Wacht, zei Conny in ’t geheel niet vies geluimd, 

ik zal ’t eerst binnengaan: hij kent u niet.

— Oh Polly! Polly! zei ’t paterke, ik ken hem lijk 

mijn broer, en Polly kent mij ook!! nietwaar Polly!!

Maar meteen kantelde hij over zijn rechter been, 

met zijn linker recht voor hem uit, en zijn armen 

open lijk voor een kruisgebed, en zijn stok die ben

gelde aan zijnen arm ging trommelen tegen ’t ver
hemelte.

Polly was die goê kennis zeker al wat vergeten, 

want hij had al grommelen zijn paar voorpooten een

wordt, en hierdoor zelf reeds al de onheilen teweeg 

brengt, boven aangestipt. Daarbij komt dan nog de 
verleidende slechtigheid, die te gemakkelijker bij 

lieden door den drank verhit of verzwakt kan werken. 

Dit is dus dubbel, ja driedubbel.
En zoo zijn de herbergen, slecht geleid, van 

’t gevaarlijkste uit.

c) Er wordt nog opgeworpen : het bedrijf van 
herbergier is eerbaaar.

Wij antwoorden: in zich zelf ja. Bij vele personen 

echter niet. Welnu, de misbruiken komen grooten- 

deels uit de concurrentie. Deze moet dus ingedamd 

worden.

III. Is de n ieuw e drankw et g o ed ?
a) Vooreerst ze is gestemd. Een minister zelf mag 

ze niet willekeurig meer veranderen.

b) Van onteigening, zooals in het besproken arti

kel, kan er moeilijk spraak zijn. In de meeste ge

vallen hebben de brouwers niets meer gedaan, dan 

alleen maar een huis gebouwd of gekocht en daarop 

een uithangbord gehangen. Verdwijnt het uithang

bord, het huis blijft huis. Dus, de brouwer blijft 

houden wat hij gebouwd of gekocht heeft. Heeft het 

huis, door den verkoop die op dat uithangen gevolgd 

is, méér waarde gekregen, de brouwer heeft hier 

niets vergoedingswaard voor gedaan. Dat hij blij 

weze zoo lang, gemakkelijk geld te hebben mogen 

winnen. Overigens, met de nieuwe drankwet zouden 

weinig herbergen verdwijnen : slechts de kleine 

kotjes, met bucht van volk er in ; en de herbergen 

die niet trekken.

c) We zouden wij van onzen kant, een wet ver

kiezen, die eenvoudig het oprichten van nieuwe 

herbergen binnen een bepaalde verhouding verbied; 

en op de bestaande, bepaalde taksen legde.

Hierop zouden misschien én drankbestrijders, én 

brouwers te akkoord geraken.

KRONIEK VA N  DE W EEK.
A lgem een stem recht. — In  Juli laatstleden 

hield minister Helleputte eene merkwaardige rede. 

Hij behandelde onder meer het vraagstuk van kies

recht. Zijn besluit was, dat zoo de oppositie recht

zinnig algemeen stemrecht begeerde, dit niet door 

staking moest bekomen worden, maar veeleer door 

gemeen overleg tusschen de verschillende Staats

partijen. Stemrecht aan 21 of 25 jaar — kiesrecht 

voor de vrouwen, —  tweede stem voor den huis

vader, zoovele verschillende meeningen die door 

sommigen verdedigd, door anderen bestreden wor

den. — Tot door minister Helleputte in Juli 1912.

En nu op 12 Januari 1913 komt Vander Velde in 

Le Peuple op die redevoering weêr. Intusschen heb

ben al de socialistische bladen, Le Peuple aan het 

hoofd, gedonderd tegen alwie het zuiver algemeen 

stemrecht vijandig was. Het vuur is zelfs weinig 

verminderd op de vergaderingen, ten minste voor 

zoover we de verslagen moeten gelooven. ’t Is 

eischen, eischen met alle geweld en daar... de chef 

komt nu verklaren dat inderdaad de zaak zoo simpel 

niet is, dat er verschillende meeningen zijn, dat ze 

dienen onderzocht te worden en dat er ja, misschien 

plaats zou zijn voor bespreking en onderlinge 

overeenkomst.

Heeft de algemeene stakingsbeweging misschien 

niet gepakt ? D it in alle geval is zeker, dat zoo die 

beweging, van vuur en vlam, uitregent, het een 

bewijs is dat de macht van ’t socialisme veel minder 

is dan we zelf dachten; — en dat is een reden te 

meer voor ons om dóór te werken.

M inister Vande Vyvere is ze lf naar Thielt 

geweest om voor zijn kiezers de verklaring af te 

leggen dat zoo hij de legerwet stemmen zal, het is 

omdat hij overtuigd is dat ze absoluut noodzakelijk is.

De algemejsne vergadering sprak zich dan ook uit 

ten voordeele van de wet, maar legde nadruk op 

drie vragen : i° de verzedelijking der kazerne ; 

2° volle erkenning van ons vlaamsche taalrecht bij 

’t leger; 3° vroeg dat al de lasten niet zwaarst zouden 

drukken op de groote gezinnen.

W eêra l een dom per. — Dezen keer een 

woordje over den Heer Dewulf, leeraar in de wijs

begeerte te Leuven. De beroemde professor gaf een

beetje ungentlemanlike op ’s paterkes borst gezet, 

omdat hij Conny wilde voorschieten.

— Down! Polly! Down, you naughty boy! en 

Conny wees dreigend met haren wijsvinger onder 

de tafel. Polly trok af al rommelend lijk eene verwij

derende dondervlage en rolde hem ineen onder de 

tafel, met zijn kop op zijn voorpooten, zijn haar op

geborsteld in zijnen nek en een paar oogen als om te 

zeggen:

— « Mij ook wel, mistress, altijd ten bevele, an

ders ge moet maar piepen hoor en geheel dat hoopje 

schobbejakken daar....! Ge ziet dat ge gerust op uw 

kopje koffie moogt uitgaan! Conny.»

En Conny ging en gaf hem « a gentle tap » op 

zijnen schoonen verstandigen kop en de molos 

zweeg.

Wij waren gelukkig dat Conny zoo goed was van 

niette piepen:en datwe binnen gerochten. Paterjans- 

sens keek verweerd met wijde oogen, omdat alles 

zoo geheel anders uitviel dan naar zijne verwach

ting. Maar onze vergoelijkende blikken en den zucht 

van verlichting die wij loosden toen we neerzaten, 

troostten hem, en zijn jollig gemoed kwam weer 

boven.

Conny, had geheel bescheiden de deur toegetrok

ken en ons alleen gelaten in ’s pastor’s ontvangst

zaal. We keken wat rond: overal boeken, groote 

folianten van onder, en, gaande naar van boven toe, 

van langs om kleiner, tot geheel van boven in kleine 

perkamenten bandtjes de Mignon, of Diamant, luxe- 

uitgaven van de grootmeesters der letterkunde uit 

alle landen.

— « Wat moet die pastor zijn studeerkamer dan 

zijn?» waagde ik te vragen.

werk uit : De geschiedenis van de Philosophie. D it

werk is reeds aan de vierde Fransche uitgaaf.

In  1910 werd het door hoogleeraar Coppée van 

de universiteit Maynooth in ’t Engelsch vertaald en 

uitgegeven te New-York en te Londen. De May

nooth universiteit in Ierland is een der bestbekende 

van de gansche wereld.

Dom Baldi, insgelijks een groot geleerde, eer» 

Italiaan, vertaalt in zijne taal het zelfde werk. Het 

wordt uitgegeven te Florentie.

Te Weenen eindelijk is professor Eisler met de 

Duitsche vertaling bezig. Ze verschijnt bij Mehr 

te Tubingen.

Geen enkel blauw of rood orgaan zal daar iets 

van meêdeelen aan hun bewuste lezers. Immers al 

de katholieken zijn toch... dompers, ’t Zal nog een 

eerenaam worden.

