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HET TW E E D E  BEDRIJF VAN DEN OORLOG.
Dank aan de onver

zoenlijkheid der nieu

we Jong-Turksche 

landbestuurders is de 
w a p e n s t i l s t a n d  

afgebroken .
Maandagavond, op 

slag van 7 uren, her

begonnen de vijande

lijkheden en hoorde 

men de kanonnen don

deren rondom Andri

nopel en Tsjataldja.

Wat er daar gebeurt 

zullen wij maar weten 

volgens de inlichtingen 

die de Turksche en 
Balkansche overheden 

óns wel willen mede- 

deelen.
Niemand immers 

wordt in de omstreken 

van het oorlogstooneel

De troepen der Bulgaren vóór Andrinopel in de grachten. binnengelaten. Dag

bladschrijvers en toeschouwers worden niet meer toegelaten.

Het tweede bedrijf van dezen beruchten oorlog speelt dus bachten de schennen.

De bondgenooten en de Turken houden hunne plannen geheim.

Mocht dit bedrijf kort en beslissend zijn, want de Balkan-kwestie heeft reeds menschenbloedjgenoeg 

gekost!

Onze Maatschappelijke

Plicliten
Kardinaal MERCIER heeft in zijn vastenbrief 

van dit jaar geschreven over de maatschappelijke 

verplichtingen op onze dagen.

P lich t v an  u itboe ting  om al die ongods
dienstigheid, losbandige zedeloosheid en misdaad 

die als etter uit de verkankerde wonden van het 

maatschappelijk lichaam loopen : daarom moeten wij 

ons allen verbinden tot eenen kruistocht niet enkel 

van werking of van gebed, maar van lijden en zelfs- 

opoft'ering.

P lich t van  m edew erk ing  to t opbeuring  

der christene z e d e n :
— Medewerking in de Missiën :

— Medewerking in de menigvuldige werken der 

katholieke liefdadigheid;

— Medewerking in de uitbreiding van den eere- 

dienst van het Allerheiligste Sakrament ;
O ja, schrijft hij, de christene godsdienst alleen 

bezit een maatschappelijk wetboek : hij alleen bezit 

eene beweegkracht die bekwaam is de onderlinge 

overeenkomst der belangen te bewerken in de broe

derlijkheid.
...Christus heeft de slavernij, die de ontaarding 

was der menschelijke weerdigheid, weggenomen.

...De Protestantsche W edergeboorte
gaf ongelukkiglijk een wreeden knak aan den waren 

zin die de Kerk over het maatschappelijk leven had 

doen heerschen : zij verwierp eerst de christene nood

zakelijkheid der werken van liefdadigheid, en plantte 

dan later onder voorwendsel van vrijheid en ontvoog

ding het individualisme in de godsdienstige gewe

tens : dat noodlottig individualisme dat noodzakelijk 

op het staathuishoudkundig liberalisme moest uit- 

loopen.
Het liberalisme kent geene andere drijfveer, geene 

andere regelende kracht dan het persoonlijk eigen

belang. Op hetgeen het met bittere scherts de vrijheid 

van het werk en het vrije contrakt heet, doet het 

liberalisme geheel de economische samenstelling der 

maatschappijen berusten, en in de onbeschaamde 

hertelooze mededinging welke die zoogezeide vrij
heid ontketent en aanhitst, wil het geenszins de hard

vochtige onverbiddelijke verplettering erkennen van 

den zwakke door den sterke.

Wij hebben allen, en al te lang, eilaas! de ver

stikkende lucht van dat noodlottig liberalisme inge

ademd. En naarmate het vergift van die stiklucht 

het bloed bedierf, verzwakte insgelijks het rechtbesef 

van 't maatschappelijk leven. En wij hebben den tijd 

gekend, waarop de landelijke eigenaar of de nijve- 

raar, tot de heidensche begrippen over eigendom en 

werk terugkeerend, en zijn eigenbelang tot doel

einde en maatstaf aannemend, niets anders in den 

handwerker meer zag dan een werktuig zonder hert 

of ziel, waarover hij zich het recht aanmatigde met 

oppergezag te beschikken.
Maar neen ! zoo klonk het krachtdadig verzet van 

Leo XIII in zijne beroemde Encycliek over het lot 

der werklieden, —- neen, he t w erk  is geen ab 

stract begrip , is geene a fge trokken  zaak . 
De levende w ezen lijkhe id  waarmede een 

werkondernemer verplicht is af te rekenen, is de 
arbeider, is de werkman, dieniet enkel het recht, 

maar ook de verplichting heeft voor zijn levensbe- 

staan te zorgen, het recht, en, over ’t algemeen, de 

verplichting om eene familie te stichten, en, van dit 

oogenblik, het recht en de plicht heeft door zijn 

werk in zijne persoonlijke levensbehoeften en in de 

behoeften der zijnen te voorzien.

Christenen, die nog met de vooroordeelen van het 

liberalisme behept zijt, luistert andermaal naar deze 

beslissende verklaring van ’s Pausen oppergezag :

« Dat meester en werkman al vrijelijk akkoord slaan 

gelijk zij begeeren ; dat zij zelfs bij name het beloop 

van het dagloon bepalen ; boven dien hunnen vrijen 

wil, bestaat altoos, verheven en grooter, de eisch 

van het natuurlijk recht, namelijk dat het werkloon 

niet ontoereikend mag zijn, om in het onderhoud 

van een zuinigen en deftigen werkman te voorzien. 

Is het zake, dat een werkman, door den nood ge

dwongen of uit schrik voor nog een erger lot, al te 

harde voorwaarden aanneemt, welke hij anderszins 

toch zou moeten aannemen, en tegen dank, omdat 

meester of ondernemer hem die opdringen, ah, zulken 

werkman doet men geweld aan, en tegen dien dwang 

komt de rechtveerdigheid in verzet. » (Encycl. 

Rerum Novarum II. 2.)

Wij hebben allen, onze maatschappelijke opvoe

ding of te herbeginnen of te volledigen.

Wat wil dit zeggen? Dit wil zeggen, dat telkens 

wij, patronen of werklieden, iets voortbrengen ; tel

kens wij, in de uitwisseling van het voortgebrachte, 

verkoopen of koopen ; telkens wij eenen dienst afvor

deren ofwel eenen dienst bewijzen, — da t w ij dan  
op ons eigen a lleen  n ie t m oeten denken. 
Wij moeten het oog gevestigd houden op de belangen 

der groote familie, welke de maatschappij uitmaakt 

waartoe wij behooren en daar wij ook voordeel uit 

trekken. Wij zijn, ja , verplicht op onze beurt ook bij 

te dragen tot het maatschappelijk welzijn, en de uit

breiding van dat welzijn te begunstigen.

...Maar om dat alles te bewerken : geen weten

schappelijke omwenteling waar de onvermijdelijke 

uitslag zou van zijn, het kwaad misschien van plaats 

te veranderen maar tevens te verergeren ; geen klas

senstrijd ; geen wilde woeste haat, waarvan de drijf

veer bij hen die hem aan vuren, al te dikwijls maar 

eene gemeene politieke eerzucht is. Integendeel oor

log aan die noodlottige hebzuchtigheid... Maar 

krachtdadige werkzaamheid voor ’t algemeen welzijn!

De Vlaamsche Kamergroep.
In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is, onder 

voorzitterschap van Dr Jules Delbeke (Rousselare) een 

katholieke Vlaamsche Kamergroep tot stand gekomen, 

die vooral de rechten der Vlamingen zal bestudeeren en 

verdedigen. Ook volksvertegenwoordiger Dr Peel maakt 

er deel van uit. Bravo !

Hopen we dat die zoo noodige groep deugdelijk werk 

zal kunnen verrichten ! En hiertoe, dat hij kranig zal on

dersteund worden door al de volksvertegenwoordigers 

uit het Vlaamsche land ; en ook, door de redelijke man

nen uit het Walenland. We vragen slechts ons recht. 

Een Vlaming moet hiervoor strijden. Een Waal moet 

dit recht kunnen erkennen.

GEVAREN BIJ ’T  LEGER.
Wat er tegen te doen is.

Die gevaren bestaan, m enigvu ld ig  en ver

schrikke lijk : b innen  de kazerne en ook er 

hniten.

I.

BINNEN DE KAZERNE

zijn  het vooral: de slechte klaps,:en zedelooze 

prenten, de schrot’ uitgestaldë ruw heid en 

broekvagerij, het vloeken en zweren, het uit- 

vtillig doen meer dan m en het zeggen kan, 

het voorbeeld van dronkelapperij, dë zedeloos

heid ook in  daad, ’t zij b inst den dag, 't zij 

des nachts.

't Is waar, dit alles wordt door de regle

menten verboden. Maar w at baten reglemen

ten, die niet worden uitgevoerd?

Voor een deel, werken zekere overheden 

mee aan het verval der jonge lieden; een deel 

werken ze niet krachtdadig genoeg tegen.

Inderdaad is hel niet overbekend, dat een 

groot aantal officieren lid  z ijn  van de loge, 

en dus niets beters wenschen dan het leger te 

kunnen  ontchriste lijken? En dat ook menige 

onderofficiers, vooreerst zelf niet veel deu

gend, daarb ij, om wel te staan met de o ffi

ciers, hunne gedachten trouw aankleeft en 

uitvoert ?

. Voor een deel, werkt de m ilita ire  overheid 

t*ut kw aad in  de kazerne niet genoeg tegen. 

Een officier, die w aa r lijk  z ijn  taak verstaat 

zou als een vader moeten waken over z ijn  

soldaten. N iet alleen zou h ij niets ruws, uit- 

valligs, slechts in  de kazerne mogen dulden; 

m aar h ij zou er w aa r lijk  de zwaaiers van ver

derf moeten op de h ie len zitten, rusteloos ver

volgen. Voor den goeden geest in  de kazerne 

zou h ij moeten strijden, als voor de zekerste 

bewaarnis van het heil van ’t vaderland. Zoo

doende, zou h ij wel doen.

Nu wordt d it n iet of niet genoeg gedaan. 

W ie  het n iet doen, laden dus op hunne schou

ders een groote verantwoordelijkheid, vervul

len hunnen  p lich t niet ten opzichte van ’t va

derland en z ijn  volk.

Een ander groot gevaar in  de kazerne is: 

het nietsdoen, de ledigheid. Vooral voor jo n 

gens die geen liefhebbers z ijn  van ontw ikke

ling , moet de tijd  in  de kazerne door te bren

gen, vervelend en gevaarlijk  wezen. Daarom : 

onze jonge lieden op kennis en hooger leven 

belust gemaakt. E n  h un  bij het leger aange

spoord en alle gemak gegeven om  die lust te 

voldoen.

II.

BUITEN DE KAZERNE

zijn  de groote gevaren: de slechte herbergskes, 

de theaters en cinemas, het gebrek aan goed 

ingerichte soldatenkringen.

De slechte herbergskes z ijn  veelal door re

glementen verboden. M aar nog eens de na le

v ing  dezer reglementen wordt doorgaans niet 

streng genoeg nagezeten. Vervolgens, vele 

herbergen,niet door de reglementen verboden, 

deugen ook b ijlange niet.

Theaters en cinemas trekken voorzeker ook 

m achtig  de jonge lieden aan. Goeds kunnen 

zij hier evenm in leeren.

Ook met hen dragen de jonkheden meê h u n 

ne onstuim ige natuur, die hen dringt tot 

vrouwvolk, drank, ten m inste tot gem ak

zucht, en h un  m aar al te d ikw ijls  droeve par

ten speelt.

— »o«—

Tegen d it alles, diende een fel vormend 

bondsleven hen te sterken. Ze dienden dus 

een huis te hebben, w aar ze dwarsdoor thuis 

z ijn ; w aar ze nauw  aaneengesloten tot een 

stevigen bond, vriendschap, verzet, m aar b ij

zonder voorlichting en zedelijke sterking zou

den verkrijgen.

D it geven de meeste soldatenkringen niet. 

Vooreerst, de soldaten voelen er zich niet 

thuis : omdat de kringen veelal te grootsch, 

meer nog te protectionistisch z ijn  ingericht. 

Eenige m isschien, goed bezielde, m aar fel 

aristocratische heeren, komen zich in  den sol

datenkring wel vertoonen; m aar ze staan te

ver boven, te veel nevens de soldaten. En zoo 

is er geen ware gezelligheid, geen ware 

vriendschap, en ook geen passend verzet.

In  de soldatenkringen, diende er een w aar 

bondsleven te heerschen, zooveel m ogelijk  in  

gang gesteken, bestuurd, ja  ten deele bekostigd 

ook door de soldaten: een bondsleven, dat be

nevens verzet, ook op le id ing en w erk ing tot 

goedblijven en goedmaken zou verschaffen. 

Helaas! hoe ver z ijn  we doorgaans in  de wer- ! 

kelijkheid daarvan verwijderd.

I I I . '

W E  ZOUDEN DUS W ILLEN .

Eerst en vooral,in de kazerne —  dat de 

overheid niet alleen stipt orde en regeltucht 

eischte, m aar stelselmatig en streng alle 

schending van fatsoen, eerbaarheid en gods

dienstige overtuig ing zou achtervolgen en 

straffen.
Opdat dit gebeure, zullen onze officieren 

zelf meer en meer zedelijk moeten gevormd 

worden. Dus zal er in  hunne ople id ing meer 

en meer belang moeten gehecht worden, niet 

alleen meer aan hunne technische vorm ing, 

m aar ook aan hunne zedelijk- godsdienstige 

opleiding. De christene officieren moeten het 

dwarsdoor worden. I)e nietchristene, moeten 

ten m inste zoo breed van gedachten worden, 

dat ze godsdienstige overtuig ing b ij anderm an 

eerbiedigen en geëerbiedigd w illen . W e stip

pen h ier terloops met genoegen aan, dat 

hoofdm inister de Broqueville een verbod heeft 

uitgevaardigd, w aarb ij aan  de officieren n iet 

meer wordt toegelaten van geheime genoot

schappen, deel u it te maken.

Ook de almoezeniers moeten volstrekt vrijen 

toegang tot de kazerne hebben. Niet alleen 

meer tot ergens in  een spreekkamertje, w aar 

de soldaten den alinoezenier kunnen  vinden, 

m aar tot heel de kazerne, zoodanig dat de al- 

moezenier zelf de soldaten kunne gaan vinden. 

W ie  z ijn  hu lp  niet begeert, is daar vrij van. 

Maar ook h ij moet vrij z ijn , z ijn  h u lp  te ver- 

leenen aan alw ie fe ite lijk  door de ouders of 

door vrijen  w il aan zijne zorgen z ijn  toever

trouwd.

Vooral buiten de kazerne moet er gezorgd 

w orden :

door streng wezen vooreerst van alle slechte 

kotjes en ge lijk  welke slechte invloeden;

m aar vooral, zoo de soldaten ’s Zondags 

in  stad b lijven, door een stevig ingericht 

bondsleven.De soldaten moeten zich dicht aan 

eensluiten, om zich zelf te volm aken en onder

lin g  goed verzetten; doch ook om, door een

dracht sterk, zich zelf en de makkers van be

derf te vrijwaren. En  w aa r lijk  goedgestelde, 

w aarlijk  democratische, eenvoudige, gansch 

offervaardige personen, en een f l in k  onder

legd priester moeten de soldaten b ij d it h un

inrichtings- uitspannings- ontw ikkelings- 

inrichtings- uitspannings- ontw ikkelings- 

standhoudings- en bevvarings werk helpen.

Pius X  
en de Verbiest verheerlijking-.

Op het oogenblik dat Pitthem zich bereidt om 

Pater Verbiest naar waarde te vieren, dat al de in

woners, arm en rijk, bloemen zaaien en kweeken om 

heel het dorp te bebloemen, dat fijne graszoden aan

gelegd en lindekroontjes gesnoeid worden om aan 

het bronzen gedenkteeken een prieel te verstrekken, 

dat toondichter Jef Valckenare, E. H. Blondeel’s 

feestkantate in muziek vertolkt en reeds zijn heerlijk 

werk voltooit, dat kunstenaar A. Loridan zijn too- 

neeltroep flink africht tot het reuzenwerk der op

voering van I. Oorda’s eerste drama, wordt aan het 

comiteit en aan gansch de parochie het blijde nieuws 

vermeld dat zijne Heiligheid Paus Pius X in een bij

zonder verhoor met Mgr D. Laurent Janssens O.