Te Nam en moest een nieuwe onderwijzer ge

naamd worden in de school voor volwassenen.

Twaalf onderwijzers die reeds vele dienstjaren 

telden, werden op zijde geschoven. Een versch- 

bakken menheertje stak het profijtje op zak.

De reden. M. Borlée, een cartellist-schepen, tas 

zijn ukase af : wanneer de afrosser tegen het offi

cieel onderwijs schreef, heeft geen enkele onder die 

onderwijzers geprotesteerd. Die mijnheer voegde er 

dan bij dat hij wel zoo goed was hun de regelmatige 

verhooging van wedde niet te ontnemen.

O f hij goed is ! Ze zijn allemaal zoo goed die 

heeren, maar ’t is goed van vier ellen voor ne frank !

Rousselare. — ’t Is toch verschrikkelijk. Meer 

dan 2000 stakers en uitgeslotenen. Dat zijn echte 

rampen, voor patroons en werklieden.

En als we in den grond der zaken gaan, kunnen 

we uit heel die 1 amp-historie afleiden

i° Hoe dwaas de werklieden handelen die maar 

altijd onvereenigd willen blijven en toch bewegingen 

aangaan waar ze plompverlaan tegen rotsen en 

muren hun kop aan stukken loopen.

2° Hoe kortzichtig de patroons zijn, die maar 

altijd voort tegen de syndikaten en dan nog w 1 

tegen de christen syndikaten te velde trekken. Van 

wege liberale patroons kunnen we ’t uitleggen door 

hun papenhaat, maar hoe katholieke patroons aan 

zulke gedachten nog meedoen... daar verstaan we 

niemendal aan.

R usland .

G r o o t h e r t o g  N tk olaa s .

De Russische groothertog Nikolaas 
is met lamheid geslagen.

— ’k Wete’s wonder of het daar ook zoo dorstig 

is? kreeg ik voor antwoord.

We zuchtten en keken rond,maar Polly hield heur 

zoo stil als een muis in een kaas.

En dat duurde totdat we ’t niet meer herden'kon

den, en Polly lag aanhoudend de vliegen van zijne 

oorlappen te schudden en neep nu en dan een oogske 

naar ons, nu eens links dan eens rechts, om te gek

ken met ons, voorzeker, en hadde hij kunnen spreken 

hij zou gezeid hebben:

« Haddet ge nu een glasje gerstebier, eh, groote 

menheers uit Europa! ik heb daareven mijn gadinge 

gelapt aan den bornput: het was zóó allemachtig, 

frisch en koel.»

Eindelijk liet P. Janssens zijne stok vallen,stak d e ; 

deur open en riep:

Miss Conny!

Een voorzichtig: « Yes father!» en ze verscheen in j 

de deur.

— Die heeren hebben dorst, Miss Conny!

— En gij? father.

— Wat zou je denken? Miss Conny!

— En waarmeê kan ik die heeren van dienst zijn?

Dat was de strikvraag waarmeê ons Conny haar

onderbroken koffie-praatje betaald zette.

P. Janssens keek op zijn buurman rechts,deze deed 

’t zelfde en keek op mij, en ik weer rechts, totdat er 11 
een was die zei;

— « Bah! Een glas... water... zeker!»

Conny was al heen en we hoorden den pompe- j 

steert zwieren en tieren en razend op en neer gaan. j  ; 

Niemand kon ’t gelooven, maar miss Conny kwam j 

in, triomphantelijk, met eene groote glazen kan vol I 

water, kristaalhelder schoon water, en één enkel 1 
glas, en ging.



K ron iek  voor K unst en Kennis.

E E N  G E V A A R .
In dezen tijd van concerten van allen aard, kan 

het nuttig zijn op een gevaar te wijzen, dat de 

kunstminnaars bedreigt, voor wat het verstaan en 

genieten der muziek aangaat.

Laten wij de slechte muziek van kant, die meest 

in vorm van slepende aria’s, gevoelerige romancen 

of schitterende pot-pourris de wansmaak onder het 

volk verspreidt, en zien wij hoe het met de degelijke 

muziek gesteld is tegenover den bezoeker van de 

concertzaal. Wat gaat hij er zoeken en wat draagt 

hij er van mede?

Als ik nu nog eerst de « snobs » van kant stel en 

al wie uit pronkzucht hier toestroomen, dan mag ik 

de ware liefhebbers nog in drie klassen verdeelen.

Gelijk in alle liefhebberij, is ook het « sport » in 

de kunst binnengeslopen. Bewondert men bij de 

eene de sterkgespierde armen voor ’t roeien of 

’t worstelen, bij de andere de weerstandskracht in 

’t rijden of ’t footballspelen, nu komt men ook de 

vlugheid der vingeren of de behendigheid van 

strijkboog en spankracht der ademorganen meten 

en toejuichen.

Die een « Allegro vivace » in eenen trek zooveel 

minuten uithouden kan, is een ware virtuoos; die 

een hooge maat met een sprong of al trillen een 

tijd lang kan uitschreeuwen, is een wonder in de 

kunst. Hoort maar eens naar uwe geburen, die 

zich binst het concert het hert luidop moeten 

ontlasten of in het verlaten der zaal hunne indrukken 

aan iedereen willen mededeelen; ’t is dikwijls het 

uiterlijke, het sport alleen dat hen getroffen heeft en 

dat zij waardeeren; geen enkel verheven gevoelen 

of gedacht blijft hun bij.

Schokschouderend en medelijdend zullen dan ook 

andere die lofbetuigingen aanhooren; ander genot 

hebben zij gezocht en gevonden; maar was het veel 

edeler?

Als uit eene droomerij opgewekt, voelen ze nog 

hunne ooren ruischen van de zachte trillingen, zien 

ze hun verbeelding rondwentelen onder de golvende 

melodieën. H un  verstand is duizelig; ze behooren 

nog tot eene andere wereld. Hoe meer men zich van 

de werkelijkheid afgetrokken voelde en hoe grooter 

de roes van ’t onbewust zijn, hoe grooter de vreugde 

en schooner kunst. Zij meenden te genieten. Men 

kan zich inderdaad,soms bij hare verleidende tonen, 

doelloos laten medevlotten; men kan zich in eene 

donzige wolk van beelden en phantasiën laten 

omnevelen; men kan als een opiumrooker in zins- 

bedwelming genoegens smaken van bovenaardsche 

verfijndheid, D it alles verwekt zekere muziek; en 

meer als dit, beoogde soms een kunstenaar niet; 

maar in de ware meesterwerken blijft het er 

niet bij.

Trouwens muziek is eene gevoelstaal, en alle 

gevoel komt voort van den wil en het verstand dat 

een beeld goed of kwaad gevat of ingebeeld heeft; 

op zijne beurt werkt dit beeld op het hert om het 

aangenaam of pijnlijk te beroeren.

Hier komen nu de kunstminnaars, die tot de 

derde klas toebehooren en opklimmen tot het beeld 

dat den toondichter bezielde. De zinsberoering die 

ons verrukkend zoet of pijnlijk scherp aandoet is de 

weg tot het hert en het verstand. H ij is niet altijd 

gemakkelijk om vinden; daarom moet men ook in 

het concert meer handelend als lijdend optreden. 

Men moet zijne gevoelens beredeneeren en rang

schikken om de hoofdstemming ten minsten te 

vatten, en er zijn blijheid of droefheid in weerspie

geld te vinden, tot ingetogenheid of levensmoed 

aangespoord te worden, zich tot meewarigheid of 

bewondering gedreven te voelen.

Waar men dit veredelend element der muziek 

over het hoofd ziet, ontstaat het gevaar waarop ik 

wilde wijzen.

Hoevelen weten er aan te ontsnappen ?

HET AUTOMOBIEL-SALON

A B O N N E E R T  U  OP ONS B L A D .

Bureau de l ’huissier V ERSCHOORE,

66, rue du Gouvernement, 66, Courtrai.