S. B. lid van het Beschermings Comiteit, met groote 

belangstelling de werkingen voor de Verbiest-ver- 

heerlijking heeft gadegeslagen, en volgaarne zijn 

besten zegen schenkt voor het welgelukken der 

plechtigheid.

Pater Verbiest heeft immers ruim het zijne bijge

bracht tot de bekeering van een ongeloovig volk : 

opdat er maar een schaapstal en een herder wezen 

zou.

UIT A L L ^ L A N D E N ^
Groot-Hertogcom  Luxem burg .

De schoolstrijd is in volle geweld aan den gang in 

het groot-hertogdom Luxemburg. Dank aan een 

verouderd kiesstelsel, op den cijns gebouwd, zonder 

evenredige vertegenwoordiging, is een liberale-socia-



listische blok er meester geworden.

En .hun eerste werk is te vallen op de scholen. 
Seffens eene schoolwet gestemd : De Staat alleen 
meester over de scholen ; geen vrije scholen meer; 
de onderwijzers mogen geen godsdienstig onderwijs 
meer geven.

Mgr. Koppes, bisschop van Luxemburg, heeft 
deze vrijheidsdoodende wet in eenen herderlijken 
brief geschandvlekt. Het godsdienstig onderwijs 
werd ingericht door de priesters in de kerk of in 
eene zaal buiten de school. Al de ouders, op weinig 
na, zonden er hunne kinderen.

Geheel het land door worden groote vergaderin
gen gehouden waar duizende mannen die schandige 
schoolwet brandmerken. Het volk wordt wakker, nu 
het die fijne geuzen aan ’t werk ziet en ’t klinkt er 
zooals in Belgie in 1879 : « Zij zullen haar niet heb
ben, de schoone ziel van ’t kind ! »

Ie r land .

Ierland heeft eindelijk zijne zelfstandigheid, zijn 
langverwachte Home Rule veroverd, waarvoor het 
sedert meer dan eene eeuw lijdt en strijdt.

Het ontwerp met 368 tegen 258 stemmen in de 
Engelsche Kamers aanveerd, werd naar de Lords- 
kamer (Senaat) gezonden en zooals het te verwach
ten was, verworpen. Maar die weigering der Lords 
zal lerland’s zelfstandigheid niet kunnen beletten, 
want na drie weigeringen mogen de Kamers vooruit 
en wordt de Home Rule wet.

De protestanten die in ’t Noorden van Ierland, in 
de landstreek van Ulster talrijk zijn, roepen moord 
en brand. Zij bedreigden met revolutie en tieren op 
al de daken dat zij onder een Iersch katholiek be
stuur niet willen staan.

Maar op 31 Januari kregen zij een eemer koud 
water op den nek. Te Londonderry, eene der bijzon
derste streken van het protestantsch Ulster, moest 
een kamerlid herkozen worden. De strijd was een 
der hevigste die ooit in Engeland geleverd werd. De 
uitslag was dat de nationalist (voorstaander der 
Iersche zelfstandigheid) gekozen werd met 57 stem
men meerderheid op den unionist (tegenstrever der 
zelfstandigheid). Dit in de forteresse der protestant- 
sche Unionisten van Ierland. Geheel de Ulsterstreek 
geeft nu aan de Ierschgezinden 17 Kamerleden tegen
16 unionisten of protestantsche Engelschgezinden. 
België.

Maandag nacht werd de brandkoffer der melkerij 
Sierens, te Stabroeck, opengebroken. Hij ljpvatte 
gelukkiglijk slechts 25 frank in centenrollen.

De echtgenooten Leysen, brave, kristelijke werk- 
menschen, vierden Dijnsdag, te Turnhout, hunne 
diamanten bruiloft. Een smakelijk banket werd voor 
hen en hunne familie opgediend.

André Verbrugghen, camionneur te Brussel, dron
ken te huis gekomen, Maandag nacht, vroeg geld 
aan zijne vrouw. Geen ontvangende, sloeg hij haar 
op het hoofd met de stoofhulle.

Hij is aangehouden. Zijne vrouw is de panne van 
’t hoofd geborsten. Altijd de drank.

Te Charleroi werden druksels aangeslegen, welke 
ophitsingen tot stakingen opstand behelsden, en die 
moesten uitgedeeld zijn aan de werklieden van-den 
ijzerweg. De druksels kwamen uit eene roode Brus- 
selsche drukkerij.

Twee beschonken mijnwerkers vochten te Seraing. 
Een hunner wonde zijnen tegenstrever in de zijde 
door een revolverschot.

Te Ste-Mard bij Aarlen woont Jan Lavallé, strij
der van 1830. Alhoewel 104 jaar sedert 4n dezer, is 
hij nog wel te pas err in het bezit van alle zijne ver- 
standvermogens.

Woensdag had er eene ontploffing plaats in de 
buskruitfabriek te Wetteren. De stoffelijke schade is 
groot. Twee werklieden bekwamen lichte verwon
dingen.

Frankrijk .
Bankier Ellol had, te Parijs, verscheidene maat

schappijen gesticht,zoogezeid voor handel in koffij, 
eetwaren, geneesmiddels, enz.

Zijne aanzeggers of démarcheurs haalden 300,000 
frank aandeelen op.

Hij is de plaat gepoetst met ’t geld.

Verscheidene geneesheeren hadden eene plaats in 
den beheerraad der maatschappijen aanveerd. Zij 
staan met eene neuze.

Een geldophaler van den Crédit Lyonnais te Parijs, 
beweerde aangevallen en bestolen geweest te zijn.

’t Gerecht heeft hem niet geloofd. Hij zit in de 
dooze : ’t en was niets van zijne aanranding.

’t Peerd van kolonel Guise, ordonnance van den 
voorzitter der Fransche Republiek, steigerde en viel 
achterwaards over. ’t Is kapot en zijn meester is over
leden in ’t krijgsgasthuis te Parijs.

Renard, moordenaar van eenen gendarm werd ge- 
halsrecht te Versailles.

Hij heeft zich kristelijk bereid tot de dood, zijne 
biecht gesproken en het kruisbeeld godvruchtig 
gekust.

De zoon van een Russischen hoogleeraar, met 
zijne moeder op reis naar Parijs, viel uit den snel
trein Berlijn-Hanover, en was een lijk.

Zondag avond werden twee geweerschoten gelost 
op den pastoor van St-André, departement Gers. 
De priester werd getroffen in den arm.

De algemeene begrooting van Frankrijk voor het 
dienstjaar 1913, bedraagt in uitgaven ongeveer vijf 
miliards.

A m erika
De wet waarbij ongeletterde inwijkelingen of immi

granten den toegang tot de Vereenigde Staten van 
Noord Amerika wordt ontzeid is door het Senaat 
goedgekeurd.

Ita lië n
Generaal Charles de Coligny is schielijk gestorven 

op een gemaskerd bal, te Brescia.
R usland

Een stoomketel sprong in de werkhuizen van So- 
mowice (Polen). — Er zijn 9 gekwetsten. Een werk
man werd gedood.

De kindersterfte in Rusland is overgroot ten ge
volge van de volslagen onwetendheid in zake gezond
heidsleer.

D uitsch land .
De gemeenteraad van Keulen besloot eene stede

lijke verzekeringskas tegen ziekte op te richten. Deze

kas zal bestierd worden niet door ambtenaars, maar 
door bekende mutualisten.

Een officier en een matroos verloren het leven door 
eene ontploffing aan boord van den Duitschen 
Kruiser Geier te Beyrouth.

O ostenrijk .
Kardinaal Nagl, aartsbisschop van Weenen, pri

maat van Oostenrijk, is Dinsdag namiddag over
leden. Hij was een hooggeleerd prelaat, een voorbeeld 
van liefdadigheid en een steuner met woord en daad 
der katholieke drukpers.

KRONIEK VAN DE WEEK.
DE POLITIEKE TOESTAND

(van onzen Brusselschen Berichtgever).

We staan ongetwijfeld voor een ernstig oogenblik. 

Verleden week werd medegedeeld dat de re- 

geering verdeeld was; dat de koning de regeering wilde 

bewegen de grondwets-herziening te aanvaarden.

’t Kan nuttig zijn misschien, u daarover iets of anders 

mede te deelen.

De Kamers geleken verleden week aan een akademie, 

we hoorden er 4 sprekers van groot talent: Hymans, 
Van der Velde, Woeste, de Broqueville.

Maar die vier redenaars deden anders dan schoone 

zinsneden zeggen. 'Met al de sluwheid en arglistigheid 
waar ze bekwaam toe waren, hebben de twee redenaars 

van links getracht de rechterzijde in slaap te wiegen, 

ze gerust te stellen; om op het gunstig oogenblik een 

strop rond hun hals te gooien en toe te trekken.

Idymans was voor den vrede. Hij verstaat dat de 

regeering niet wil toegeven aan bedreigingen; hij verstaat 

en weet dat er over Algemeen Stemrecht uiteenloopende 

gedachten bestaan. Dat de regeering nu een commissie 

aanstelde om die kwestie te onderzoeken, de socialisten 

zouden er vrede meê hebben, ze zouden hun geweren 

weer aan den muur hangen en alles ware weer rustig.

Van der Velde, als hij dat schoon liedje hoorde, 

dichtte seffens een andere strofe en zong even schoone: 

Iedereen verlangt vrede en ruste. Maar ’t volk, het 

driftige volk wil absoluut verandering aan de kieswet; 

het wil absoluut Algemeen Stemrecht, en is bereid ervoor 

te lijden... maar van zoohaast het volk zal weten dat de 

regeering vrede wil en overeenkomst en ons voorstel aan

vaardt, ’t zal doen zooals M. Hymans zegt.

’k Hebbe nog vergeten te zeggen dat M. Hymans 

een bloemke gesteken had naar den koning, om van den 

koning drukking les te krijgen ten voordeele van den 

burgervrede.

’t Schilde waarachtig aan met of een of andere van 

de katholieken liep meê, M. Melot onder andere.

Maar M. Woeste sloeg met een trek heel ’t strop aan 

stukken en de minister de Broqueville gaf een antwoord 

zooals we er een verwachtten.

De linkerzijde heeft haar programma,

Wij hebben het onze.

Met de kiezing had het volk tusschen de twee zijn 

voorkeur te geven. Het kiezerskorps heeft geantwoord. 

Gij zelf ‘hebt de kamerontbinding gevraagd. Het land 

stelde u in ’t ongelijk.

Wij voeren nu ons programma uit. Een programma 

van rechtvaardigheid en democratie. Schoolwet, pen

sioenwet, enz. •*>

De socialisten dreigen; z’hebben ongelijk.

En om op het punt te komen:

De socialisten hebben een dwaasheid begaan en geen 

kleine. Ze hebben hun schapen over de brug gedreven 

en de schapen willen nu niet weer over de brug, om 

terug te keeren. De leiders voelen de verantwoordelijk

heid en zien dat er maar één uitweg bestaat. En dit 

middel is: de socialisten doen gelooven dat de regeering 

toegeeft.

Hymans weet en ziet dat ook, maar om zijn kartel- 

vrienden uit de nesten te helpen, speelt hij ook zijn rol 

meê en zegt... geeft toe... dan zullen de schapen weer 

over de brug geraken.

de Broqueville en Woeste stonden vast op hun punt, 

het rvare punt. De socialisten dreven hun volk over, 

eiwel dat ze hun volk nu terug drijven, dan zullen we 
spreken.

—  «o»—

de Broqueville smeet echter de kwestie der grond
wetsherziening niet heel en gansch weg.

We zeggen niet: Nooit, klonk het door de Kamers. 

En de regeering wil onderhandelen, wil spreken, en for- 

mulen zoeken waarop al de partijen het ééns zijn. 

En hij wierp dan een argument, een reden, die als een 
blok nederviel. « Zoo we vandaag toegeven aan dg 

bedreigingen, de socialisten zouden dood-eenvoudig dit 

zelfde wapen blijven bezigen. Vandaag dreigementen 

voor dit, morgen voor iets anders.

Algemeene werkstaking wanneer de meerderheid een 

wet wil, waar de socialisten niet van willen.

Algemeene werkstaking wanneer de socialistische 

minderheid een wet wil, waar de meerderheid niet van 
wil.

Zoo zou de minderheid, door dwang en dreigementen, 

’t bestuur in handen hebben.

Wij voegen erbij dat alwie oogen heeft, klaar ziet, 

dat we aldus naar de anarchie gaan.

— «o»—-

Er is nog meer. Zie zegde de minister: Vraagt toe

passing van Algemeen Stemrecht op Gemeente- en Pro- 

vincieraadverkiezingen. Maar dat hoort de oppositie niets

Edmond Picard hoorde ’t echter en in een liberaal 

blad van Brussel ging hij met zijn kappende pen den 

minister gelijk geven, de socialisten ongelijk geven en de 

liberalen uitkleeden.

Waren de liberalen werkelijk voor Algemeen Stem

recht, schrijft de oud-socialistische Senator, ze zouden 

een begin van toepassing vragen van Algemeen Stem

recht voor Gemeente en Provincieraad. ’Maar oei ! 

Hebben de liberalen thans nog een overschotje van 

gezag, ’t is wel dank aan eenige groote steden waar ze 

nog een woord mogen spreken.

En daarom zullen de liberalen niet ingaan op het 

voorstel van den minister. Ze zouden weer wat lager 
tuimelen dan ze nu zijn.

—  «O»- ot.9,

Er werd zoo wat links en rechts uitgebeld dat de 

koning op aanraden van zijn sekretaris Ingenbleck het

ministerie tot toegeven zou willen overhalen.

De heer Ingenbleck stuurde een brief naar de bladen 
om dat te loochenstraffen.

De heer Ingenbleck heeft onzes inziens, zeer welge

daan, en we durven verhopen dat die geruchten op niets 
gesteund zijn. Want die geruchten hoe klein ze zijn, 

zouden kunnen harde donderslagen verwekken. De heer 
Ingenbleck mag natuurlijk zijn persoonlijke gedachten 

hebben; —  maar hij is door niemand aangewezen om 

invloed uit te oefenen op het landsbi stuur.

We gelooven ook niet dat Zijne Majesteit eenige 

drukking zou willen laten gevoelen op de regeering. Of 

hij immers veel goeds te verwachten heeft van wege de 

minderheid is voor niemand een raadsel, ook wel niet 

voor hem. De regeering moet thans of nooit vrij kunnen 

bewegen, en wat meer is, haar eigen programma kunnen 

afwerken; en dat alles is noodig, wijl aan een ander 

kant de katholieke partij er niet eens aan denken mag de 

witte vlag boven de kamers uit te hangen en te capitu- 

leeren, of nog korter om zich plomp verloren van de 

hoogte van haar macht naar beneden te storten om plei- 

zier te doen aan schreeuwers.

Daarbij de regeering heeft het volk na zich, het volk 

dat in zaak schoolwet ook niet toegevend was, niettegen

staande de drukking van hooger hand uitgeoefend voor 

een paar jaar.

Het volk heeft betrouwen in zijn regeering, betrouwen 

in het ministerie. Tiet volk bezweert zijn regeering recht 

door zee te varen, niet te schipperen.

Ons programma en anders niet! Eri dit spijts gelijk 

wie.

Verleden week was er door al dit kamergekarrewar 

een lichte schudding in ’t ministerie. Maar we durven 

verhopen dat er geen barsten, noch zware schade ver
oorzaakt werd.

Ten slotte dus: We moeten onze regeering steunen uit 

al ons krachten, verdedigen, desnoods luid laten hooren 

dat we het steunen in zijn onbuiglijkheid tegenover het 

straatgeweld. Niet alleen steunen, maar luidop eischen 

dat het geen duim wijkt, voor niemand.

—  «o»—

Dinsdag waren de sossen losgelaten te Brussel, met 

vastenavond immers. Le Peuple had zijn volk aangezet 

te gaan betoogen voor Algemeen Stemrecht.’t Ging een... 

spontane, een opwellende, betoog zijn en uiting van den 

volkswil! En ’t was me ’t bewijs! —  Een duizend 

betoogers, waartussc'hen minstens een derde zonder 

rood knopke. De socialisten heeten die « Mouchards ». 

Immers als zij een plaats bezetten willen, is die plaats 

hun eigendom. Beleefdheid, beschaving zijn intusschen 

nog hun eigendom niet. En of een 600 manifestanten 

heel het parlement kunnen beinvloeden zal zelfs een 

Hubin of Donnay niet gelooven.

KAMER-VERSLAG.
M. Buyl is nog niet content over den uitleg van 

den minister nopens het geval de Neuter.
’t Verwondert ons niet, omdat niets ons verwon

dert van wege M. Buyl. Nu iedereen zat te gapen 

of te slapen. M. Cocq, een der groote truweeldra- 
gers onzer logen, heeft op zich genomen te bewijzen 

dat de vrijmetselarij geen politieke en geen anti

godsdienstige secte of vereeniging is.

Hij is reeds in de jaren 1700 eu vindt zelfs pries

ters in de loge. We bedanken hem voor zijn schoon 

betoog ; — maar wat hij moet bewijzen en nooit zal 

kunnen, dat is dat de vrijmetselarij in onze dagen 

tegen de katholieke godsdienst niet is. Nu we vinden 

’t oprecht verzettig een grooten loge-menheer zich 

te zien weeren in de Kamers om te bewijzen dat 2 

en 2 geen vier is.

— Over algemeen stemrecht is nog voortdurend 

praat gemaakt. En de socialisten hebben nog eens 

een scène gemaakt. M. Gielen sprekend over dat 

kiesstelsel in Frankrijk, heette het rot.

Wat, ge durft Frankrijk rot heeten ! En heel ’t 

roode zootje zong in koor « Leve Frankrijk. » Voor 

Franskiljons is ’t wel, voor internationalisten is het 

heel flauw. Edoch, daar met dien scheeven uitleg 

van wege Destrée een naburig land gelasterd scheen 

vroeg de Kamervoorzitter aan de leden allen recht 

te staan en « leve Frankrijk » te roepen. Wat dan 

ook gedaan werd. De heer Gielen hield er echter aan 

van te protesteeren om te zeggen dat men zijn woor

den verkeerd opnam. Ge ziet het, ’t is nog een toer 

van wege de socialisten, ’t Zal hun weinig baten... 

bijzonderlijk wanneer Furnémont, die altijd vecht

haan blijft, een oogenblik later recht staat om te 

zeggen dat de officieren hier zouden moeten doen 

als in Portugal. Dat wil zeggen dat hij een politieke 

revolutie wenscht in ’t eigen land. Dan natuurlijk 

protesteerden de socialisten niet. Integendeel ! ’t zijn 

simpelweg geruchtmakers.

— Toekom ende w eek deelen we de redevoe

ring mêe van baron Karei Gilles de Pélichy; wat de 

achtbare heer volksvertegenwoordiger zegde over 

Rousselare is immers van algemeen belang, geeft 

richting en gedachten.

ONZE BONDEN.
K ortr ijk .

VOORDRACHT VAN RENÉ DEBRUYNE IN 
DE GILDE VAN AMBACHTEN TE KORTRIJK.
— René Debruyne, sekretaris van het Algemeen 
Christen Vakverbond, hield Zondag avond in de 
Gilde van Ambachten eene voordracht. M. Dr Peel, 
volksvertegenwoordiger, stelde hem voor.

Ziehier de beknopte samenvatting der voordracht.

We hebben een lastigen strijd te voeren, en willen 
wij den zege, we moeten goed onze strijdmiddelen 
kiezen. In den strijd voor onze economische belan
gen zijn onze beste wapens : a) de vakvereeniging,
b) de ziekteverzekering, c) de samenwerking van 
verbruik. De vakvereeniging blijft steeds ’t eerste 
maatschappelijk werk, want zij alleen waarborgt een 
behoorlijken loonstandaard. De christene vakbewe
ging oefent een overwegenden en alzijdigen invloed 
uit, en de Rousselaarsche fabriekanten weten thans 
wel waarmêe zij af te rekenen hebben. Maar vakver
eeniging is niet alles : de arbeiders moeten zich ook 
verzekeren tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom; ze

moeten ook zorgen hun loon goed te besteden, zich 
goede levensmiddelen aan te schaffen tegen de bil- 
lijkste prijzen. Voor dit laatste dient de samenwer
king. Christene werklieden moeten verstaan dat zij 
hunne eigene inrichtingen moeten ondersteunen en 
verdedigen : wie andere steunt, werkt zijn eigen 
tegen.

Onder verstandelijk-zedelijk opzicht. — De voor
mannen der vakbeweging moeten leden zijn van 
studiekring en sprekersbond. ’t Is onder de arbeiders- 
zelf, dat de dragers moeten gevonden worden van 
de heerlijke christene vereenigingsgedachte. Alleen 
door studie leert men klaar zien in de vraagstukken 
van den tijd; en over die vraagstukken kunnen mêe- 
spreken, anderen kunnen voorlichten, is eene groote 
bron van zelfvoldoening.

Naast de verstandelijke ontwikkeling moet de vak
bekwaamheid bevorderd worden. Beroepsleergangen 
en vakscholen zijn daarvoor uitmuntende instellingen. 
De voormannen onzer maatschappelijke beweging 
moeten ook overtuigde drankbestrijders zijn, want 
met een drinkend volk is niets ernstigs aan te 
vangen.

Onze maatschappelijke werking, moet een geheel 
vormen. Tot nu toe is dat veel te weinig 't geval. 
Vakvereenigingen, mutualiteiten en andere inrich
tingen staan elk afgezonderd, zonder onderlinge 
betrekkingen. Dat is verkeerd. De werkers moeten 
elkander leeren kennen, en de onderscheiden werken 
moeten elkaar aanvullen. De mutualiteiten zijn veelal 
nog slecht bestuurd, de ware volksinstellingen nog 
niet die ze zouden moeten zijn. Flinke arbeiders 
moeten ’t bestuur in handen nemen. De onder
scheiden werken, elks zelfstandigheid gewaarborgd, 
zouden moeten samengetrokken worden in een ver
bond, dat men Volksbond of Werkliedenbond heeten 
kan. Op die wijze brengt men de werken en de wer
kers samen, krijgt men meer invloed, wint men ge
makkelijker ’t vertrouwen der massa. Dat verbond 
zou zich niet moeten bepalen bij de stad alleen, 
maar al de christene volksinstellingen van den om
trek omsluiten, ’t is een groot werk, maar vele handen 
maken het licht, ’t Is in alle geval langs dien weg 
dat de zelfstandigheid van den arbeidersstand te be
werken is. Wij moeten ons ook wapenen met onze 
godsdienstige overtuiging te versterken door meer
dere godsdienstkennis. De zucht naar stoffelijk ge
not neemt ontzaglijk toe, maar wordt ten slotte eene 
bron van zedelijke ellende en zielslijden. ’t Socia
lisme, met zijne materialistische levensopvatting, 
heeft op kolossale wijze ’t zedenbederf bevorderd. 
Willen wij het innerlijk geluk onzer familie verze
keren, wij moeten christenen zijn in den vollen zin 
van ’t woord, Vlamingen uit een stuk, die hunne 
taal liefhebben en willen doen beminnen door ze 
zelf beschaafder te spreken. Wij moeten idealisten 
zijn; in vervanging der samenleving, waar arbeid 
en arbeider maar al te veel miskend werden, eene 
andere willen, waar rechtvaardigheid en liefde over- 
heerschend zijn.

GILDE VAN AMBACHTEN. — Hel beste Kamer
verslag krijgen onze ieverige propagandisten alle 
veertien dagen den Vrijdag ’s avonds om 8 1/2 u. 
Gemoedelijk, aangenaam en leerzaam uurtje, ook 
buiten het Kamerverslag, onder ons, bij onzen 
geliefden hoofdman, gemeenteraadsheer en volks
vertegenwoordiger, lki ook van de Vlaamsche groep 
in de Kamer. Allo, katholieke werklieden! ’t Doet 
daar deugd samen te zijn. Komt,werkt u op tot goede 
propagandisten. Komt u daar op de hoogte stellen 
van vlaamsche kwestie, werkersbelangen, leger- en 
schoolaangelegenheden in stad en land. Wisten het 
er velen! Vergadering Vrijdag toekomende.

Wevelghem.
KATHOLIEKE VOLKSBOND. — De maande- 

lijksche vergadering, Zondag laatst, was deugd
doende, schoon niet al te talrijk bijgewoond. Na 
opening, gebed, zang en verslag, kregen we van 
onzen vriend Achiel Duquesrte een klaar overzicht 
van de vreeselijke uitsluiting te Rousselare. Spreker 
wees het begin aan van den strijd, de voorbeeldige 
werking der christene vereeniging, het nieuwe ver- 
radersspel der sociaiisten en ten slotte trok hij het 
besluit, dat wij ook hier, in die beweging te Rousse
lare, groot belang moeten stellen, aan onze christene 
vereeniging moeten houden en de roode politieke 
dwarsdrijvers moeten schuwen. De voorzitter A. Dar
ras, onderhield ons daarna over de bespreking in de 
Kamers betreffende grondwetherziening, bespreking 
die heel en al ontijdig begonnen, een hoeveelheid 
tijd zal doen verliezen, die zoo nuttig voor het 
stemmen der wachtende sociale wetten zou gebruikt 
worden.

Op het gepast oogenblik zullen de katholieken, 
ook het kiesrechtvraagstuk aanpakken en het een 
goede oplossing geven. Voor nu moet er naarstig 
aan sociale wetgeving gewrocht worden. De E. H. 
Proost sloot de vergadering met een korte voor
dracht over de nijverheidsschool: hij zette de leden 
van den volksbond om het dringendst aan, van deze 
uitzonderlijke gelegenheid om kennis aan te werven 
gebruik te maken. Werklieden zoowel als patroons 
moeten goed op de hoogte zijn van het vak, en de 
nijverheid.

B elangrijk  bericht.—Van nu af aan, zullen er 
geene uitnoodigingskaarten meer besteld worden. 
De vergaderingen zullen alleen maar in ons bonds
orgaan aangekondigd worden. Al de leden, die toch 
dit blad moeten trekken, zullen aldus evenwel als 
door uitnoodigingskaarten de vergaderingen kunnen 
kennen, als ze ’t maar begeeren. Dat ze dan ook 
trachten goed op post te zijn.|

NIJVERHEIDSSCHOOL. — Hoe langer hoe 
meer wordt deze zoo nuttige inrichting gewaardeerd. 
De leden zijn telkenmale buitengewoon talrijk aan
wezig: de lessen worden ook van keer tot keer 
belangwekkender. Iemand die eens een les volgde, 
wil ze voort volgen, wil er geen ééne meer missen. 
Wie ze integendeel niet volgt, zal leelijk de kanse 
verkeken hebben. Nu! heel veel leden, tenzij buiten
mate ernstige, kunnen wij niet meer aannemen : de 
plaats schiet bijna te kort. Thans moeten we nog 
zien vol te houden, en alles zal dan goed gaan!...

Zondag laatst kregen we een prachtige les van 
E. H. Schrurs : een zaakrijke samenvatting van alles 
wat hij in zijn leergang zal behandelen; daarbij reeds 
een begin van uitvoering : namelijk allernuttigste 
inlichtingen over vreemde maten, gewichten en geld. 
E. H. Dupont handelde geheel praktisch over: 
koopen en verkoopen, en wat in geval van moeilijk
heden kan dienst bewijzen. E. H. Jonckheere voerde 
ons meê in den sterrenhemel; en liet ons de heerlijk
heden van ons reuzig zonnestelsel bewonderen. 
Lichtbeelden mieken zijn les nog bevattelijker en 
aangenamer.

Lessen deze week: 1. Over handel, Dinsdag te
7 uren 1/4 zeer stipt.

2 . Donderdag, over inleiding tot de maatschappij
leer : weêr met lichtbeelden.



Iseghem.

WERKLIEDENBOND. — A lqemeene  vergade
ring. — Morgen Zondag, 9 Februari, te 5 1/2, alge
meene vergadering met smakelijke dagorde. Niemand 
blijve ten achter. Onze zangafdeeling zal het bonds- 

. lied zingen en nog wel iets meerook.

P ropagandaclub . — Bestuurvergadering Zondag 9, 

te 5 uren. Algemeene vergadering Maandagavond,
10 Februari, te 7 1/2 uren. Aan de dagorde : De 
politieke toestand.

Zangafdeeling . — Zondag 9, te 11 uren. We moe
ten op post zijn,zulle ! Deboekskes meêen gezongen 
dat het helmt.lijk Zondag laatst. Geen achterblijvers.

Stu d iebon d . — ’t Was wel een schoone inzet, 
Maandag avond, ’t 'Is maar jammer dat de tijd niet 
stille staat; nu dat is onze schuld niet. En een 
schoone hoop volk : 27 ! die nog gading hebben, 
komen zeere af.

Maandag aanstaande is de studiebond vervangen 
door de propagandaclub; maar den volgenden 
Maandag doen we weêr voort.

Vereen igde  w e r k l ie d en . — Morgen Zondag, te 
4 1/2 uren, algemeene vergadering in ’t Gildenhuis.

S T A D  ISEGHEM.
NOG AL N IEUWS. —  « Weldoen » is groote 

liefhebber van een klimmende taks op het inkomen.

Wij zijn niet van die menschen die rechtuit iemands 

gedachten afkeuren. Ejt zijn redens voor en er zijn 

redens tegen.
Maar als weldoen voor die belasting is, dan moet 

hij ook voorstaander zijn van het Abonnement; want 

’t abonnement is naar ons bescheiden oordeel niet anders 

dan een belasting op ’t inkomen. Of weet hij beter?

ZE VERKOOPEN  : oude gazetten (Boos Iseghem) 

aan 0.15 fr. de kilo. Ze moeten er nog al eenige kilos 

hebben daarvoor, vindt ge ’t niet?

En dat na 25 weken 1
We wisten wel dat de verkoop zoodanig groot was 

dat er een overschot was, iedere week; maar na 25 

weken, bij de kilo kunnen voortverkoopen, dat is oprecht 

zeer aanmoedigend.

Hadden ze nog 25 weken gewacht, ge hadt dan heel 

de collectie kunnen krijgen voor drie kluiten, want dat 

moet alverre ’t gewicht zijn: 50 gazetten in een kilo. 

En drie kluiten dat ging alverre de weerde zijn ook 

van dit blad.
*

* *
CIN EM A  van ’t Gildenhuis. Zondag en Maan

dag, telkens te 7 uren en hal f ’s avonds is er kinema- 

Vertooning in het Gildenhuis.
Den Zendag avond hebben de leden van den werk

liedenbond, alsook de Xaverianen, kosteloozen toegang 

op vertoonen van hun lidkaart.

Over kort zal een prachtige vertooning gegeven wor

den over het lijden van Onzes Heeren.
We durven verhopen dat werklieden en burgers onze 

eigen Cinema-inrichting zullen willen bekend maken, 

’t Is immers niet noodig geld te geven voor een inrichting, 

wanneer uw geld ook dienen moet om in weekbladen uw 

stand te zien aanvallen en tweedracht te zien zaaien.
*

V E RG A D ER IN G  DER SCHOENMAKERS.

Ruim 500 leden hadden den oproep beantwoord, en 
vulden Zondag j. 1. de groote zaal van het Gildenhuis.

Na een dankwoord van den voorzitter en eenige 

nuttige wenken, aangaande het reglement, las de schat

bewaarder zijn verslag voor over den toestand der kas 

op het einde van ’t jaar 1912.