POUR CAUSE DE DÉPART 

V E S T E  P U B L I Q U E

d’un

Riche Mobilier
ArC XJLQ iü IÏÉS  

A K C E rC T E K tE S  E l  V M S  

A COURTRAI, G rand ’Place, 16.

L'huissier V E R S C H O O R E , de résidence a 
Courtrai, vendra publiquement au M a RDI 28 
JANVIER 1913, a 9 heuras du matin et jours 
suivants, ce qui su it:

1° MEUBLES consistant notamment en : raa-

fnifique Buffet avec 8 Chaises en chêne (vieux), 
able a coulisse en acajou, Garniture de cheminée 

en cuivre (pendule et candélabres), Glacés, Chai
ses bourrées, Tables fantaisies, belle Suspension, 
deux Chambres a coucher complètes en acajou, 
un splendide Prie-Dieu avec miniatures, Fau
teuils, Matelas, Traversins, Couvertures, Armoi- 
res, grand Pupitre en chêne, Bureau tambour avec 
chaise, Coffre-fort, Porte-manteau, Feu émaillé 
(colonne), une tres belle Cuisinière émaillée. Ré
gulateur, Table ronde en acajou, Table de cuisine, 
Services de table en porcelaine, Plats, Cristaux, 
Coupes, Fruitiers, Carafes, Carafons et Verres, 
un Déjeuner complet en faïence fantaisie, Batte- 
rie de cuisine, Banc, Table et Chaises de jardin, 
Tapis, Linoleums, Stores, Rideaux, Garnitures de 
fenêtres et beaucoup d’autres objets trop long a 
énumérer.

2° ANT1QU1TÉS telles que : belle Commode 
en chêne avec garniture en cuivre, Table de nuit, 
Déjeuner en faïence de Tournai, Déjeuner Empire 
(colorié), Déjeuner Empire (doré), Assiettes et 
soupière en Tournai, belle Garniture de cheminée 
pendule et candélabres (Empire). —  Tableaux.

3° ARGENTER1ES: Couverts, Cuillères a café, 
Louche, Pince a sucre, Truelle a tarte, Couteaux.

4° Installation complete pour salie de bain com- 
prenant: Bain avec douche, Chauffe-bain, Bain 
de siège, Déversoir et Foyer a gaz.

5° V INS : notamment Médoc 1904, Ste-Croix 
du Mont 1900, Chambertin 1890, Porto 1902 et 
quelques bouteilles de Champagne et Liqueurs.

CONDITIONS ORDINAIRES.

N. B. — Les meubles et objets a vendre sont 
dép osés chez Af. JE AN  TREMMERY, Grand Place, 
N° 16, a Courtrai, oü ils seront exposés a dater 
du 21 de ce mois.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappii' '»n 

Gezondheidsleer van België. ;g 
van 24 Juli 1907).

Genezing In 10 minuten van de hev\_.e tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door de 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A p o t h e k e r  t b  

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

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

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

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

NEEMT NIET ANDERS 1 
LAAT U NIET OMKLAPPEN I

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 

Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROM M ELAERE
2, P a le iss traa t, K ortrijk .

Champagne MARGAUX & Cie, Epernay 

Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Pale ale, Scotch ale

Merkweerdige Jaarlijksche Venditie 

van 349 koopenSperren, SlaiDout, Busselen. BraMM
ZATERDAG 1 FEBRUARI 1913 

om 9 uren ’s morgens,

T E  A N S E G H E M

in de bosschen wijk. Ooregat & Preekheer.

De Notaris Dem eulem eester te
Anseghem, zal op gestelden dag en uur, 
namens Wel Edele Gravin Louise de L im 

b u r g-St ir u m , grondeigenares te Anse
ghem, openbaar verkoopen:
40 koopen Zaagsperren van 90 cm. tot lm30 dikte 

en 11 tot 15 meters lang ;
30 » Sperren van 70 tot 90 cm. dikte ;
50 » Kliefsperren van 60 tot 80 cm. dikte ;
50 » Kepers en Stellingpersen van 50 tot 60

cm. dikte ;
50 » Piketten en Diltepersen van 30 tot 50

cm. dikte;
30 » Tabac- en Stoppersen van 25 tot 40 cm.
35 » Boon- en Vlokkepersen ;
15 » Larixen;
15 » Busschen;
8 » mijten droog gekloven Brandhout;

10 » Sperresnoei;
7 » Slaghout;
9 » kleine Eikskens.

Vergadering ter herberg ’t OOREGAT.

Verborging ter herberg DE PREEKHEER. 

Oroot gemak van vervoer. 6 maand, tijd van betal.

Studie van den Notaris te Ledeghem

O penbare  V erkoop ing
met tusschenkomst van den heer Vrederechter des 
kantons Meenen, van eene nieuw gebouwde 
I IE I t  B E U G , genaamd Den Ast, met groote in- 
gangpoort, medegaande koer en land, gestaan en 
gelegen langs de Moorseelstraat,

T E  lU E Ë iX E IV

groot onder bebouwden grond en land 7 aren 
50 centiar. — Ingenottreding met 1 Oktober 1913.

I N S T E L :
D in s d a g  28 J a n u a r i 1913, om 4 uren namiddag, 

ter te verkoopen herberg, gebruikt door den me- 
deverkooper M. Jules Mispelaere, metsersbaas en 
herbergier.

1/2 °lo /nsteipenning te winnen.

T A N D E N
M . e n  M me M a u r lc 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 

middags en van 2 tot 5 uren, uitgenomen op 
Zon- en feestdagen, voor alle ziekten van den mond 
en der tanden. — Kunsttanden van af 5 fr. Volle
dige gebijten van af 100 fr. en daarboven, gewaar
borgd voor het leven.

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

I Migraine, Draaiïngen
Ach ! m ijn  hoo fd  !

“ Meer dan twintig jaren leed ik geweldig 
» aan hoofdpijn. Zoo hevig was soms mijn 
» lijden dat ik niet het minste werk kon ver- 
•> richten ; twee doosjes ware levenspillen F. 
*. Roman hebben mij ganseh genezen.

•• Mevrouw Meriaan Van Duysen. ••

Alle dagen komen er zulke getuigschriften ! 
De migraine, de hoofddraaiïngen, de bloedop- 
drang, zijn bijna altijd te wijten aan storingen 
van de maag, slijmen, verstopping, het bloed 
wordt dik, vloeit moeilijk en jaagt naar ’t 
hoofd.

Be ware C E V E IS S P IL L E N  F . 
Roman die rechtstreeks op de slijmen en 
slechte vochten werken, maag en ingewanden, 
ontlasten, het bloed zuiveren en verkloeken, 
zijn het beste en om zoo te zeggen het eenigste 
middel.

Voor de vrouwen in hunnen kritieken leef
tijd, menschen die zittend werk verrichten, 
kan er geen beter middel gevonden worden.

De ware L E V E N 8 I> ILL E \  F . 
R o m a n  zijn te verkrijgen in alle goede 
apotheken aan fr. 1.25 de doos.

Men lette wel op de namaaksels die geene 
de minste waarde hebben.

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

26  H E C T A R E N

uitstekend VLASLAND
T E  H U R E N

Inlichtingen en conditiën bij P. C. 
Hage Iz., Haven nr 73, St-Maartensdijk, 
Zeeland, Nederland.

Men vraagt te huren
in den omtrek der statie of in het midden 
der stad, huis of gelijkvloers kunnende 
dienen voor bureelen, magazijnen met 
remise.

Aanbiedingen te zenden ten bureele van 
dit blad.

Al de ziekten veroorzaakt door eene storing in de dar
men, worden op weinig tijd genezen (zonder dure remedie) 
door de

Revalenta DU BARRY
Zij geneest sedert 67 jaar de gewone weèrspanhlgste 

•pstoppingent slechte spijsvertering, maagontsteking, 
maagaandoening, buikloop, darm. ontsteking, brakingen, 
•pruiïngen, stoelgang, buikkrampen, asthmainfluenza, 
griep, bronchitis, opdrang, uitputting, bloedarmoede en 
bleek, zucht en alle verstoringen der nieren, der inge
wanden en van den lever.