Mét geestdrift begroette men den steeds toenemenden 

vooruitgang.
Daarna gaf de schrijver verslag over de onderhan- 

delingen met de schoen-fabrikanten op 13 Januari 11. 

waarop de vergadering onmiddelijk de noodige beslis

singen nam.
Ook aan twee der leden werd het woord verleend, 

onze vriend Vanderbist had het over het stichten van 

pen spaarfonds, om naderhand eene samenwerkende 

maatschappij te stichten; met dit doel zal eene afzon

derlijke vergadering belegd worden. Vriend Eug. Van- 

dommele weerlegde in korte woorden den lasterpraat die 

nu vooral zoo gretig en opzettelijk wordt rondgestrooid.
Schoenmakers blijft eensgezind, behertigt uwe belan

gen, en steeds zal uw toestand door uw toedoen ver

beteren.
*

M *

5' LES O V ER BOEKHOUDEN. —  In de vorige 

les werd gehandeld over de geschriften die gedurig den 

staat onzer kas volgen en aanduiden. Nu zien we hoe een 

handelaar best die sommen en aanduidingen kan ge

bruiken. Alle slach rekeningen en personen komen in 

verband .met onze kas; de eenen geven, de anderen 

ontvangen. We hebben ze al dooreen gerangschikt in 

ons Kasdagboek; maar nu ware het goed ze eens allen 

soort bij soort met hun globale som te vermelden. In 

groot boekhouden doet men dit in het zoo-genaamd 

li Grootboek » volgens de dubbele wijze, of de Ame- 

rikaansche wijze of nog andere. W ij doen dit even klaar 

in onzen « Kas-staat » waar elke soort geldverhandeling 

zijne bepaalde kolom heeft. Volgens het belang onzer 

zaken maken we dagelijks of wekelijks dien staat op. 

Maandelijks tellen we de gedeeltelijke sommen saam; 

na 3 maanden tellen we de maandelijksche sommen en 

op 31 December hebben we de sommen voor heel het 

jaar. Uit de vergelijking der verschillende maanden, 

trimesteres en jaren ondereen kunnen we dan de beste 
lessen trekken voor de toekomst.

★
¥ *

’t TOONEELFEEST DER  CONGREGATIE

mag opperbest gelukt heeten. Met belang werd het 

boeiend drama door de talrijke toeschouwers gevolgd 

en meegevoeld. De nieuwe tooneelschikking, eene spelonk 

voorstellend, geheimzinnig groen verlicht, bracht ons 

aanstonds in de gewenschte stemming.

Hoe trouw en pakkend werd de tegenstelling vertolkt 

tusschen den ruwen Roovers-aanvoerder met zijn barsche 

« condottiere » en die lieflijke kinderen met hun reine 

stemmen en zoete zangen...

Het luimige deel bracht ons het kluchtspel. De ge- 

•vaartenissen van den mensch-schuwen baas met zijn

beide knechten: sluwe Baptist en de goede rechtschapen 

Jan Wit van Putte, lieten eens hartelijk lachen !
Bij een klinkend « Galop » keerden we huiswaart, 

hoogst voldaan. Laat onze knappe tooneelgilde maar 

zoo voortgaan en ons nog menig zulke opvoeringen be
zorgen.

*
* •¥-

BIJ DE OUD-SOLDATEN.—  Zondag en Maan

dag laatst vierde de maatschappij De Ware Vader

landers, haar jaarfeest. Van in de vroege vroegte weer

klonk het trompettengeschal rond de stad, indrukwek

kend en grootsch de mare brengend dat de blijde dag 

was aangebroken. Van af 9 uren kwamen de leden in het 

lokaal bijeen en om kwart voor 10 uren wierd het 

teeken tot vertrek gegeven. De gelederen werden samen

gesteld, een goed honderd man, muziek aan ’t hoofd met 

vaandel begaven zich in korps naar de hoogmis. Na den 

Grooten Koning gedankt en gebeden te hebben deden 

wij een eeretoerke in stad, waarbij hun flink trompet

terkorps zijne beste stukken uitvoerde.

De talrijke nieuwsgierigen langs den doortocht ge

schaard, waren vol bewondering voor de fiere houding 

onzer oud-soldaten. Om 1 ure en half waren 94 oud- 

wapenbroeders aan tafel vereenigd. ’t Was de moeite 

weerd, lekkere spijzen en naar beliefte; of ze er eere 

aan deedenl En alles zoo deftig en welgemanierd; nu, 

’t bestier zorgt dat alles in den haak staat. Bij ’t nage

recht bedankt de Kolonel-Voorzitter de leden voor hunne 
tegenwoordigheid en voor hunne deftige houding, hij 

hoopt dat de maatschappij immer zal vooruitgaan en de 

goede faam die ze reeds verworven heeft, weerdig blij

ven. Aan Z. M. den Koning, wordt een telegram van 

getrouwheid en heilwenschen gezonden. Na het feest

maal worden eenige bezoeken gebracht aan eereleden 

en ’s avonds om 8 uren waren de leden opnieuw in ’t 

lokaal vereenigd. Muziek, gezang, kluchtspelen, enz., 

enz., eene opgeruimdheid en blijmoedigheid om de koel

ste te doen lachen en de stijfste te doen meespringen, 

niets ontbrak er. Waarlijk een welgelukt avondfeest.

Den Maandag avond om 5 uren waren ze weer op 

post. Voor den inzet een franschbrood met hespe, dan 

een wandelingske in stad, muziek aan ’t hoofd en om

9 uren slotvergadering. Alles is in de beste voorwaarden 

afgeloopen, iedereen was uiterst tevreden en tot t’ naaste 
jare was het wachtwoord.

*
¥ •

VERKOOP VAN SOUCHEN. -— Er zijn reeds 

voor 225 fr. souchen verkocht, ten voordeele van de uit
geslotenen van Rousselare.

We bedanken van harten de bevolking om den steun 

dien ze geeft aan de arme werkersbevolking van Rousse
lare.

Wie souchen begeert kan nog altijd geriefd worden in 
de Gilde.

EMELGHEM.

De inhuldiging van den nieuwen deken der Sint- 

Bloy’sgilde werd met goed weder begunstigd. Vijftig 

rijtuigen en dertig mannen te peerde namen deel 

aan den stoet. Het muziek verdient eene bijzondere 

melding, daar het door zijne aanwezigheid veel bij

gebracht heeft aan ’t welgelukken van het feest.

— B r a n d .  — De zoon Vandekerkhove, die in den 

brand van verledene week zoo erg verbrand werd, 

is aan de beterhand. De koeib,eesten die uit den 

brandenden stal gered werden, zijn moeten afge

maakt worden. Men zou zeggen dat sedert eenigen 

tijd eenige schurken erop uit zijn in onze zoo rustige 

gemeente schrik en vrees te verspreiden. En die 

kerels schijnen tot alles bekwaam, ’t Ware te hopen 

dat voor de veiligheid en de rust onzer inwoners 

die gevaarlijke kerels algauw geknipt en voorbeeldig 

gestraft werden.

—  P a t r o n a a t .  — Sedert lang was het noodig dat 

er hier benevens Zondagschool en Congregatie, iets 

meer tot stand kwam voor onze opkomende jeugd. 

Over vier maanden werd in de oude gemeenteschool 

een patronaat opgericht, waar ons jeugdig volk des 

Zondags treffelijk en aangenaam zijnen avond door

brengt. Telken Zondag komen er een zestig jonge

lingen. En of ze zich vermaken hoeft niet gezegd ! 

Er zijn reeds eene zang-, muziek- en tooneelafdee- 

ling gesticht en in ’t korte komt er eene bibliotheek. 

Andere nuttige inrichtingen voor de jongelingen 

zullen volgen. In  ’t korte geven zij hun eerste 

tooneelfeest. W ij verhopen wel dat iedereen dat 

werk zal goedkeuren en waar ’t kan zal ondersteu

nen. Eenige vlaamsche leesboeken zouden nietten 

onpas komen. Die er dus eenige ten optelle heeft, 

zende ze af. H ij zal goed en deugdelijk werk ver

richten !

In den omtrek.
A rdoye .— Twee jonge fabriekwerkers, 13 en 14 

jaar oud, gingen op het Statieplein aan het twisten, 
voor eene nietigheid. De jongste ging zijnen makker 
te lijve met zijnen holleblok en trof hem zoo geweldig 
op den neus dat het neusbeen gebroken was en he 
linkeroog bijna ingedrukt. t

Beveren - Rousse laere . — Maandag laatst, 
kwam vrouw Provoost-Deneer, ’s morgens ten 7 1/2 
uren weder van de kerke waar zij de misse gehoord 
had, toen zij, al met eens, t’huis komende vóór haren 
man en drie kinders boomslag omverre viel. Zij was 
dood oogenblikkelijk.

Iseghem . — Woensdagavond, rond half acht u., 
werd Camiel Viaene, wijk Mol, aangerand door ze
keren A. V., schoenmaker, wonende zelfde wijk. 
Viaene bekwam vier erge wonden aan het hoofd. 
Overvloedig bloedend is hij naar zijn huis kunnen 
gaan, alwaar men de hulp van den dokter heeft inge
roepen.

De politie heeft een bebloed mes aangeslagen bij 
den broeder van den laffen dader, alwaar hij vernacht 
had en werd aangehouden.

Lauw e. — Stoutmoedige dieven hebben dinsdag
nacht in het bureel der pannenbakkerij, het brand- 
koffer, dat ruim 500 kilos woog, op een vervoer- 
wagentje voor pannen .geladen en gevoerd langs den 
Aalbeekschen steenweg tot in de diepte, waar men

de aarde delft. Hier trachtten ze het open te breken. 
Het heeft aan hunne pogingen kunnen weêrstaan.

Het brandkoffer is nogal beschadigd en hield eene 
belangrijke som geld in. De gendarmerie van 
Reckem doet een ieverig onderzoek.

— Zondag, 9 dezer, geeft de tooneelgilde De Leie- 
wacht haar jaarlijksch liefdadigheidsfeest. Zij voert 
op: Eer bovenrijkdom, belangwekkendhedendaagsch 
tooneelspel en De detedief, flink blijspel met zang.

M eenen. — Dieven zijn binnengedrongen bij 
Ernest Descamp-Debrabandere, Bruggestraat, en 
hebben een 200tal kilos kolen gestolen.

R um beke .—Woensdag vond men den 69jarigen 
werkman Constant Deceuninck, Vierwegstraat te 
Rousselare, in de Mandelbeek, op ’t grondgebied 
van Rumbeke, verdronken. Men veronderstelt dat de 
ouderling door de duisternis aan zijn einde is geko 
men.

W aereghem .— Eduard Putman, wonende wijk 
Spitaal,was Woensdag voormiddag bezig met hout te 
kappen langs een diepen gracht. Waarschijnlijk zal 
hij het evenwicht verloren hebben want ’s middags, 
als zijne huisgenoten hem gingen roepen om te mid
dagmalen, vonden zij hem verdronken in den gracht.

MARKTBERICHTEN.
Vlas, 31 Januari — 6 Februari.

Leievlas . — Woensdag 5 Februari : aanzienlijke 
afslag : beste soorten een weinig gevraagd.

Klodden : gezwingelde : 60 fr.; naturen 85 fr. 

Vlasafval: 7 fr.; lijnzaad: 26 fr.; vlaskaf: fr. 4-50; 
leemen : 0-60.

R ussisch Vlas. — De markten in Rusland zijn 
weinig bevoorraad. Prijzen vast gestemd.

Uitvoer: van r" Oktober tot 20 Jan. 1.2— 19 lan. 1913. 
Vlas:

Langs de havens: 35,004,000 kil. 69,812,000
Per spoor: 36,626,000 kil. 41,998,000

71,630,000 » 111,998,000:
Klodden :

Langs de havens : 4,144,000 kil. 1,425,000
Per spoor: 1,507,000 kil. 1,425,000

5,651,000 » 8,029,000

Iersch V las : Belfast l n Januari: beste soorten zeer 
gevraagd en opgekocht, niet ter markt maar aan de 
zwingelmolens. Ballymena : 25 ton ; 7 sch. a 12 sch. 
per steen. Cookstown: 30 ton: 7 sch. 9 a tot 12 sch. 
per steen. Coleraine: 35 ton: 56 sch. tot 102 sch. per 
cowt =  50 kil.

Overal: goede verkoop aan vast en hooge prijzen. 

Lijnwaad : verkoop voor Amerika, uit Engeland 
goed.

Chicoreien.
Uitvoer van Cossettes, Dec. 1912: 1,495,641 kil.

Oct., Nov., Dec. 1912: 51,000,000 kil. 
Rijsel: 30 Jan.: Beschikbare: 13 fr. 75.
Maagdeburg: 25 Jan .: » 12 fr. 75.
Leeuwarden 30 Jan.: » 13 fr.
Gent 31 Jan.: » 13 fr. 25.
Kortrijk 3 Febr.: » 13,75 a 14,25.
Rousselare 4 Feb.: » 13,50 a 14,50.

K atoen .
Markt meer standhoudend dan verleden week : 
Liverpool : 5 Febr.: Febr. Maart: 6,61.
Le Havre : 5 Febr.; Februari: 81,25.
New-York : 4 Febr.: folly good

four futures : 18,13.

M arkt van  Rousselare,
4 Februari.

Witte tarwe 19-50 a 20-50 ; roode 18-50 a 19-00 ; 
rogge 17 a 17-50 ; haver 21 a 22; boonen 22-50 a 
23-50 ; aardappelen 6 a 7 ; boter 3-20 a 3-40; eieren 
2-76 a 3-12; koolzaadolie 67; lijnolie 57-50.

BURGERSTAND
ANSEGHEM.

Geb. — Maria Defoirdt, dv. René en Bertha D’hooghe. 

Huw. — Adolf Deconinck en Maria Tack. — Adolf Veys en 
Helena Demeulemeester.

Sterfg. — Daniël Baert, 8 dagen. — Louis Declercq, 86 j. 

ARDOYE.

Geb. — Cyriel Driessens, zv. Henri en Pharailde Willaert. — 
Valeer Maddens, zv. Petrus en Sidonie Vaneeckhoutte.— Roger 
Valcke, zv. Jules en Maria Verpoort. — Maria Vancoillie, dv. 
Remi en Herminia Watteel. — Clara Vanhandzaeme, dv. Alois 
en Bertha Deweerdt. — Sterfg. — Achiel Matton, Sparrappel.
— Gerard Noppe, wijk de Kaaie. — Georges Ooghe, wijk de 
Gepaert. — Petrus Govaere, 56 j. echtg. van Maria Vanrobays.

BELLEGHEM.

Geb. — Gerard Lefebvre, Nieuwe kalsijde. — Gentiel Notte- 
baert, Rolleghemkalsijde.

Sterfg. — Noë Libeert, 4 m. Doornijkkalsijde.

BEVEREN-Rousselare.

Geb. — Camiel Vermander, zv. René en Maria Hostens. — 
Hector Vancoillie, zv. Jan en Maria Radé.

Sterfg. — Camiel Vermander, 1 dag. — Maria Deneer, 52 j. 
echtg. van Emeric Provoost.

BISSEGHEM.

Geb. — André Neve, zv. Henri en Leonie Gheysens.

Huw. — Emiel Matton, Gulleghem en Alida Vercruysse, 

Sterfg. — Alida Labens, 29 j. — Ivo Vandenbroucke, 86 j. 

CUERNE.

Geb. — Gabriella Craeynest, dv. Jules en Irma Ongenaert. 

Huw. — Leo Verfaillie en Maria Decaluwe.

Sterfg. — Rosalia Deblauwe, 77 j. echtg. van Karei Lapauw.

GULLEGHEM.

Geb. — Maria Schouteten, dv. Alois en Silvia Lagae. — Mag- 
dalena Deltomme, dv. Cyriel en Theresia Fournier.— Julia Stove 
dv. Theophiel en Julia Vanwynsberghe. — Algira Kindt, dv. 
Alberic en Emma Messiaen. — Clara Vanneste, dv. Odiel en 
Maria Noppe.

Sterfg. — Romania Devos, 28 j. echtg. van Cyriel Noppe. — 
Camiel Vandenweghe, 55 j. wed. van Octavia Verschaete, echtg. 
van Emma Vancoillie. — Louisa Nollet, 68 j. — Agnes Martin, 
5 m. — Josef Catry, 71 j. — Octaf Dekimpe, 9 j. — Charles 
Vanhee, 71 j. wed. van Maria Ponseele, echt. v. Thecla Seynaeve.
— Maria Roelens, 37 j. echtg. Constant Lietaert.

INGELMUNSTER.

Geb. — Celina Carette, dv. Alfons en Elisa Lannoo, Groenstr.
— Maria Crombez, dv. Jan en Elodia Callewaert, Lentakkerstr.
— Marcel Vansteenkiste, zv. Jules en Augusta Verhaest, Lysbrug- 
straat.— Maria Vanlandeghem, dv. Cyr. en A. Coignie, Gentstr.

Huw. — Gustaf Debo, fabriekw. en Maria Vannieuwenhuyse. 

Sterfg. — Emma Gekiere, 3 m.— Maria Stragier, 8 d. — Abel 
Vuylsteke, 2 m. — Idonie Broucke, 83 j. wed. van August Gits.

ISEGHEM.

Geb. — André Kesteloot, zv. Marcel en Leontina Duyck, 
Ameyestr.— André Varrewaere, zv. Josef en Godelieva Derycke 
Mandelstr. — Omer Callens, zv. Bruno en Maria Deboeuf, Zeve- 
cote. — Emma Parmentier, dv. Jules en Elisa Wallaert, Steen
putje. — Helena Dewiele, dv. Oscar en Clemence Vandommele, 
Rousselarestr. — Antoinette Pannecoucke, dv. Victor en Adelina 
Denudt, Krekelmotestr. — Jeroom Werbrouck, zv. Victor en 
Augusta Sabbe, Rousselarestr.

Sterfg. — Maria David, 39 j. huishoudster,, echtg. van Josef 
Gevaert, Nederweg. — Charles Dooms, 67 j. Gentstr.— Barbara

Debusschere, 89 j. zonder bedrijf, wed. van Jan Verschoore en 
van Henri Verbauwhede, Gentstr. — August Vanneste, 7 j.Wijn- 
gaardstr. — Jules Wullaert, 41 j. fabriekwerker, Rousselarestr.

KORTRIJK .

Geb. — Gustaf Rogge, Kapucienenbeluik. —- Michel Dujardin, 
Doornijksteenweg, — Amand Verriest, Voetweg 78. — Maurice 
Kesteloot, Staceg, msteenweg, — Ivonna Christiaens, Herder- 
straat. — Frans Decaveye, Munkendoornstr. — Joel Vanhoutte, 
gehucht Ste-Anne. — Hendrika Vandendriessche, Staceghemstr]
— Joris Carlier, Proostdijstr. — André Popelier, St-Niklaasstr.
— Magdalena, Vanneste, Roggestr. — Arthur Maelfait, gehucht 
Ste-Anna. — Marcel Allins, Bruggesteenweg. — Josef Lafaut, 
Albertstr. — Jenny Cöppens, Herderstraat.

Huw. — Joris Accarin, 21 j. timmerman, St-Antoniusstr. en 
Germana Govaere. 21 j. spoelster, Recollettenstr. — Lieven 
Sillis, 26 j. goudsmid, Veldstr. en Emerence Vandenbulcke, 25 i. 
kleermaakster, Overleiestr.— Emiel Vermote, 23 j. meubelmaker 
Staceghemstr. en Stefania Vandendriessche, 21 j. naaister geh 
Pottelberg. — Richard Steyt, 24 j. kleermaker en Juliana Baert.
25 j. naaister, beide St-Antoniusstr. — Adolf Rosseel, 23 j. fa
briekwerker, geh. Marionnetten en Maria Catelein, 22 j. dienst
meid, gehucht Walle. — Edmond Vandamme, 28 j. beenhouwer, 
Grijse Zusterstr. en Julienne Claus, 22 j. dienstmeid, Heulestw.
— Jan Vanhemens, 54 j. hovenier, te St-Pieters-Woluwe en 
Maria Vanlanckeren, 48 j. huishoudster, Veldstr.

Sterfg. — Jan Delrue, 54 j. fabriekwerker, echtg. van Leonia 
Degtorie, Bruggesteenweg. — Louisa Mussely, 68 j. zonder be
drijf, wed. van August Tillieux, Yzerwegstr. — Rosalia D’haene, 
80 j. huishoudster, echtg. van Pieter Louncke, koer Steyt.— 
Elvina Coelembier, 57 j. huishoudster, echtg. van Karei Cnudde, 
Tolstr. — Constant Beernaert, 71 j. zomler bedrijf, echtg: van 
Ptiilomena Decaluwe, Voorstr. — Marcel Debouvry, 2 j. dreef 
Ten Ackere. — Karei Sanders, 58 j. smid, echtg. van Maria 
Janssen, Verruelaan. — Buysens, mannelijk geslacht, Pachthof- 
straat. — Angela Deplancke, 87 j. zonder bedrijf, Kapittelstr. — 
Maximiliaan Hazeveld, 26 dagen, Moorseelestr. — Maria Cour- 
tens, 47 j. zonder bedrijf, gehucht St-Anna, geh. te Desselghem.
— Maria Vandendriessche, 50 j. zonder bedrijf, Doornijkstraat.

M OORSEELE.

Geb. — Marcel Tytgat, zv. René en Maria Beerland.— Gustaf 
Neyrinck, zv. Camiel en Celina Seynhaeve.

Sterfg. — Gerard Messely, 18 m. — C. Vandemoortele, 6 m.

OOST-NIEUWKERKE.

Geb. — Emma Fieuw, dv. August en Emilia Vannienwenhuyse.
— Ivonna Staelens, dv. Amaat en Elodia Vandewalle.— Suzanna 
Lammertyn, dv. Henri en Mathilde Wittouck.

Huw. — Henri Parmentier, van Wevelghem en Eugenia Stae
lens. — Flor. Vervaecke en Paulina Touraille, van Marquillies.

Sterfg. — Barbara Huyghebaert, 82 j. wed. van Petrus De- 
cuypere en van Petrus Plancke. — Magdalena Vanbiesbrouck,
2 j. — René Vanwalleghem, 33 j.

ROLLEGHEM-CAPELLE.

Geb. — Rachel Douvere, dv. Cvriel en Elisa Schotte.

Huw. — Arthur Vanbiervliet, handelsbediende, te Handzaeme 
en Paulina Dornez, zonder bedrijf. — Pierre Verhaeghe, land
bouwer, te Komen en Clara Ghesquière, landbouwster. — Leon 
Beeuwsaert, beenhouwer, Gheluwe en Aza Debruyne, dienstm.

Sterfg. — Margareta Staelens, 4 m. Zuidhoek.— Ivo Staelens 
85 j. wed. van Nathalia Clarysse, Zuidhoek. — Camiel Gry- 
monprez, 27 j.

ROUSSELARE.

Trouwbeloften. — Eduard Mollez, metsersknaap en Julma 
Engels, spinster.— Em. Declercq en Romania Lefevere, leurders.

Geb. — Josef Laridon, Yperstr. — Magdalena Roelens, Yzer
wegstr. — Maria Bonte, Gitsstr. — Jules Misplon, Yperstr. — 
Achiel Dedeyne, Steenhouwersstr. — Marcel Debeuckelaere, 
Meenenheerweg. — René Depuydt, Bruggesteenweg. — Maria 
Nolf, Spinnersstr. — André Wyseure, Ardoyesteenweg. — Mar
cel Tailleu, Molenstr. —• Gerard Bonte, Bruggesteenweg. —• 
Maurice Maes, Vijfwegenstr. — Oscar Verhoest, Mandellaan. — 
Emma Muylle, Ardoyesteenweg. — Georges Demey, Meenen- 
steenweg. — Julia Joye, Zilverberg.

Huw. — Josef Facompré, onderwijzer, te Coupelle-Neuve [Fr.] 
wed. van Rosa Lesecq en Bertha Opsomer, 22 j. — Richard 
Cornillie, 29 j. verwer, te Wasquehal en Augusta Noyez, 23 j.

Sterfg. — Gerard Rondelez, 8 m. Ardoyesteenweg. — Mag
dalena Decoene, 5 m. Dixmudesteenweg. — Jacob Carly, 80 j. 
plafonneerder, wed. van Rosalia Clement, Hospitaal.— Barbara 
Vanisacker, 74 j. zonder bedrijf, wed. van Leopold Callebert, 
Meenenheerweg. — Henri Maselis, 82 j. bijzondere, wed. van 
Lucia Vandenweghe, Ooststr. — Maria Ramoudt, 37 j. herber
gierster, echtg. van Cyriel Horrie, Statiedreef. — Nathalia De- 
wulf, 55 j, zonder bedrijf, echtg. van Constant Meeuws, Meenen- 
steenweg. — Omer Wyckhuyse, 2 j. Cachtemstr. — Valeer De- 
meester, 2 j. Ardoyesteenweg. — Leontina Noppe, 2 j. Bruane- 
straat. — Alfons Bouchier, 47 j. zonder bedrijf, Hospitaal. — 
Emiel Vandromme, 67 j. brouwer, ridder der Leopoldsorde, 
echt, van Margareta Rodenbach, St-Hubertstr.— Norbert Noppe
2 m. Vijfwegenstr. — Cecilia Gaytant. 85 j. zonder bedrijf, wed. 
van Antoon Herman, Hospitaal.

RUMBEKE.

Geb. — Jeroom Vanhie, zv. Henri en Maria Casteleyn. — Leo 
Vansteenkiste, zv. Alidor en Elisa Vancraeynest. — Gerard 
Dufour, zv. Henri en Helena Vervaeke. — Anna Devries, dv. 
Pieter en Maria Soenen. — Sara Crombez, dv. Jules en Maria 
Lefevere.— Godelieva Deceuninck, dv. Henri en Maria Vanneste
— Paul Vandeputte, zv. Karei en Martha Vandevyvere. — Maria 
Vandenberghe, dv. Alfons en Virginia Bal. — Odiia Viaene dv. 
August en Emma Germonprez.— Godelieva Blomme, dv. Petrus 
en Leonia Dufour.— Godelieva Verbeke.dv. K. en Leonie Wylin.

Huw. — C. Pyncket en Elisa Vanysacker. — J. Defossez en 
Elisa Verbeke. — C. Depuydt en R. Rotthé. — Alb. Casier en 
Elisa Wallays.— J. Blomme en Elisa Boudrez. — C. Vercruysse 
en Leonia Dejonghe. — Octaf Carrette en Margareta Baghein.— 
Georges Passchier, van Wielsbeke en Maria Debrabandere. — 
J. Ghyselen, van Werwick en Clara Spruytte. ■

Sterfg. — Julia Blomme, 22 j. — Ed. Remmery, 68 j.— Maria 
Debaere, 84 j. wed. van Ign. Vandewalle. — Octavia Hostyn,
18 j. — Maria Allosery, 63 j. echtg. van Ed. Degryse.

SW EVEZEELE.

Geb. — Remi Lievens, zv. Bruno en Silvia Pardoen. — Maria 
Hurtckant, dv. Henri en Maria Carrewyn. — Frans Lievens, zv. 
Renildus en Alida Fiers.— Robert Decock, zv. August en Leonia 
Vanhaelemeersch.

Huw. — Hector Deryckere, 22 j. werkman en Prudence Car- 
ron, 25 j. kantwerkster.

Sterfg. — Franciska Deruyck, 87 j. landbouwster, wed. van 
Karei Verkest. — Maria Dierickx, 1 j. — Pelagie Vandaele, 83 j.
— Sidonia Callewaert, 36 j. wed. van Camiel Devacht.

W EVELGHEM .

Geb. — Omer Deprettere, zv. Hector en Maria Vandendries
sche. — Emilienne Meurisse. — Huw. — Jules Herpels en Me- 
lanie Vandeputte. — Sterfg. — Vrouw Spiessens.

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

3 Feb. — Witte tarwe, 19-50tot 20-00 per 100 kilos; roode 
tarwe, 18 50 tot 19-00 ; rogge, 17-00 tot 17-50 ; haver, 21-00 tot 
22-00 ; boonen, 23-00 tot 24-00 ; witte aardapp., 4-75 tot 5-00;
roode aardappels,--- tot---- ; boter, per kilo 3-40 tot 3-60:’
eieren, de 25, 3-00 tot 3-25.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 67-00 ; lijnzaadolie, 57-50; kool
zaad, 32-75; lijnzaad, 29-00; koolzaadkoeken, 13-50 tot 14-50, 
lijnkoeken, 20-00 tot 21-00 ; sodanitraat beschikbaar Antwerpen’ 
28-50; ammoniak-sulfaat, 37-50; suikerijen, 13-75 tot 14-25; 
suikerijboonen,--- .

V e e m a r k t  v a n  3  F e b r u a r i

Getal tekoopgestelde dieren 348. Prijs per kilo levend gewicht.
20 ossen l s,e 1-03 2de 0-91 3de 0-78

126 veerzen 1-04 0-92 0-80
168 koeien 1-01 0-91 0-78
34 stieren 0-98 0-88 0-78

V e l l e u m r k t  v a n  T F e b r u a r i
Stieren 1-37 tot 1-39 Ossen 1-63 tot 1
Kalvers 2-09 tot 2-11 Veerzen 1-62 tot 1-
Nuchtere kalvers 1-90 tot 2-00 Schapen 0-95 tot 1-
Koeien 1-61 tot 1-63

Veti i iar-kt.
Groot vet 0-91 tot 0-93 Niervet 1-09 tot 1-
Klein vet 0-20 tot 0-30 Schapenvet 0-75 tot 0-;

M a r k t  v a n  R o u s s e l a r e .

4 Feb. — Oude tarwe, 19-50 tot 20-50; roode, 18-50 tot 19-00- 
rogge, 17-00 tot 17-50 ; haver, 21-00 tot 22-00 ; boonen, 22-50 
tot 23-50 ; aardappels, 6-00 tot 7-00; boter per kilo, 3-20 tot 3-40- 
eiers per 25, 2-86 tot 3-12 ; koolzaadolie per 100 kilos, 67-00 tot 
00-00 ; lijnzaadolie, 57-50 tot 00-00 ; viggens, 22-00 tot 42-00.

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



D E  B A N D IE T E N B E N D E  B O N N O T .

Algemeen zicht op het Assisenhof.

Maandag, te mid 
dag, werd voor het 
assisenhof der Seine 
te Parijs de zaak 
opgeroepen dezer 
zoo beruchte moor
denaarsbende. In ce 
bende Bonnot zijn 
er 4 reeksen kwaad 
doeners. Eerst heeft 
menCallemin,Dieu 
donné, M onier, 
Soudy, Carouy en 
Metje, die recht
streeks een werk
zaam deel genomen 
hebben aan de mis 
daden en deze uit
gevoerd hebben.

In de tweede reeks 
zijn begrepen De 
boe, Belonie, Ro- 
driguez, Crozat de 
Fleury en Dettwei 
Ier, die zich gelast 
ten met ’t gestolene 
aan de man te bren 
gen.

. De derde reeks 
bevat Bernard, Po 
ver,Rambaud,Gau- 
zy, Godorowsky, 
Reinert en Jourdan, 
die de uitvoerdersTE PARIJS. — Het proces Bonnot voor het Assisenhof, 

der bende verblijf en schuilplaats verleenden.

Van de vierde reeks maken deel mad. Maitrejean, Kibaltchiche en nog anderen, die thuis hoorden in 
de « Anarchie », waar om zoo te zeggen het hoofdkwartier der bende was.

Het proces zal ongeveer drie weken duren en 300 getuigen zullen worden onderhoord.

De gezworenen zullen op 550 vragen betreffende de beschuldigden en elk der hun ten laste gelegde 
misdaden, moeten antwoorden.

Achttien advokaten zullen het woord voeren.

Over Letterkunde.
ALGEMEENE TOESTAND (Vervolg).

D e  W a n d e l e n d e  J o o d .
Ook op de moderne Nederlandsche letterkunde, is de 

invloed van wijsgeerige stelsels overwegend. Bij ons ook, 

weliswaar in minder maat dan bij onze Noorder-broe- 

ders, eischt menig letterkundige, steunende op het zoo

genaamde agnosticisme, volkomen scheiding tusschen 

godsdienstige leer en zijn kunstwerken.