Voor de herstellenden is het ’t voedsel bij uitnemend
heid, de onmis, bare spijs om de krachten, uitgeput door 
den ouderdom, den arbeid en de overdaden, te herstellen. 
Het is ook het beste voedsel om kinderen op te brengen, 
die het met smaak nemen, wanneer alle ander voedsel 
hen doet walgen.

E e u  m a a l t i j d  k u n t  s le c h t »  3 »  a  
4 0  c e n t i e m e n  e n  v e r v a n g t  v o o r-  
dee lljfr  l ie t  v le e s e t i  I n  d e  v o e d in g ,  
d o o r  d e  k r a c h t e n  d ie  z i j  b e z i t .

Dr Routh, hoofdgeneesheer van het Höpital Samaritain 
der vrouwe? en kinderen, te Londen, schrijft dat de Re
valenta een uitstekend voedmiddel is om den voorspoed 
der kinderen en der zieken van allen ouderdom te verze
keren.

Dokter Wurzer bestatigt: « Zij is van groot nut, bijzon
derlijk voor de bloedarmoede, de suikerziekte, de gewone 
verstopheden, alsook voor de nier- en blaasaandoeningen»; 
en Dokter Stein, van de Universiteit va* Moscow, beves
tigt de Revalenta gebruikt te hebben met onveranderlijk 
succes voor de verstoptheden, alsook voor den aanhou
denden afgang, waar (zegt hij) zij de werking der darmen 
regelmatigt.

Briefuitreksel van den Professor DÉDÉ, schei
kundige te Parijs.

“ ....Wat mij het meest verwonderd is hare krachtda
dige werking ep » de verteringsorganen, dat zij wel voedt 
cn eetlust verwekt en bijzonderlijk het bloed verjongt en 
zuivert. Door hare voedende bestanddeelen blijven alle 
andere produkten ver ten achter. »

In doozen van 2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75, 17 fr. 50.

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

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

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

Grymonprez, apoth.

Onze schoonste velden
zijn bemest bij middel van het

Z wavelzuur A mmoniak
die ten andere de beste stikstofmest is.

HET BEVAT 20 TOT 21 t. h. STIKSTOF WELKE 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 stikstofverlie* 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 ea 
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 OOR ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, z ic h  wend.n tot h*t

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

K IN K H O EST .
Moeders I Vraagt eens aan M. D escamps-Ter- 

r ière , waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
k l n k l i o e i t t 'K r i n ^ d l e  H a l o v y c h .
Apotheker, Qroenselmarkt, 6, Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K in k h o e s t .  V a l l i n g  o f  Iti-on- 
c l i l e t  d e r  K in d e r !* .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

Uit dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn 
kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den kink
hoest, met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen 
genezen. E m il e  De c l e r c q-Ve r c a m e r ,

boter koopman, Zarren.

De wereldberoemde K ln l .  taoes t- R cm e-  
d le  l l u lc w y c k .k a n  men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers D escamps-Te rr ière , Steen
poort, 8 ; H ulpiau , 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.

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.

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, /'ij zijn aan geene prijsver- 
anderingen onderhevig. Men hoeft geene daling te 
vreezen, zooals het voor de meeste waarden het 
geval is.

Groote M eub elmagazij nen
3, K r ing ,  3

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

K O R T R IJ K

Ond Huis W,J Vaofletae r.&g vandeleene
A  OPVOLGERS.

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

Matige prijzen.

A Jé* t At

At*\\ ***.

ë S A
[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.

V oor he t 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.

MEUBEIMAGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT 

- 0 - 0 - 0 -  

Het is bewezen dat de Meubelmagazijnen Ro- 
i» e r t  O e c lè v e - g p le r ln x ,  Vtasmarkt, 2, 

Kortrijk, gekend zijn voor verkoop met waarborg 

en genadige prijzen van alle slach van rijke en ge

wone Meubelen. Ook is het huis altijd met groote 

keus voorzien van Wiegen, Ijzeren Bedden, Spie

gels, Kinderstoelen en Rijtuigen. Keuken- en Her- 

berggerief, Matrassen, Spreien, Toiles cirées, 
Stoors, Gordijnen, enz. enz.

Voor buiten stad wordt alles verzorgd en franco 

ten huize besteld.

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
V lasm ark t, 2, K ortr ijk .

BLONDEEL Gebroeders
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.

Ovpr tf* npmpn welgekante winkel, inuvei ie iitsiiicii v0,,etl bloei> van alle
slach van fantaisieartikelen, papierhandel, bureel
en schoolbehoeften, bijzonder geschikt voor druk
kerij. — Inlichtingen ten bureele van ’t blad.

In  den G ouden K am .

E. COORNAERT-OAVJD
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk. 

Laatste nieuwigheden van dorsets
sterk en goedkoop .

ALGEM EEN  Z ICHT

op het Automobiel-Salon, geopend in het Half-Eeuwenpark, tot Brussel.

Zaterdag 11. had de inhuldiging plaats van het Automobiel-Salon dat sedert twaalf jaren regelmatig 

in de maand Januari ingericht wordt.

Minister Hubert zat de plechtigheid voor en werd verwelkomt door graaf J. de Liedekerke.

Daar was groote beweging in het Half-Eeuwenpark en de zalen waren overrompeld.

Met genoegen heeft men kunnen bestatigen dat de belgische nijverheid grooten vooruitgang gedaan 

heeft en dat zij mag mededingen met de beste vreemde firmas.



M e n  v r J i a n f  aan Reizigers in ellegoede- 
m c i i  » i a a y i  ren 0j Speceryen te willen

eene kleine collectie koussen met zich nemen.

Men schrijve naar Fabriek van Breiwerk, Salnt-
Senois.

ANTW ERPSCHE

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

H u i d e n v e t t e r s t r a a t ,  35 , A n t w e r p e n .  

Maatschappelijk kapitaal : f r .  10 ,0 0 0 ,0 00  

Rekening der 
Reserven en waardenverminderingen : 

f r .  5 ,5 4 5 ,1 9 8 .4 2

Hypothecaire Leen in «en
Terug betaalbaar op vasten termijn of 

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

B edrag  der A nnu ite iten  te beta
len om eene som van fr. 1,000 terug te 
geven in kapitaal en intresten :

Duur Annuiteiten Duur Annuiteiten
5 jaar fr. 2 2 6 .3 0  20 jaar fr. 7 5 .3 0

10 jaar fr. 124 .90  25 jaar fr. 65  80

15 jaar fr. 9 1 .6 0  30 jaar fr. 59  60

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

gen voor korten duur, 3.60 en 4 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 Sweveghem ; R. Alsberghe, 
onderwijzer te Avelghem; L.Vanhoutte, gemeente
sekretaris te Vichte ; Karei Brys, hoofdonderwijzer 
teMoen-Heestert; H. Vandenbussche, onderwijzer 
te Desselghem; Alfons Delputte, hoofdonderwijzer 
te Sint-Denijs-Helkijn ; Emiel Pauwels, handelaar, 
Statiestr., 33, te Wevelghem ; Camille Herreman, 
onderwijzer te Waereghem ; René Spincemaille, 
gemeente-ontvanger te Deerlijk; Karei Brys, hoofd- 
enderwijzer te Harelbeke.

Algemeene Vertegenwoordiging 

voor West- en Oost-Vlaanuc ren

DER SIGAREN FABRIEKEN

J o s é  TINCHAM

Y G O i \ Z A L É S f t C i8
FIRMA

V erm eu len  - £ ) e  G r^ve
Sigaretten en Tabakfabriek

T E  I N G E L M U N S T E R
Vraagt de S ig a ren  Q u o  Vssdli».

IN  VERTROUWEN

mag men aanraden aan ai degenen die 
lijden aan ZILT , Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z I E K T E N ,  van niets 
aaders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onde rza lf en B loed
zu iverend  M idde l der A|»ol l n c k  
D E  W A L V I S C I I ,  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
N t o c n | ) i » » r t .  8 ,  K O K T I C I . I K .

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

langs den steenweg naar Kortrijk en langs 
ie straat naar de statie aldaar.— Voor- 
éeelige bespreken.

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

Zich aanbieden bij D e s id e r iu s  B e t t e n s , 

aakhandelaar te Kortrijk.

Dryepondfs
Geneesmiddel voor de t t
s i t s  versterkt en geeft eetlust

G e n e e s t
Alle maagkwalen 
Gal, Zuur 
Maagontsteking 
Slechte spijsverteering 
Slijmziekten 
Braaklust, enz.

Apotheek D R Y E P O N D T  - 7, Woliestraat - 
----------------- ------  BRUGGE

P rijs : 3 fr. d e  f l e s c h .

Bégót: Apotheek P. MA T T E L A E R

Voorstraat, 50. K ORTRI1K

DRiE W 0 N 0 5  ^
Pillen, E lexlr en Poeder .

IM I Ic n  M a r l c l i a l ,  om duiven
met eene bloeiende gezondheid, om hun . 
smettelijke ziekten te beletten, om hun bic 
zuiveren vóór en na het broeien, opdat i^j Ir. 
prijskampen het record zouden behouden van vlu* 
heid en van vroomheid, om de uitstekendste over
winningen te behalen, o m  g e m 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 r r k e n ,  geef hen de wonderbare PILLEN 
MARICHAL. De doos 1 fr . Per mandaat, fr . 1-10.

E le x l r  M a r l c l i a l .  Dees elexlr Is zonder 
weergê voor het » n o t  te genezen in weinig tijds. 
Hij bevrijdt de gezonde dieren tegen alle besmette- 
Hjke ziekten, als men er 10 druppels van in het 
drinkeq mengt. Hij versterkt het bloed en bezorgt 
een goed muiten.

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

P o e d e r  M a r l c l i a l .  — Onfeilbaar genees
middel tegen bek- of keelzweer, of kroep, en*.

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

Algemeen depot:
Apotheek WAUTHIER, 103, Audergheml. Brussel 

Kor;r:jk. apotheek OTTEVAERE.
Yper, DECREMER en LiBOTTE, apotheker».

DEMEtSTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

• *.V-

Bijzondere keus
VAN

A L A A M
VOOR

alle Aiitolilsn en Neriapo

Schrijnwerkers, Smeden,
Mecaniciens, enz. enz.

I J Z E R  E M E U B E L S  
K E U K E X O E It l l  F

Prachtsiover?, Keukenstoven, enz.
IJZER EN STAAL 

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

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

Gewone- en Prachtbedden
( D u it s c h  m o d e l ) 

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

4, BELPAIRE-R0Y0N
Statieplaats,

RO ISSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

Allerianie p aarln  | le  Gereeflscliappen
voor alle a m b a c h te n , zo o a ls  :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven

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

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

makers, Hoveniers, enz., enz.

B O U W  A RT IK ELEN  : 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 l e d i g e  k e u s  v a n  A le n a g i e - A r t i k e l e n .

V erders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

Koopt uwe benoodigheden in caoutchouc 
uil eeiste hand 

in de groote eaoutchoucfabriek

BELGIAN RUBBER N. M.)
Werkhuis, Bureel, Magazijn

70. BoHinckxstraat, Brussel-Anderlecht
TELEFOON A. 1894 

G r o o t e  S p e c ia l i t e i t e n  :

Caoutchouc voor alle Nijverheden.

H U T L F H I J  1 3

Matrassenfabriek De Ster

\Ve Polfliet-Yandenberghe
D o lfijn k aa i, 2, K ortr ijk .

De beste floconwol om zelf uwe matrassen op 

te vullen is deze der gekende fabriek De Ster, 

aan i .00. 1.25, 1.50, 1.70, 1 90 fr. de kilo.

Afrikaansche wol, buitengewoon zacht en bij

zonder geschikt voor gepikeerde matrassen, aan 
1.90 en 2.25 fr. de kilo.

Iniandsche wol te beginnen van 3.75 tot 4.50 
extra.

Opgemaakte matrassen in schaapwol, flocon

wol, windhaar, in alle prijzen. Groote keus van 

Bedderijen, Sargiën, Bedspreien, Engelsche bed
den en Tapijten.

Wie dus in vertrouwen wil gediend zijn, wende 

zich naar het welgekend hulphuis I)e Ster, Dol
fijnkaai, 2, tegen de Leibrug, Kortrijk.

Rnrrlinirctprc Men vraagt seffens goede 
IJ  UI UUUI  O 101 O Borduursters, wel betaald

en standvastig werk, bij Q. 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 
tSSSSmÊbr Wolle sargiën.

G r o o t e  k e u » .  —  ( i o e i l k o o | i .

L’UNION SYNDICALE
Naamlooze Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op ’t leven 
de branden, 

ongelukken en andere gevaren. 
Maatschappelijk kapitaal: S o o .o o o  f r .  

Gebracht op : 0 0 0 , 0 0 0  fr-.

ZETEL:

3 6 ,  m e  d 'A l lv m a g 'n o ,  R r u a i ïe l

Volksverzekeringen. — Lijfrenten.
Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan

vragen van Agentschap.

Voordeelige voorwaarden aan de Agenten. J

Moi:JM CM S. indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

W  I X II o  I. I K
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voordeellg 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 ttitslui- 
telijk gebruiken en allen zuilen er u inet denzelfden 
lof van spreken.

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUND1QE

F r a n z  V a n d e  V Y a l l e

9, NOORDSTRAAT, 9 (dicht bij de Groote Markt),

R O C S S E L A I t E  — Telefoon 175

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

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

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

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

Prijs : 1 frank de pak.

Bereid door den Apotheker-Scheikundige

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

In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen : Bijzon
dere bevruchtende Poeiers, Longpoèiers, Melk- 
poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en 
peerden, en die altijd met een goeden uitval be
kroond zijn.

TA N D EN B A LSEM
VAN

H E T  ItOOlklü K R U IS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees deaanhoudende 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.

Waagt hij Marin VAN HOU WE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

X o  i r i N i i  a a l .  S l i ,  Ito iiM H i-  l a r e

Telefoon N° 102 

de vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir anti-apo- 
plectique) uitgevonden door Doctor Qeklere 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.

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 a n z  V A N D E  W A L L E
Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

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 
>f geld geleend en kunt gij het niet 
‘erug krijgen, moet gij erven, enz.

WENDT u voor beiden tot 
>1 V T T I I V S .  2 a u i l b e r < i , 8  
« E X T .

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

HEI BOODE KRUIS
BIJ

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige 

Statieplaats, RO U SSELARE
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A i n i ^ r - n l u a !  de 
beste remedie om de wederspannigste TAND- 
en H00FDP1JN te verdrijven Wonderbare en 
talrijke genezingen worden er door bekomen. 
10 minuten zijn voldoende. Bevat niet de 
minst maagkrenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk en spoedig.

1 fr. de doos van 7 cachetten.
2 fr. .. 16

I>e g i 'z o i i d l i e i d s p i l l e n

W  M W  a .
Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 

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

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

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan' gevolg geven aan bronchiet en tering. 
I»«> R ( IK  T I ' IL L E N  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

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

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

In den kortrijkschen Boekhandel

Jeroom Basyn-Joncheere
O. L. Vrouwstraat, 11.