De aanhangers van het agnosticisme beweren dat het 

verstand vrij zijn eigen weg moet gaan en dat de gods

dienst aan den overkant ligt, dus onbegrijpelijk is ;zoo 

ook, mag dergelijke leer geen invloed uitoefenen op de 

handelingen en verrichtingen der menschen, welke even 

vrij moeten blijven.

Nergens heb ik dien zieletoestand treffender uitgebeeld 

gevonden dan bij Ahasverus, held van het wereldbe

roemd boek, « De Wandelende Jood », door hoog- 
leeraar A. Vermeylen, dien men pleegt te noemen « den 

grootsten meest classieken prozaschrijver uit Vlaanderen.

De lang-verwachte tweede druk van dit boek ver

scheen einde 1912 en kan dus best dienen om een rich

ting in de moderne letterkunde te kenschetsen; bijzonder

lijk, als we geloof mogen hechten —- en dat mogen we 

wel —  aan een navertelling van een gesprek welk de 

heer d’Oliveira S1' met den Brusselschen Hoogleeraar 

mocht houden.

Hij wenschte te erkennen dat zijn eenig letterkundig

DERDE LES.

Beschouwing in het heelal, van: levenlooze stoffen 

en grachten; planten; dieren; menschen; geesten. . . .

Een WOORD VOORAF. In de voorgaande les, hebben 

we getracht een geheelbeeld te vormen van het heelal 

waarin we leven. Om volledig te zijn, zouden we thans 

nog moeten wijzen, in ’t bijzonder, op drie plaatsen in 

het heelal zeker bestaande (1), schoon we ons die zoo 

niet kunnen voorstellen: hemel, hel en vagevuur. We 

handelen er niet over. We wijzen er thans enkel op, 

onze leden biddend, bij hun overzicht van het heelal, 

ook deze drie plaatsen niet voorbij te zien. —  Vooralsnu 

houden we ons slechts met het heelal bezig zooals we 

’t in de voorgaande les schetsten. En beschouwen er in, 

nu, aandachtiger: de levenlooze stoffen en krachten; de 

planten, dieren, menschen, geesten, om zoo op te klim

men naar het hooger Wezen, het Opperwezen, God.

We merken op in het heelal, als massas:

1. LEVENLOOZE STOFFEN.

a) de millioenen hemellichamen;

b) den dampkring rond menigeen van hen;

c) de etherzee, die heel de ruimte vult.

a) DE M ILLIOENEN HEMELLICHAMEN,

bestaande uit millioenen en millioenen verschillende 

stoffen, zooals het spectraal onderzoek (2) ons dit 

veropenbaart.

In een eerste reeks hemellichamen (nevelachtige), 

vindt men vooral de oerstoffen (3), als helium, en zekere 

gedaanten van hydrogeen of waterstof; bij de witte en 

blauwe, nog jonge zonnen, (als Liriüs, Sega) vooral 

hydrogeen, weinig metalen (deze zijn niet alleen in gaz- 

achtigen toestand, maar nog verder ontleed, tot nog 

eenvoudiger bestanddeelen) ; bij de reeks wat verkoelde 

geelachtige, of gele sterren (onze zon), ziet men echter 

in den specter de hydrogeenstrepen verminderen, en meer 

en meer de teekens verschijnen van stoffen, zooals er hier 

op de aarde .zijn. Bij een vierde reeks, de roode sterren 

(Alpha van Hercule, Betelgeuse van Orion, Antares

(1) Ons verstand en ons geloof getuigen dit. Zie hierover het pracht- 

ferochuurtje : Over hel hiernamaals (Futura, Leiden, 19 blz., prijs

0 ,10 fr.); zie ook : de  G r o o t ,  Handleiding bij het godsdienstonder
wijs (Van Langenhuysen, Amsterdam).

(2) Men ontbindt de lichtstralen door een prisme; de figiiur op een 

vlak door deze ontbondene lichtstralen verkregen, heet men spectre. Uit 

het verschil van de spectres, kan men de verschillende aanwezig zijnde 

stoffen opmaken. Ook niet lichtende gazen kan men zoo onderzoeken :

«amelijk met zo te vatten tusschen de prisme en de lichtbron. Zie, uit

voerig hierover Moreux, Les merveilles des mondes, bl. 73 tot 76.

(4) Di6 men op aarde maar zelden meer of toch maar zelden meer in

engebonden toestand aantreft.

werk dat hij had voortgebracht was « De Wandelende 

Jood )).

Welnu, hij schrijft de dingen pas op, als ze heelemaal 

rijp zijn, en, gewoonlijk, verklaarde hij, duurt dat lang.

Hij tracht elk woord juist allés te doen zeggen wat het 

zeggen kan, en, elk woord moet samenhangen met het 

gevoel dat het uitdrukt, door « zijn structuur, z’n 
klank, door alles ».

Van zijn prilste jeugd, was hij bezig met die gedach

ten, welke hij later zou uitdrukken in zijn meesterwerk; 

maar hij wachtte rustig; in 1897, vatte hij ’t geheele 

plan op, werkte het langzaam uit, en ’t boek verscheen 
eerst 9 jaar later.

Voorwaar, een echt voortbrengsel! Voor mij een 

gepast voorbeeld om mijn meening te verklaren!

Maar wacht! nog iets. De Wandelende Jood was 

bijlange niet een onbekende voor ’t verschijnen van A. 
Vermeylen’s werk.

Een aloude legende verhaalt, dat Jezus, op zijn 

bloedigen kruisweg, voorbij het huis trok van een Jood 

« Ahasverus », die, nieuwsgierig, van over de halve deur 

den gansch ongewonen lijkstoet, van den oproerigen 

vijand, zag voorbijgaan. De Zaligmaker, uitgeput van 

krachten en stervensmoê, wenschte een oogenblik te rus

ten voor de deur van den onverschilligen toeschouwer; 

maar Ahasverus overlaadde hem met scheldwoorden en 

verjoeg hem onmeedoogend. Dan sprak Jezus tot hem: 

« Gij zult ronddolen op de aarde tot ik terugkom », 

en trok verder, zonder hulp, ongetroost, den schrikke- 

lijksten dood te gemoet...

van den Scorpioen) ontmoet men hoe langer, hoe meer 

bestanddeelen zooals wij er op de aarde vinden, meer en 

meer metalen dus. Op onze aarde vinden wij bovendien 

(misschien ook op andere hemellichamen) een heele 

mengeling van organische stoffen, dit is van stoffen die 
tot levende wezens hebben toebehoord.

—  «o»—

Rond menig hemellichaam is er

b) EEN DAMPKRING,

bestaande om de laaiende heete zonnen, vooral uit 

hydrogeen (4) ; om onze aarde, uit lucht, wat koolzuren, 

weinig andere elementen en stof (5).

Verder, wordt de heele ruimte gevuld door
c) DEN ETHER,

wier wezen, men moeilijk kan bepalen (6).

—  «o»—

Zie! hiermee, hebben we opnieuw een algemeen over

zicht van ’t heelal, beschouwd nu volgens de levenlooze 
stoffen, die het samenstellen.

—  «o»—

We moeten thans nog wat dieper ingaan in
De samenstelling zelf der stof.

1) Iedere stof bestaat uit stofdeeltjes, moleculen, 

die zelf uit nog mindere deeltjes bestaan, atomen.

Een molecule water b. v. bestaat uit 2 atomen 

hydrogeen (waterstof) tegen 1 atoom oxygene (zuurstof) 
en wordt verbeeld: H2, O.

Een molecule pyrosulfure S2 07 He bestaat uit 2 
atomen sulfer 7 oxygeen, 2 hydrogeen.

Een molecule cellulose (grondstof der planten) C6

H 10 05 bestaat uit 6 atomen carbone, 10 waterstof,
5 zuurstof.

Een molecule albumine, C450, H720, Azl 16, S6,

0140, bestaat (volgens Hofmeister) uit 450 atomen

carbone, 720 waterstof, 116 stikstof, 6 sulfer, 140 
zuurstof (7).

2) Die atomen dacht men ondeelbaar, daarom ook 
heette men hen zoo (a-tome: on-deelbaar).

(5) 1000 liters lucht bevatten 208 liters zuurstof (oxygene) 208 liters 

stikstof. Men ontdekt er ook koolgas; ozone (verdichte zuurstof); ammo- 

niacgazen, zuren, soda en kalkzouten, ioduren, chloruren, argon, hydro- 

gene, neon, crypton, helium, allerhande organismen stof: dit alles door

gaans in kleine, volgens plaats en tijd in kleiner of groote mate. Yan 

stofswege b. v. : een kubieke centimeter lucht uit een hof te Parijs 

bevatte 200.000 stoffetjes; uit een kamer aldaar, 2 millioen; bezijden 

Parijs is dit getal veel minder; op de Rigi-Kulm, zijn er maar van 400 

tot 800 meer; op een hoogte van 1700 tot 2000 bijna geene meer. Zie 

Moreux, L'océan aérien, bl. 15-20.

(6) Murrat a. w . : *< L’éther est lesubstratum de tout. C’est « un solide 

élastique remplissant tout 1’espace <» (Thomson). On 1’a comparé au 

caoutchouc. II n’est pas un point de 1’immensité qu’il n’occupe —  le vide 

absolu n’existe pas dans la création —  et il peut se condenser sur 

certains points pour former Ia matière: nébuleuses, astres, etc.

Ahasverus moest aanstonds zijn have en goed ver

laten, en begon te wandelen, de wereld door, te vergeefs, 
een rustplaats zoekend...

Die Jood leeft voortdurend in de verbeelding van ’t 

volk. De kinderen, aan ’t spelen langs de baan, hebben 
gauw die akelige, traagzaam naderende, schim in ’t oog; 

en ze zien om of ze misschien alleen mochten zijn, of ze 

kruipen diepe en dicht bij malkaar in den dijk, en blijven 

er stil tot ze bedeesd hooren fluisteren « hij is weg ».

En hij gaat maar altijd verder, en de gure winter, en 

de snerpende winden, en de stortende regenvlagen, mar

telen hem dood als de stommelijdzame boomen langs 

zijn weg: en hij gaat gebogen, als zij gebogen staan; 

en zijn mager lijf is uitgeëten, als hun knoetige stam; en 

zijn vel is vaal gerimpeld, als hun bruine diep doorkor- 

vene schors.

Zijn weemoedige, matte oogen zien enkel naar de aar

de toe, of hij haar vragen wou waarheen zij hem leidt... 

en waar het doel mag blijven...

Die geheimvolle zieletoestand heeft reeds menig kun

stenaar bekoord, Gcethe, b.v., schreef een boek «Der 

Ewige Jude ».

Maar nu Vermeylen’s opvatting!

Het geheele werk is symbolisch of zinnebeeldig.

Ahasverus is een schoenlapper en leeft in een kelderke 

te Jeruzalem, gansch alleen; want met de menschen 

kan hij het niet uithouden. Een geheim, onuitsprekelijk, 

ligt diep in zijn hart verborgen: hij zucht naar een waar

heid, die hem alles moet klaar maken; hij gevoelt ze, 

zou ik zeggen, maar begrijpen kan ik niet.

Op zekeren dag was hij uit zijn kelderke gekomen 

« omdat zijn eenzaamheid al te leeg werd » en hij ont

moette Jezus, wiens blik op hem onuitsprekelijk zacht 

rustte; en ’t docht hem of, ook Hij, door datzelfde 

verlangen verteerd was, of Hij ’t geheim kon ontsluiten.

Maar zie! weinig dagen daarna, is die Jezus de 

schandelijkste dood gestorven, als een moordenaar; en, 

toen alles volbracht was, ijlde hij weg, zonder einde, 

altijd maar door, zoekende, onvoldaan...

Noch hel, noch hemel geven hem raad: noch

vleeschelijke wellust, noch wetenschap, noch roem, noch 

macht, noch deugd... door alle tijden heen... op alle 

plaatsen de wereld om... niets, niets kon ’t groot geheim 

verklaren; en hij komt terug onder de menschen.

Nu werkt hij als een slaaf, wordt weggejaagd door 

onmeedoogende bazen, vindt een « Lene » om mede 

met hem de wereld door te wandelen, en « dan gaan ze, 

en wat eens de laatste hoogte en het einde van den weg 

zal zijn kan gelukkiglijk niemand vertellen ».

Hoe verderfelijk of ontmoedigend!

Waarom « den Weg naar 't Licht » niet inslaan?

O V E R

BELASTINGEN
Van niets schier, kennen de menschen doorgaans 

min, dan van belastingen. En nochtans niets schier, 
gaat hun nader ter hart.

Als men van geld spreekt,

De liefde breekt, 

zegt het spreekwoord. Omdat de kwestie van blastingen 

de menschen dus zoo naar gaat; van den anderen kant, 

omdat de menschen er doorgaans zoo weinig over weten, 
deelen we hier het voornaamste mee van

W A T  IEDEREEN  O V ER  BELAST INGEN  

W ETEN MOET.

Men zou wel doen, dit artikel uit te snijden en het

Edoch, nu heeft men gevonden, dat ieder atoom zelf 

uit vele, vele kleine onderdeeltjes bestaat, ja, derwijze 

geschikt, dat ze samen een soort zonnestelsel uitmaken! 

In ’t midden hebt ge een kern, een zon (!), beladen met 

positieve electriciteit, daarom positieve electron genoemd; 

en daarrond talrijke kleine manen (!) .flikkerend en woe

lend om hunne zon, alverre lijk de ringen rond saturn; 

deze zijn beladen met negatieve electriciteit, en worden 

daarom negatieve electrons genoemd.

In een vierkante milimeter materie, een spellekop 
grootte dus, zijn er

8.000.000.000.000.000.000.000 
(8 gevolgd van 21 zeros) atomen ! Om ze los te 

maken, neem 1 millioen per seconde, zouden er 253 

millioen jaren noodig zijn. Doe zoo eens de berekening 
het heele heelal door! ! (8)

Welnu, in ieder atoom zijn er nu honderden, ja dui
zenden electrons.

In een atoom hydrogeen zijn er van 700 tot 2000, 

waarschijnlijk er 2000 volgens de laatste nasporingen.

In de atomen van andere stoffen, in rechte verhouding 

met hunne massa, zijn ze veel talrijker. In een atoom 

uranium schijnen er meer dan 300.000 te zijn.

Is het hier het einde? We weten ’t niet! Immers D r 

Le Bon stelde reeds (9) de vraag of de electron zelf nog 
niet een heel zonnestelsel uitmaakt.

3) Men spreekt inderdaad met reden van zonne

stelsels, hier in t oneindig kleine. Men heeft immers 

berekend, dat deze maantjes, in verhouding hunner 

massa, op denzelfden afstand zijn van ’t middenli-

Les recherches des physiciens ont démontré que sa rigidité est prodi.

gieuse relativement a la faiblesse de sa densité. II a, a 1’égard de la

lumière une rigidité comparable a celle de 1’acier. C’est par son intermé

diaire que 1’aimant peut agir a travers 1’espace et le vide apparent et

manifester sur le fer des forces atteignant 110 kilogrammes par centi- 
mètre carré.

La pesanteur, la lumière n’existeraient sans doute pas sans l’éther .. 
enz. Zie bl. 182-183,

(7) Vele verschillende stoffen, verschillen maar even door ’t versehil 

van verhouding tusschen dezelfde samenstellende atomen : kool, zuurstof, 

waterstof, stikstof, vormen niet min dan 500.000 verschillende planten ; 

of zelfs verschillen ze maar door een verschil van schikking tusschen de 

atomen: b. v. kool, grijm, graphiet, diamant; of oxygeen, ozone, sulfer. 

Zie Murrat, Le Firmament, l ’atome, bl. 160 vlg.