SCHOOL- BUREEL-dtTEEKENGERlEF 

Papier in rollen en bladen 

P a p i e r e n  z a k k b n ,  K o o r d e n ,  D r u x w b r k  

- Levert alle slach van Boekwerken
■w u m rw r .i j i t  ium7 rii i 1 i* - - m r i i n

; : NIEUWEN BRILWINKEL ; :

Wilt gij uw gezicht
bewaren en verbeteren
wendt u naar het Huis

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER *

i2 , Gr o o t e  M a r k t , K o r t r ijk

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.

Groote keus van sta

len, nickelen, zilveren en 

gouden BRILLEN en 

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers, 

Verrekijkers, Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijen 

1 en Melkerijen. Alle slach van 

Pekels, W aterpanen, Ver- 

frootsflazen, Draadtellers, enz., enz

Het Huis aanvaardt allerhande verma

kingen, alsook het inzetten van glazen. 

— Spoedig gediend —

In 1 minuut stilt de DE.\ TL\ OL 
totaal en voor altijd de tandpijnen, de he- 
/igste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van H e n  t i n o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Oin genezen te zijn eischt den echten

B B S V 1 I Q &
f .2 5  f r .  het fleschje in alle apotheken.

Depots :

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

Avelghem, M. Vancaemelbeke en R.Vermander*. 
Meenen, Flipts, Rotiers en Boute.
Waereghem, M. Robberecht, J. Renson.

KATHOLIEKE VLAMINGEN
KOOPT UWE BOEKEN IN

ALGEMEENE BOEKHANDEL
• OH^H.COURJIN*
2E KIPDORP ANTWERPEN

PETIT'BEURRE

Geen Grijs Haai
MEER II!

« De Nieuwe Londoni
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdw ijnen, m aak t kei 
haar glanzend en zacht, belet bel 
u itva llen  en neemt de pelletj* 
van het hoofd we^.

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

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

Engiljcht lamrdtinctuur u i  2 fr. pir flut

T a  koop  bU A p o th e k e rs  ,
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  e n  ReukwTnkel 

IS I (root: Parfumarlt t>- S»lp, Waehlabak; (Balfft)

z,ep DADA
Het «tuk 0 .75

Crème d a d a
Tube 0 .7 5

r . .d . ,D A D A
De doos 2 .5 0

Werkdadigheid zondel 
weerga tegen «omersproe 
ten en huidaandoeningen, 
De beste voor het behoud 
eenerfrische gelaatskleur 

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

Allerfijnst, en op ’t ge- 
laat blijvend; onontbeer- 
h)k voor elke toilettafel,

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

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

Verantwoordelijke drukker-uitgever 

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.



MEUBELS, SPIEG ELS  
STO VEN

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

V. HAP-ÜE BRUYNE
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden.

AH* soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af I7.001r. 

GROOTE KEUS VAN STOVEN.

êemak van betaling op aanvraag.

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van r h o lo r a ,  lt lp li-  
to r le . le v e n * ,  r o c h e l ,  ofwel
door o o r z a k e n  t l le  « I J  n ie t  k e n t ,  
gebruikt dan onmlddelijk het geneesmiddel IV0 
4 2 0 0 , bereid door A p o t h e k e r  K . V E Il-  
M AIVM EKË v a n  A v e lK l ie n i .

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

Lfjden uwe kiekens aan het n i io t  of ook nog 
aan »>. gebruikt de r«-u ie<Jiëu van
K. V e r o u n i l e r i '  en eischt dien naam op het 
etiket.

Prijzen tegen pokken, dubbele flesch 2.50 fr. 
flesch I.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 «re- 
■ rliik t v o o r  g r o o t e  k w e e k e r *  door 
kun R-rool s e n ia k  v a n  t o e d ie n e n  en 
d e v o lk o m e n e  K-enezlngren er door ver
kregen.

Depot by 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, 
•epaepe te Audenaerde,

J .IA I I »E - » «U S S Y  te K o r t rU k
Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 

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

Maaglijders, vraagt de maag pillen van l t .  
V e r m a n d e r r  in de apothekerijen van 
J. IM IM M X H  SSY en 1*. IW A  I  T K C A K K

ZINX Z IN K W IT

VIEILIE MONTAGNE
Regionale depothouders 

F IRM A

S A E Y  a  D’HESPEEL
Opvolgers van  DeMulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTR IJK
= :~~—.....  T elepoon 190 !■

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

Lood. Platen, Poutrellen, enz.

Te koop bij elke rijwielhandelaar. 

Aljeween depot voor België: 22, Schermers- 
stiant, Antwerpen.

is id . le d u re -T re M ie r jf
K oornm arkt, 6, K O R T R IJK .

Greote keus van Brillen en neusnijpers (plnce- 
nea), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe
gepast en verwisselt tot volledige voldoening.

Oek te bekomen stalen, zilveren, nickelen en 
tienden Brillen en Pince-nez, aan zeer lage prijzen. 
Barometers, Jumellen,Thermometers.

De voorschriflen der Heeren Oogmeesters wor- 
Jea binnen de 48 uren uitgevoerd.

Pekels voor brouwerijen, melkerijen, stokerijen, 
--M., Waterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

Allerhande vermakingen en inzetten van glazen. 
Blectrieke 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 
geseesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenigen 
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 Hhonex 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. O. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en 
ure», zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot 
4 ure, Sint-Hietersnlenwstraat, 128, en den donder
dag vanóioi 11 cu van '4 tui 4 ure: Kortrijksche 
steenweg, 23S, te Gent.

N B.— Men wordt vriendelijk verzocht, als :nen 
«dtrlftelljk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodtgen postzegel bij te voegen.

M ISGROEIINGEN  
VAN T  L ICHA AM
H r« V E R D O N C K - M IN N E

ORTHOPBDIST-5PBCIALIST

Hendrik Serruyslaan 12, OOSTENDE 
(b ij de Nieuw* Post).

2 maal gebreveteerd voor Orthopedt- 
iche toestellen, leverancier van den Staat, 
Burger- en Krijgshospitaal van Oostende 
en van de Orthopedische Kliniek Sana
torium Maritime van Mariakerkt bü- 
Oostende.

S poed ige  en ze k e re  genezing zonder 
rijn, zelts van de moeilijkste gevallen door 
eene b ijz o n d e re  b e h a n d e l in q .

O n z ic h tb a re  Coraete
(eenigste model) voor de genezing der nig- 

graat die ti,. be m te ongemak leveren.

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

Op aanvraag zenden wij adressen van genezingen, en belasten on» met 
het maken van HAND- ARM- en KUNSTBEENEN.

S | irc l.> 'lfr.  a l l e  M a a n d a g e n ,  In  
h e i  l l i . t e l  d e n  G O U D E N  A P P E L ,  
l t ( jM « e lw ijk ,  K O K T H U K , van 2 1/2 
tot 5 ure namiddag.

Sprekelijk alle Zaterdagen, ln het Hotel den 
Oouden Hoorn, Sinionstevenplaats, B K U G tJ I ï 
van H iot 3  ure namiddag ; alle andere dagen 
ten zijnen hub» in den voormiddag.

Kosteloos onderzoek, betaling na tevreden' 
heid.

Het hui» 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.

B r e v e t »  i
K Tt VC' M 'iii ;

u t :  :i B R E U K E N B r e v e t f  i 
K "  S « 7 I . , 4 )  

< 0 1 » 1  8 .

Breukbanden zonder staal en zonder elastiek (4 maal gebevet.) 
G E iX E Z IX G  Z O N D E R  O P E R A T IE

Francois VEIIDONCK, Bandagisle,
Kerkstraat, A N  S E G H E M  (bij 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 of 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 menschlievendheid gegeven van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die 
nu duizendmaal slechter zijn dan voortijds. Neemt wel in acht dat w(J door 40 Jaren ondervinding aller 
kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. — Kinderen worden gewaarborgd 
genezen.— lO O O  f r a n k »  b e l u o u ln y  aan gelijk welken specialist of breuklijder welke he. 
bovengemelde kan weerleggen.

B IJIK It\ .'V I»E .V .— Bijzonder huis voor het maken van Buikbanden, voor vrouwen die lijden 
aan allerhande zakking van den buik. — KOU SSE IV  v o o r  g re b o ra 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 beegeeft M. V erdonck zich ten huize van tenleder.

s*uro laufc iAuai a>i r»*'

Suikerbakkerij Ter Statie
w  a . n

I J z e r w e g s t r a a t ,  1, K O R T  11 I J K
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E L E F O O N  S U S

Juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt {ruit 

(Fruit confit de France).

Rijke keus van cristalen, zijden en porceleinen bonbonnièren 

voor Kerst- en Nieuwjaar geschenken.

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.

Fabriek van Scheikundige Meststoffen

R I C H A t t ö  B E  S T O B B E L E i R
Molenstraat, 69, AALST

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

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

VRAAGT PRIJS-COURANT.

G. ROESLER-BOLLErue Longue des Pierres,  33, GOURTRAI
M a ls o u  In  p l «im r e n o m m e e  d e  l a  c o n t r é e ,  recommandée 

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A f f r a n d ls s e m e ik t s  e n  t o u s  g e n r e s :  Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 

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

G B A X D  C I I O I X  •*E C A I M t K S .

W  aschpoeder Jeanne d’Are
zonder mededinger

om flen potascli te wmm en de zeep te sparen
wordt

in alle kruideniersirinkcls verkocht.
Z IL V E R E N  M E D A L IE

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

P ^ Y ‘c,uei‘ f'lofreMMêsUM meisjes.

DE PILLEN VAN DR CODERRE
voor B leekzuchtige en Z w akke  V rou w e*

z ij . i  een g ene esm id de l z o n d e r  w e e rg a  voor  
a lle  b ijz o nd e re  z ie k te n  d e r  v r o u w .

Kosteloo%e raadplegingen per brief of mondelings.

De Pillen van Doktor Coderre deugen voor 

vrouwen van allen ouderdom en slag : zij bestrijden 

met goed gevolg de bijzondere ziekten der vrouw, 

van hunne prilste jeugd tot den meest gevorderden 

ouderdom.

Huismoeders, doet de Pillen van I) r Coderre 

door uwe bloedarmoedige, bleeke, kwijnende 

Onder den invloed van dit weldoend genees* 

(middel zullen hun bloed rijker, lmnne zenuwen 

.sterker, hunne spieren vaster worden, en zij zullen 

zonder slechte gevolgen het kritisch tijdvak der 

vorming door worstel en.

Bleekzuchtige jonge meisjes, met gele tint, wier gezicht met brand en puisten ont

sierd is, kleine martelaressen die alle maanden, met de maandstonden, verschrikkelijke 

pijnen onderstaat, neemt Pillen van D r Coderre en ge zult den witvloed (leueorrhée), de 

onregelmatigheden en de pijnen als bij tooverslag zien verdwijnen en vervangen worden 

door een gevoel van welzijn dat u de vreugde uwen ouderdom eigen, terugschenken zal.

En gij, ontelbare gekwetsten bij wie de moederschap wreede sporen nagelaten 

heeft, onthoudt wel dat de Pillen van I)' Coderre U van het vliem van den chirurgijn 

redden zal, want zij genezen de metriet, de eierstokontstekingen, alle slechte gevolgen 
der baring.

En gij, Mevrouwen, die aan het gevaarlijke keerpunt van ouderdom geraakt zijl, 

plaatst u spoedig onder de hm <!i■ der Pillen van D 1 Coderre, indien gy draaiingen, 

duizeligheden, warmte, bloedopdrang, bloedstortingen en andere erger ongevallen W ilt  

vermijden.

En op den ouderdom dat het bloed verdikt en zijnen loop door liet lichaam vertraagt, 

op laten ouderdom, zullen de vrouwen in de Pillen van I)1 Coderre nog een wonderbaren 

levens- en kraehthersteller vinden, bekwaam hen nog den indruk te geven der terug

gevonden jeugd.

Een kabinet van kostelooze raadplegingen, bestuurd door geneesheeren-specialisten 

van onbetwistbare ervaring, is gehecht aan de bureelen der Pillen van D r Coderre, 

10 7 , Zennelaan, Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral /ij die wanhopen, zij die alles te 

vergeefs beproefd hebben en zich ongeneesbaar achten, worden verzocht onze genees

heeren-specialisten te raadplegen, ’t zij persoonlijk, 't zij schriftelijk : zij zullen, zonder 

een oentim kosten, verlichte raadgevingen en verkleefde verzorging verkrijgen. Het, 

kabinet der kostelooze raadplegingen der Pillen van I)1 Coderre is alle dagen open. 

behalve ’s Zondags, van 9 ure ’s morgens tot 5 ure ’s namiddags.

PILLEN VAN ' ) r CODERRE, 1 0 7 , Z k n n e i.a a n ,  B r u s s e l .

Dif Pillen ▼au Dp Coderre worden verkocht.in allo apotheken van Helftiü aan 3 frank <le doos.
Depot te Kortrijk : Apotheek HULPIAU, Leiestraat, 36.

Ons nieuw uitlegboekje, bevattende een Almanach voor 1913, zal gratis gezonden worden aan al d 
damen die er de aanvraag van doen aan : Pillen van I)r Coderre, 107. Sennelaan, Brussel, Departem. 5ê.

37 % MILLIOEN FRANKEN

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te  HERSEA.UX (Statie).

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal: EEN  M IL L IO E N  frank.
Werkende onder het toezicht zijner leden

15 MILLIOEN 2 8 4 ,0 0 m
Zaken verwezentlijkt 
op 30e” Juni 1912 voor

1 LEVENSVERZEKERINGEN *an be#te gefcendevQorwa.tr 
den verblijf in Congo toegelaten 

2■ SPAAR- EN PENSIOENKAS ,n zuivere mutualiteit aan dj 
beste gekende voorwaarden.

LIJFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door l s,e hypotheek van dezelfde waarde.

WEDUWE EN W EEZENPENSIOENEN.
PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s,e rang. 

PLAATSEN VAN HYPOTHEEK OP 1 *ie RANG voor 3e 
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/0) met namelijke in

schrijving der geldschieters voor alle sommen te beginnen, van 200 fr. 

I  0 SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN OP 
F OPENBARE FONDSEN.________________________________

f  Verschillende agentschappen en inspecties te bekomen
— inlichtingen j de Lignestraat, 39, Brusre

Schrijf mach ienen 

U IV O E R W O O D  ItrlMiill

3.

4.

5.

6 .
7.
8 .

Wie goedkoop eene 

SCH R I JFM A C H IE N

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBUILT
Prijs: 375 fr.

Eenige depo thouder voor BelgfS

J. VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

H u i s  J O S E P l l  V K I U U E S T
Sftvarystrn ft t ,  4 3, K O R T R IJ K .

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

É

7 T / . y y

[TMÜP/J/ÏÜÓffl

A N D P I J N U O O U E K  Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle 
r» u i  M i t i / u u v L i i  tanden. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 
1 f r a n k  li«>t neesmiddel dat op zulke groote schaal door eenen vlaamschen apo

theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer 1 f r a n k  | zoo uwe tandp|n 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij 5  IVa >. k .

Hoofddepot: Apotheek « De Biekorf Dijksfraat, 36, Antwerpen.
Ook te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Ypere»
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Genezing' 
Z O N D E R

O P E R A T IE
door den s p e c ia le n  b a n d  
D U M O I V  C E A U ,  v i e r  
B r e v e t t e n .  Kere-«M- 
p lo m n  en « l l v o r o n  M<»«
« la l ie .  Deestoestel, volkomen 
z o n d e r  v o 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 . DUMOIV- 
C E A U , specialist, a l ,  r u e  
a i ix C l io i ix ,  U K U S S K L ,
geeftvolkomene w a a r lx i i- t f  
en zend kosteloos al 1 on uilleir. 
Men kan deze toestellen aun- 

?passen bij den heer f ie o rs t* *  
DUMOlVCBAI'.deposilaris 

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

Achille EKMAJV, Aalst
HUIS GESTICHT IN 1876 

K unstguano 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, Ijzerslakken, 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.