(8) Een gram iodoforme, zendt aan alle kanten ontelbare welriekende 

moleculen uit: in 100 jaar is ze maar een milligram kwijt; de musc in 

1000 jaar maar een 100» van milligram ; het 3 millioenste deel van een 

milligram sodiumchlorure is genoeg om een gazehekvlam geel te kleuren; 

rosaline kleurt 100 millioen keer haar gewicht in alcool; onder drukking 

van 1 millioenste atmosphere in de Orookebuis, hebt ge volgens Perrin 

50 milliards atomen per kubieke millimeter lucht. In een liter gaz, in 

gewone voorwaarden moeten er 55 milliarden trillioenen atomeu zijn; 

een millim. hydrogeen bevat 36 quatrilioen atomen (met elk 2000 nega

tieve electronen); 360 quintillioen atomen hydrogeen, vullend een centi- 

liter, wegen 1 milligram. Murrat a. w. bl. 191 vlg.

te bewaren. Als het te pas komt, kan men het dan weer 

eens overzien.
-—«o»—-

W E SPREKEN NU NIET over

Provinciale taksen, zooals moeten betaald wordero 
voor veloplaque, honden.

Gemeentetaksen, b. v. ’t abonnement.

Onrechtstreeksche belastingen van den Staat, als zijw 

tolrechten (douane) ; acciserecht b. v. op tabak, alcool;; . 

successierechten.

—  «o»—-

W E SPREKEN ALLEEN M AAR over

Grondbelastingen; personeele belastingen; patenten.

I.

Grondbe lastingen .

Dit zijn belastingen te betalen door eigenaars van 

land of gebouwen.

1) BELASTING VAN DEN GROND

(non batie).

a) Deze wordt berekend op het zuiver belastbaar! 

of kadastraal inkomen.

b) Het zuiver belastbaar inkomen: een part ij land 

brengt b. v. 100 fr. op. Van deze 100 fr., moet ge 

aftrekken de kosten die er aan dat land vast zijn, b. v.B 

van bewerking of anders, en dan eerst, na dit afge

trokken te hebben, kent ge: het zuiver belastbaar aij  
kadastraal inkomen van die partij.

c) Hoe wordt het zuiver belastbaar inkomen van ’t 
land, door de heffers van belastingen vastgesteld dj I  
bepaald.

Tusschen de jaren 1848 tot 1859 (dus over eenS 

tijdverloop van 10 jaren) werd het zuiver inkomen vaat 

een aantal partijen land berekend; daarvan dan, voor| 

elke partij de middelmaat genomen. Moet er nu een 

partij land belast worden, men vergelijkt ze met eene 

der partijen, wier opbrengst vroeger werd vastgesteld, 

en men belast ze ingevolge.

d) Hoeveel beloopt deze belasting? —  7 ten hon

derd van het zuiver belastbaar inkomen.

- 2) BELASTING DER GEBOUW EN

(van den batie).

a) Hoe wordt ze vastgesteld?

In 1 869 werd er, even als vroeger voor de gronden, 

een schatting gedaan van de opbrengst van een aantal 
gebouwen. Van de som van ieder vastgesteld, werdei 

afgetrokken de onkosten: 1 derde voor fabrieken, I 

vierde voor huizen.Wordt er nu een nieuw huis opgericht,

’t wordt gerekend met bestaande, reeds getakseerde 

huizen; en ingevolge belast.

b) Deze belasting bedraagt ook: 7 ten honderd vas 

het zuiver belastbaar inkomen van ’t gebouw.

c)Ze begint te loopen: 2 jaar, na het bouwen. 

Iemand bouwt in Januari 1913, hij zal moeten be

talen in 1915.

3) W IE  MOET DE GRONDLASTEN 

BETALEN?

De eigenaar. Deze legt soms al de grondlasten op 

den huurder. Moest deze weigeren te betalen, hij zou 

voor ’t gerecht gelijk krijgen. Edoch, hiermee zou hi 

niet veel vorderen. Gewoonlijk, zou zijn pacht even

redig verhoogen, moest hij weigeren de grondlasten te j 

betalen. Ook heeft hij dit aanvaard, bij het teekenen 
van den pacht.

(Vervolgt).

chaampje, als de planeten van de zon (10).

Ze draaien op zich zelf en rond hun zon: in middel

maat 500 trillioenen toeren per seconde.

Elk atoom (en uit atomen bestaat ten slotte heel het 
stoffelijk heelal) gelijkt dus aan een draaikolk, een 

wervelstorm! Welk verbijsterend zicht, zoo men aldus 
het heelal beziet.

4) Boven zegden we dat vele stoffen alleen verschillen 

door het verschillend getal, of de verhouding, of de 

schikking der atomen. Nu zou men kunnen beweren dat 

alle stoffen ten slotte uit heel gelijkaardige electrons of 

onderverdeelingen van electrons bestaan, en de waar- 

genomene verschillen slechts voortkomen, uit de massa 

materie van den positieven electron, de schikking, het 

getal, en natuurlijk ook het getal trillingen der negatieve 

electrons. Met welke eenvoudige bestanddeelen, maar 

op welke verbluffende manier zou de schepper van het 

heelal, zijn stoffelijke wereld dus op'gebouwd hebben!

5) Deze voorstelling der atomentrillingen brengt ons 

tot wondere gevolgtrekkingen. Bij telegraaf- (telefoon) 
verbinding, is er niets anders in ’t spel dan, trillingen 

voortgezet van atoom tot atoom, tzij in den draad, tzij 

in den ether (draadlooze telegraaf). Warmte, licht, 

kleur, komen evenzeer voort uit of zijn niets anders dan 

vibraties, atomentrillingen. Een stuk ijzer, gehit tot 500 

graden, zendt alleen warmtestralen uit. Bij hooger hitte 

worden de stralen lichtend: ’t ijzer wordt donker-rood, 

’t krijgt al de schakeeringen van den spectre, van rood, 
tot paars, tot zuiver wit (11).

6) Doet men nu deze trillende electronen, ionen uit

eenspatten, dan bekomt men de wonderste gevolgen. 

Thorium zendt zoo per seconde 70.000, radium 100 

milliarden stofdeeltjes uit. Hier staan we voor de won

deren der stralen, b. v., van den radium, die in de 

laatste tijden zooveel ophef gemaakt hebben (12).

(’t Vervolgt).

(9) Zie Murrat, bl. 177.

(10) Over de grootte dier electronen: de zon heeft een doorsnede van I 

ongeveer 1 millioen 1/2 kilom.; de kleinste der astroïden een doorsnede! 

van 24 kilom. Had een atoom hydrogeen de grootte van de zon, een [ 

electron zou 2/3 zijn van de grootte der asteroïde. Murrat, bl. 175.

(11) Getal trillingen: rood: 458 trillioen per sec. (minimum voor | 

kleur dat het oog kan opvatten : infra-rood kan het niet opvatten;

40.000 is voor toon het maximum dat het oor kan opvatten).

Blauw: 600 trill.

Violet (paars): 725 trill.

Ultra-violet: 758 trill. (maximum voor oog).

Lengte der trillingen: rood: 620 millioenste van millimeter.
Blamv: 525 
Paars: 425 ». ..

De snelheid van verspreiding is dezelfde voor al de kleuren van de» ( 
specter. Zie Murrat, a. w. bl. 131 vlg.

(12) Zie M urrata. w. bl. 163-174; en 193-202; Nuyens: Over 
radium (Hoogeschooluitbreiding, Antwerpen).
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VAN AF DE HIER 
VERMELDE STATIEX

* VERVOERKOSTEN PER WAGON METENDE

int < i o i  i i  ~ i:t 1 'é 15 K i 17 18 19 ao s i o  •* » 3 3 ^ » 5 Sti
«) HALLU1N-GRENS 
*ƒ TOURCOING-GREN’S

i/2u.
vierkante meters, welke ook het gewicht der lading zij.

km. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. ’ c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c. fr. c.

Colleville-Sainte a) 298 41.50 44.75 48.50 52.25 56.00 59.75 63.50 67.25 71.00 74.75 78.50 82.25 86.00 89.75 93.50 97.25 101.00 104.75

Hélène b) 289 40 50 44.20 47.90 51.60 55.30 59.00 62:70 66.40 70.10 73.80 77.50 81.20 84.90 88.60 92.30 96.00 99.70 103.40

Criquetot- a) 324 43.50 47.50 51.50 55.50 59.50 63.50 67.50 7,1.50 75.50 79.50 83.50 87.50 91.50 95.50 90.50 103.50 107.50 1 1 1.50

1’Esneval b) 315 43.00 46.95 50.90 54.85 58.80 62.75 66.70 70.65 74.60 78.55 82.50 86.45 90.40 94.35 98.30 102.25 106.20 1 10.15

Doudeville a)

b)

280 35.50 38.70 41.90 45.10 48.30 51.50 54.70 57.90 61.10 64.30 67.50 70.70 73.90 77.10 80.30 83.50 86.70 89.90

271 35.00 38.15 41.30 44.45 47.60 50.75 53.90 57.05 60.20 63.35 66.50 69.65 72.80 75.95 79.10 82.25 85.40 88.55

Etainhus-St- °) 331 40.50 44.20 47.90 51.60 55.30 59.00 62.70 66.40 70.10 73.80 77.50 81.20 84.90 88.60 92.30 96.00 99.70 103.40

Romain b) 322 40.00 43.65 47.30 50.95 54.60 58.25 61.00 65.55 69.20 72.85 76.50 80.15 83.80 87.45 91.10 94.75 98.40 102.05

Etrépagny o) 257 31.00 33.75 36.50 39.25 42.00 44.75 47.50 50.25 53.00 55.75 58.50 61.25 64.00 66.75 69.50 72.25 75.00 77.75

b) 248 30.50 33.20 35.90 38.60 41.30 44.00 46.70 49.40 52.10 54.80 57.50 60.20 62.90 65.60 68.30 71.00 73.70 76.40

Fécamp b) 295 41.50 45.30 49.10 53.55 57.40 61.25 65.10 68.95 72.80 76.65 80.50 84.35 88.20 92.05 95.90 99.75 103.60 107.45

ö) 304 42.00 45.85 49.70 52.90 56.70 60.50 64.30 68.10 71.90 75.70 79.50 83.30 87.10 90.90 94.70 98.50 102.30 106.10

Fécamp-St- a) 302 42.00 45.85 40.70 53.55 57.40 61.25 65.10 68.95 72.80 76.65 80.50 84.35 88.20 92.05 95.90 99.75 103.60 107.45

Ouen b) 293 41.50 45.30 49.10 52.90 56.70 60.50 64.30 68.10 71.90 75.70 79.50 83.30 87.10 90.90 94.70 98.50 102.30 106.10

Foucart- “) 293 36.50 39.80 43.10 46.40 40.70 53.00 56.30 59.60 62.90 66.20 69.50 72.80 76.10 79.40 82.70 86.00 89.30 92.60

Alvimare b) 284 36.00 39.25 42.50 45.75 49.00 52.25 55.50 58.75 62.00 65.25 68.50 71.75 75.00 78.25 81.50 84.75 88.00 91.25

Froberville- a) 316 42.00 45.85 49.70 53.55 57.40 61.25 65.10 68.95 72.80 76.65 80.50 84.35 88.20 92.05 95.90 99.75 103.60 107.45

Yport b) 307 41.50 45.30 49.10 52.90 56.70 60.50 64.30 68.10 71.90 75.70 79.50 83.30 87.10 90.90 94.70 98.50 102.30 106.10

Goderville
a)

b)

317 42.00 45.85 49.70 53.55 57.40 61.25 65.10 68.95 72.80 76.65 80.50 84.35 88.20 92.05 95.90 99.75 103.60 107.45

308 41.50 45.30 49.10 52.90 56.70 60.50 64.30 68.10 71.90 75.70 79.50 83.30 87.10 90.90 94.70 98.50 102.30 106.10

Grainville-la- a) 283 38.50 42.00 45.50 49.00 52.50 56.00 59.50 63.00 66.50 70. 73.50 77. 80.50 84. 87.50 91.00 94.50 98.00

T einturière b) 274 38.00 41.45 44.90 48.35 51.80 55.25 58.70 62.15 65.60 69.05 72,50 75.95 79.40 82.85 86.30 89.75 93.20 96.65

Grainville a) 314 40.50 44.20 47.90 51.60 55.30 50.00 62.70 66.40 70.10 73.80 77.50 81.20 84.90 88.60 92.30 96.00 99.70 103.40

Ymauville b) 305 40.00 43.65 47.30 50.95 54.60 58.25 61.90 65.55 69.20 72.85 76.50 80.15 83.80 87.45 91.10 94.75 98.40 102.05

Gueures- a) 251 36.00 39.25 42.50 45.75 49.00 52.25 55.50 58.75 62.00 65.25 68.50 71.75 75.00 78.25 81.50 84.75 88.00 91.25

Brachy b) 242 35.00 38.15 41.30 44.45 47.60 50.75 53.90 57.05 60.20 63.35 66.50 69.65 72.80 75.95 79.10 82.25 85.40 88.55

Héberville a) 266 38.00 41.45 44.90 48.35 51.80 55.25 58.70 62.15 65.60 69.05 72.50 75.95 79.40 82.85 86.30 89.75 93.20 96.65

b) 25 7 37.50 40.90 44.30 47.70 51.10 54.50 57.90 61.30 64.70 68.10 71.50 74.90 78.30 81.70 85.10 88.50 91.90 95.30

Ifs (Les) o)

b)

311 41.00 44.75 48.50 52.25 56.00 59.75 63.50 67.25 71.00 74.75 78.50 82.25 86.00 89.75 93.50 97.25 101.00 104.75

302 40.50 44.20 47.90 51.60 55.30 59.00 62.70 66.40 70.10 73.80 77.50 81.20 84.90 88.60 92.30 96.00 99.70 103.40

Lillebonne a)

b)

322 41.50 45.30 49.10 52.90 56.70 60.50 64.30 68.10 71.90 75.70 79.50 83.30 87.10 90.90 94.70 98.50 102.30 106.10

313 41.00 44.75 48.50 52.25 56.00 50.75 63.50 67.25 71.00 74.75 78.50 82.25 86.00 89.75 93.50 97.25 101.00 104.75

Loges-V aucottes- o) 320 43.00 46.95 50.90 54.85 58.80 62.75 66.70 70.65 74.60 78.55 82.50 86.45 90.40 94.35 98.30 102.25 106.20 110.15

s. M. (Les) b) 311 42.50 46.40 50.30 54.20 58.10 62.00 65.90 69.80 73.70 77.60 81.50 85.40 89.30 93.20 97.10 101.00 104.90 108.80

Luneray a)

b)

255 36.50 30.80 43.10 46.40 49.70 53.00 56.30 59.60 62.90 66.20 69.50 72.80 76.10 79.40 82.70 86.00 89.30 92.60

246 35.50 38.70 41.90 45.10 48.30 51.50 54.70 57.90 61.10 64.30 67.50 70.70 73.90 77.10 80.30 83.50 86.70 89.90

Ménesqueville a)

b)

255 34.00 37.05 40.10 43.15 46.20 49.25 52.30 55.35 58.40 61.45 64.50 67.55 70.60 73.65 76.70 79.75 82.80 85.85

246 33.50 36.50 39.50 42.50 45.50 48.50 51.50 54.50 57.50 60.5 63.50 66.50 69.50 72.50 75.50 78.50 81.50 84.50

Motteville a)
bj

275 33.50 36.50 39.50 42.50 45.50 48.50 51.50 54.50 57.50 60.50 63.50 66.50 69.50 72.50 75.50 78.50 81.50 84.50

266 33.00 35.95 38.90 41.85 44.80 47.75 50.70 53.65 56.60 59.55 62.50 65.45 68.40 71.35 74.30 77.25 80.20 83.15

Neubourg (Le)
a)

b)

328 41.50 45.30 49.10 52.90 56.70 60.50 64.30 68.10 71.90 75.70 79.50 83.30 87.10 90.90 94.70 98.50 102.30 106.10

319 41.00 44.75 48.50 52.25 56.00 59.75 63.50 67.25 71.00 74.75 78.50 82.25 86.00 89.75 93.50 97.25 101.00 104.75

Offranville “)

b)

240 34.50 37.60 40.70 43.80 46.00 50.00 53.10 56.20 59.30 62.40 65.50 68.60 71.70 74.80 77.90 81.00 84.10 87.20