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, oiwel het wordt slechts ge
deeltelijk vertei rd. 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  O rG a r r l t t  
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  t men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 1 f r .  3 5  de doos. — Voor 6 
doozen ; Ï .O O  f r .  — Voor 12 doozen : 
1 8 .0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p o t h e e k  P . 
M A T T E L ,  A E I t ,  Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

ELECTRICITEIT
Onderneming van Licht, Dynamos,Motoren 

Ventilatoren, enz.

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

Warm water en Stoom verwarming.

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

PIANOS-- 
- DERDEYN
:: R O U SSELA R E ::

Fabriek, 2-S-4-5, Gazstraat

H o u ts tape ls : Valdstraat. T E L . 101

Pianos en Auto-Pianos Derdeyn
V B R H U R IN O  - M ER  S T E L L IN O  - V E R W IS S B U N Q .

Harmoniums, Vloten, Mandollnen en toebehoorten 
—  M uzib jc  m  a l l e n  a a r d  —

U IT M U N T E N D E

GENEESMIDDELEN
snze lezers bijzonderlijk aanbevolen 

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

1 5 .  E m b r o c a t l o n  a n g l a l s e
■erkwaardige invrijving om alle lidmaten te verkwikken 
en te versterken tegen stijvigheid, stramheid, enz.

1 6 .  F r l c t l o n  a n t i r l i u m a t t s m a l e
roorgeschreven om groote pijnen te stillen uitwendiglijk. 
Oogenblikkelijke hulp en beternis.

Tegen opzending van postbon, verzen
ding overal.

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

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

Vroompoeder voor peerden, prijs 1.50.

Bleenepoeder voor hoornvee, prijs 1.50

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

V E R  W A  RAI ING V E R L IC H T IN G

opv.

Oud huis V. SENGIER-COURTENS

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

T elefoon  170 K O R T R I J K

G R OO TE  KEUS IN 

Luchters, 

Schouw garn ituren  

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver

en in wit metaal. 

—  T afelmessen . —

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

J A ! J A !
’t Is een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : 
Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn ("migraine), 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, rheuniatisme, fleurecijn, jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
PRIJS  : 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.

Waclit V  van namaaksels, ze zijn sonder waarde.

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 c h 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  l i e r e lk

DE B E S T E  K W A L I T E I T  AAN D E N  L A A G S T E N  P R I J S .
G R O O T E  K O R T IN G  O P  K O M P T A N T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

K O STELO O S O N D E R R IC H T .
GO ED  V E R Z O R G D E  R E P A R A T IE N .

LA COMPAGNIE SINGER, \ a a  u i lo o z e

V e n n o o ts c h a p .  
27 — 31, O u d -K le e rk o o p e r s s i rn a t ,  D R U S S E L .

K O R T R I J K .  47 , D o o rn ijk s t r a a t .
ISEGHEM, Gentstraat, 22. MOESKROEN, Statiestraat, 117.
MEENEN, Koningstraat, 6 . WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

Belgische Hypotheekmaatschappii

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP -  Kapitaal 5.000.000 Frank

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d  < MM. Baron Fredeoan d  C o q els , voorzitter, E d ouard  T h y s , ondervoorzitter, 
A lp h . U llens d e  Sc ho o ten , L eon  Vanden B osch , H en ri-J. E n g els .

C o l le g ie  d e r  C o m m is s a r is s e n  < MM. J ean della  F aille  d e  L éverqhem , voorzitter, 
de Graaf A drien  d e  B orchqrave  d ’A ltena , L eon C ollinet-Plissart , Baron A uguste  D elbeke , E douard  

Jo l y , de Graaf O scar L e G rell e .

SPAARBOEKJES aan 3.35 % en 3.00 %

R E N T E B O E K J E S  op NAAM met zesmaande li jksche  coupons aan 3 .8 0  ° / o  of 4 ° / o

U itg ifte  van  G rondob lig a tiën  aan  4.00 %

L een ln gen  op H yp o th eek  — V o orsch o tten  opJTitels
A G E N T E N

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

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 8 50 .-

Te ko 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 a t a l o g e n  f r a n c o  o p  a a n v r a a g

Etablissements SCALD IS. -- Antwerpen
N aam ioozo  M a a tschapp ij — Kapitaal 5 0 0 .0 0 0  franken

Monopool voor België der beste rijw ie lspec ialite it^n  de banden Perfection , 

dfe vrij w ielnaven O’Karr, de garn ituren B ios. de houten velgen D o m in io n , de 

Kettingen C lu b .d e  zadels W orld  de lan taarns So lar

Oe Vermaarde O NTD EKKIN G  van den NOORDPOOL.

|M  d e n  N o o r d p o o l  t e  b e r e ik e n  w a r e n  P e a r y  e n  z i j n e  a m e r i k a a n s c h e  g e z e l le n  

v a n  g e e n  b e e r e n  o f  w o lv e n  b a n g  ; h a d d e n  z i j  g e e n  k o g e ls  o f  b u s k r u i t  m e e r . 
z i j  k o n d e n  z i c h  v e r d e d ig e n  d o o r  h u n n e  m e s s e n , s t o k k e n  e n  z e l f  d o o r  h u n n e  onbe-  
la c ls 'i  g e w e r e n  ; m a a r  i n  d ie  v o c h t ig e  e n  k i l l i g e  s t r e k e n  z o u d e n  z i j  d u i z e n d m a a l  

v a n  k o u d  v a l l i n g e n ,  b o r s t z i e k t e n  e n  f l e u r is  o m g e k o m e n  z i j n .  h a d d e n  z i j  v o o r  
«t- tl v o o r r a a d  g e z o r g d  v a n

B O R S T P A S T IL L E N  van  1 Franl*, van de 
A p - i i l j i e l j  d e  B i e H o r f ,  76, D i j l j s t r a a t ,  A n t w e r p e n .  Telefoon 6206
—  H e t  echtf* h a d e n d a a p s e h  V o lk s m id d e l :  é é n e  d o o s  i s  g e n o e g  v o o r  è é n e  w e e k .

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

Antwerpens Bouw-& Hypotheekbank
N aam looze I atschapp ij. — K ap ita a l 2.000.000 Frank.

Zete l: A N T W E R . ïN ,  Tw aalf Maandenstraat, i3, nevens de Beur*

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

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

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 ja ars-
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. %
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 “/.. Stukken van fr. 100 , 

5oo en 1 .000.
L een inzen  op r u t e  goederen In  c e n te n  rang  v an  H ypo theek  a an  v oo rdee ltje  voorw aarden .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

AVELGHEM : M. O. Vandemeulebroeke, landm. 
BELLEGHEM : M. Camiel Prenen, koster. 
CASTER : M. J.-B. Platteau-Puissant, grondeigen. j 
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. Alfred Van ae Walle. 
HULSTE-BAVICHOVE : M. P. Vandenbulcke. I

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

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

De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 
zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de V V t l l la m  C a c h e t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De \ V lllta m  
C a c h e t t e n  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, Van Houwe; Moeskroen, 
Maes; Iseghem, Rodenbach, Veihamme, en o v e r a l .

Voor uwe M EUBELS I
vergeet niet het welgekend huis

J U 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 eetzalea, 

Salongarnituren, Amerikaansche bureaux, Herberggerief,

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

— M EN W ORDT  T ER  T RO U W E  B E D IE N D  —

M U Z IE K M A A T S C H A P P IJE N
koopt u w e  in s t rum enten  in het

luis EM. FAUCONIER
Keizer K are ls traa t, 83, TE GEN T .

ISC JGLES 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 .

A ^ e n t t  R. G R Y M O IV PR E Z -S O Ë T E , l )oo rn i|kw | )k , ft, K o i-tr^k .