231 33.50 36.50 39.50 42.50 45.50 48.50 51.50 54.50 57.50 60.50 63.50 66.50 69.50 72.50 75.50 78.50 81.50 84.50

Ourville a)

b)

287 39.50 43.10 46.70 50.30 53.90 57.50 61.10 64.70 68.30 71.90 75.5 79.10 82.70 86.30 89.90 93.50 97.10 100.70

278 30.00 42.55 46.10 49.65 53.20 56.75 60.30 63.85 67.40 70.95 74.50 78.05 81.60 85.15 88.70 92.25 95.80 99.35

Ourville-la- «)
b)

247 35.50 38.70 41.90 45.10 48.30 51.50 54.70 57.90 61.10 64.30 67.50 70.70 73.90 77.10 80.30 83.50 86.70 89.90

Rivière 238 34.50 37.60 40.70 43.80 46.90 50.00 53.10 56.20 59.30 62.40 65.50 68.60 71.70 74.80 77.90 81.00 84.10 87.20

Rolleville
Cl) 333 44.50 48.60 52.70 56.80 60.90 65.00 69.10 73.20 . 77.30 81.40 85.50 89.60 93.70 97.80 101.90 106.00 1 10 .10 1 14.20
1

b) 324 44.00 48.05 52.10 56.15 60.20 64.25 68.30 72.35 76.40 80.45 84.50 88.55 92.60 96.65 100.70 104.75 108.80 112.85

SlPierre-le-V iger a)

b)

260 37.50 40.90 44.30 47.70 51.10 54.50 57.90 61.30 64.70 68.10 71.50 74.90 78.30 81.70 85.10 88.50 91.90 95.30

F ontaine-le-Dun. 251 36.50 39.80 43.10 46.40 49.70 53.00 56.30 59.60 62.90 66.20 69.50 72.80 76.10 79.40 82.70 86.00 89.30 92.60

S'-Quintin-Bailly a)

b)

2 10 29.00 31.55 34.10 36.65 39.20 41.75 44.30 46.85 49.40 51.95 54.50 57.05 59.60 62.15 64.70 67.25 69.80 72.35

en-Rivière 201 28.00 30.45 32.90 35.35 37.80 40.25 42.70 45.15 47.60 50.05 52.50 54.95 57.40 59.85 62.30 64.75 67.20 69.65

St-Valère-en- a) 285 39.00 42.55 46.10 49.65 53.20 56.75 60.30 63.85 67.40 70.95 74.50 78.05 81.60 85.15 88.70 92.25 95.80 99.35

Caux b) 276 38.50 42.00 45.50 49.00 52.50 56.00 59.50 63.00 66.50 70. 73.50 77. 80.50 84. 87.50 91.00 94.50 98.00

St-Waast a)

b)

273 37.00 40.35 43.70 47.05 50.40 53.75 57.10 60.45 63.80 67.15 70.50 73.85 77.20 80.55 83.90 87.25 90.60 93.95

Bosville 264 36.50 39.80 43.10 46.40 49.70 53.00 56.30 59.60 62.00 66.20 69.50 72.80 76.10 79.40 82.70 86.00 89.30 92.60

Saussay- a)

b)

271 32.50 35.40 38.30 41.20 44.10 47.00 49.90 52.80 55.70 58.60 61.50 64.40 67.30 70.20 73.10 76.00 78.90 81.80

Y  erville 262 32.00 34.85 37.70 40.55 43.40 46.25 49.10 51.95 54.80 57.65 60.50 63.35 66.20 69.05 71.90 74.75 77.60 80.45

a)
b)

203 40.50 44.20 47.90 51.60 55.30 59.00 62.70 66.40 70.10 73.80 77.50 81.20 84.90 88.60 92.30 96.00 99.70 103.40
Valmont 284 40.00 43.65 47.30 50.95 54.60 58.25 61.90 65.55 69.20 72.85 76.50 80.15 83.80 87.45 91.10 94.75 98.40 102.05

a)

b)

282 35.00 38.15 41.30 44.45 47.60 50.75 53.00 57.05 60.20 63.35 66.50 69.65 72.80 75.95 79.10 82.25 85.40 88.55
YvOtot 273 34.50 37.60 40.70 43.80 46.90 50.00 53.10 56.20 59.30 62.40 65.50 68.60 71.70 74.80 77.90 81.00 84.10 87.20

BREUKEN
GENEZING ZONDER OPERATIE  

Huis* gesticht in 1840.

De alom vermaarde

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

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

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

handeling goedkeuren.

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

Bejaarde lieden door zak, navel of uitblijvende 
kreuken aangedaan alsook degenen die twee of 
driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben 
of die door kwakzwalvers met alle soorten van 
oude stelsels mismeesterd zijn geweest, mogen zich

altijd komen aanbieden, oogenblikkelijke hulp is 
hun verzekerd.

M ISGROEI-  
1NGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
alle misvormde 
ledematen zoo
als : misgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
nen en voeten.—
Bijzondere toe
stellen om den 
hoogen r u g te 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets om de mis- 
groeiïng der rug
graat te genezen 
noodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

A l. F r a u ^ o iH  V e r i lu n e k  Kerkstraat, 
Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

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

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

Al. U u u u r é  V e r c lo i ic l i- M li in e ,  Oost
ende, is wekelijks alle dagen in het Hötel De Gou
den Hoorn, Simonstevenplaats, Brugge. — Voor 
alle misgroeiingen van ’t lichaam, alle Maandagen 
in de Gouden Appel, Rijsselstraat, Kortrijk.

MEN VRAAGT
Om mede te gaan naar Brussel met jong gehuw

den, eene O ie i i s t m e i t l .  kennende ook eene 
gewone burgerskeuken en fransch sprekende. Zich 
aan te bieden bij Delacroix-Vanhee, Kerkstraat, 1, 
Kortrijk.

K f i i k e n m e l i l ,  30 a 35 jaar oud, goed hand
werk kennende. Hoog loon.— Adres te verkrijgen 
ten bureele van het blad.

Studie'van Meester Arthur MUSSELY, Notaris 
te Ledeghem.

I. — INSTEL, op W o e n s d a g  19 F e b r u a r i 1913, 
om 4 uren namiddag, ter herberg Het Wevershof, 
te Ledeghem, gehouden door Henri Clarysse, van :

GEMEENTE LEDEGHEM

T W E E  W O O N H U I Z E N
en 87a ren 17 cent. zaailand en meersch, verdeeld 
in 4 koopen. — l/2°lo instelpenning te winnen.

II.— OVERSLAG, o p 'D in s d a g  11 F f b r u a r i 1913, 
om 4 uren namiddag, ter te koop gestelde herberg 
De Ast, te Meenen, Moorseelestraat :

H E R B E R G
met groote ingangpoort, koer en medegaanden hof, 
groot in ’t geheel 7 aren 50 cent. — Ingenottreding 
met 1 October 1913. Ingesteld 5350frank.

OPENBARE VERKOOPING VAN EENE

Goede HOFSTEDE,
te Wynkel-Sint-Eloi, wijk Stampkot, groot 8 heet.
22 aren 70 cent. In pacht gehouden door de ge
broeders Jules en Gustave Decock, mits 1,400 fr. 
boven de grondlasten, tot 1" Oktober aanstaande.

INSTEL : W o e n s d a g  26 F e b r u a r i 1913, om 
drie uren namiddag, te Ledeghem, ter herberg 
Café de la Poste, gehouden door Henri Claeys op 
de plaats. — Instelpenning te winnen.

(iroote Meubelmagazijnen
3, K r i n g ,  3

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

K O l lT I t l J K

Oud Huis We VaDflslecnc r . & g v a n d e l e e n e
OPVOLGERS.

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

Matige prijzen.

Onze schoonste velden
zijn bemest bij middel van het

Z w a v elzu u r  A m m o n ia k
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

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

-> Spaarzaamheid van vervoerkosten, van verhandelen en van uitstrooien 
ten gevolge zijns grooterenrijkdoms.Mindere hoeveelheid te gebruiken per 
hectaar, gezien zijn hooger stikstofgehalte en zijne regelmatiger uit- 
strooiing. Betere verdeeling in den bouwgrond. Regelmatiger wasdom ra  
bijgevolg betere oogst.
Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene kooper* 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, zich wenden tot het

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



T A N D E N
>1 . e it M me M a n r lc i '  M f ie r .  chirurzijns- 

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

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

O E  C IO  A R E N

ONS VLAANDEREN
in Borneo of Mexico tabakken

OVERTREFFEN DE BESTE MERKEN

Algemeen vertegenwoordiger voor Kortrijk 
en omstreken

Paul DEBAECKE-MOREELS
G r o o te  M a r k t ,  !). K o r t r i j k

Voor handelaars en magazijnen, de beste, de voor
deeltgste voorwaarden.

In  den G ouden K am .

E. COORNAERT-DAVIQ
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste niewiauhe-ifii van ÜuisHs
sterk en goedkoop .

K IN K H O E S T .
Moeders ! Vraagt eens aan M. D escamps-Ter

rière, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K ln k l io c M - lt<  m e d le  I I «  I <■ w  >- e k  ,

l 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  l lr o n -  
c l i l e t  t ie r  K in d e r * .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

Uit dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn 
kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den kink
hoest, met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen 
genezen. E m ile  D ec le rcq-V ekcam er,

boterkoopman, Zarren.

De wereldberoemde K l i ik im e n t- l le i i ie -
d ie  H n le w y e k .k a n  men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers D escamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; H ulpiau, Leiestraat, en Impe , Qroote 
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.

Het Genoegen le Leven
1 m a a n  e lk e e n  v e r z e k e r d  d o o r
e e u e  v o l n i a n k t e  g ^ e z o o d lic id .

In zijn klassiek werk over de grondherkomst en de 
behandeling der plaatselijke ziekten, die in de geneeskun
dige wereld een voorname plaats inneemt, schrijft dokter 
Abernethy, raadplegend geneesheer der Koningin Victoria 
van Engeland :

“ Als men er in gelukt is de verschijnselen te doen 
verdwijnen, die eene storing van de spijsverteringsor
ganen aankondigden, gebeurt het altoos dat de plaatse
lijke ziekten, die aan het gebruik van plaatselijke genees
wijzen weerstaan hadden, spoedig verdwijnen, en de zieke 
heeft altoos, in deze soort gevallen, erkend dat hij bijna 
oogenblikkeüjk een algemeen welzijn waarnam, die zijne 
verwondering ten hoogste gaande maakte. »

Dokter Bésuchet, in zijn verslag over maagaandoening, 
drukt zich als volgt u it: *< Alle opstopping is van nadeeli- 
gen invloed op de spijsvertering, en de minste storing 
in de spijsvertering verwekt storingen in al de andere 
lichaamswerkingen. »

K l in ie k  v a n  l)r D Ö Y E .X , 1 'a r jjH , 
1 »  J u n i  t U l l

Ziehier meer dan dertig jaar dat ik een der ieverigste 
aanbevelérs ben van de Revalenta Du Barry.

Ik raad ze, zonder uitzondering, in al de gevallen aan 
van maag- of darmaandoeningen, van krimping der maag- 
pening in den aanvang, en van spijsverteringsstoringen 
zoowel bij de volwassenen als bij de kinderen.

Geen enkel van de sinds het bestaan der Revalenta 
aanbevolen bloem heeft mij zoo gustige uitslagen gegeven.

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.

Dr E. Doyen.

(De REVALENTA DU BARRY is bestendig in gebruik 
in deEngelscbe hospitalen sedert CO jaar.)

Vier maal voedzamer dan het vleesch, zonder te consti- 
pieren, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medecij- 
nen. In doozen van fr. 2.50, 4.50, 7,75, of min dan 0.40 
per maaltijd..

Verkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers :

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

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

apotheker.
Moseroen : F. Verreux, M. de rhilement. Zonder.
Roeselaere : F. Ameye, apoth. Dubuisson, apotheker, 

Grymonprez, apoth.

I
Die ongelukkige rug
“ Ik leed sedert jaren aan eene onverdrage 
lijke, knagende pijn in den rug, zoo hevig 
somtijds, dat ik mij niet kon verzetten. 
Men ried mij aan de ware Levenspillen F. 

» Roman, aan fr. 1.25 de doos, te nemen, en 
» op korten tijd was ik gansch genezen.

» De werking der Levensptllen F. Roman 
» is wonderoaar.

» Ad. De L e n td e c k e r , Hamme. »

De rugpijn komt meest altijd voort uit een 
galachtig en met slijm beladen lichaamsgestel; 
maag en lever werken slecht, men lijdt aan 
verstoptheid, maagkrampen, slechte spijsver
tering.

Een middel dat altijd zeker werkt, en op 
korten tijd verstoptheid, maag, lever en nieren 
geneest, zijn de W A H E  £<EVEUJS- 
P IL L B N  v a n  F . K o m a n .  Hunne 
werking is wonderbaar en duizende getuig
schriften zooals dat .hierboven bevestigen het.

Beproef ze, ge zult zeker genezing bekomen. 
Doch eischt altijd de W A K E  L,E- 
VEl\8 I ’ IL L E N  van E . K o i t ja n .  
en weiger volstrekt alle namakingen die geene 
waarde hebben.

De W A K E  L E V E N 8 P IL L E 1 V
v a n  E . I t o i n a n  zijn te verkrijgen in 
alle goede apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

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

GEVONDEN

I

Maandag laatst een mansring met dia

manten. — Zich wenden ten bureele van 

policie te Kortrijk.

DËlEESTER  B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

Bijzondere keus
VAN

A L A A M
VOOR

alle Aiaclitfiü en Nerinpa
Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

1 J Z E R E  M E U B E L S  
KEUKE.\  G E R IE F

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL

P O U T R E L L E N ,  P L A T 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.

& BELPAIRE-RQY0N
Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

Allerhande paaiende Gereedschappen
voor  alle ambachten, zooals :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven

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

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

makers, Hoveniers, enz., enz.

B O U W  A RT IK ELEN  : 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 led ig e  keus  v a n  M én n j ï i e -A r  1 ikelcn.

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

K o o p t  u w e  Ite n o o d lg h e ile n  in  C a o n te lio u c  uit, e e r s t e  liitnd, 
in  d e  G ro o te  F a b r ie k  v a n  C ao iitc lio u e

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

TELEFOON A. 1894
S P E C IA L IT E IT E N  s BUIZEN voor be>proeiïng, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

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

Fcibrikatie van eerste keus. — Vergoede tusschenhandelaars.

C A O U T C H O U C  V O O R  A L L E  IVIJ V E R  HEDE .V

Voor he t A kkoordeer en van  
Pianos

zich te wenden bij

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

Portretten van klein tot natuurgrootte. Bijzon

derheid voor groepen.

TAN DENBA LSEM
VAN

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

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 
omdat ik zeker ben dat mijn Tandenbalsem 

nooit zijn doel mist. — Prijs : 1.25 fr.

Bereider : ACHILLE LYBEER, apotheek 

Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 

Telefoon 206.
Het fleschje wordt verzonden tegen man

daat van 1.30 fr .

GOEDE GELDPLAATSING
Middenkredietkas van den Belgischen Boeren

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

BLONDEEL Gebroeders
Loodgieters, Z inkbew erkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 

van fabrieken en nijverheidsgestichten.

S P O E D IG E  B E D IE N IN G

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

GOEDE RE IZ IGER
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.

MO E Ik E ltK . indien gü de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

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

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

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

Wordt ook in mindere hoeveelheid besteld.

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

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

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

R O U S S E L A R 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, Longpoeiers, Melk- 
poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en 
peerden, en die altijd met een goeden uitval be
kroond zijn.

MEUBEIMACAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

Het is bewezen dat die Meubelmagazijnen ge

kend zijn voor verkoop met waarborg en genadige 

prijzen van alle slach van rijke en gewone Meube

len, alsook van Wiegen, ijzeren Bedden, Spiegels, 

Kinderstoelen en Rijtuigen, Keuken- en Herberg- 

gerief, M a tr » s is te n . Spreien, Toiles cirées, 

Stoors, Gordijnen, enz. enz.

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

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 .

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 rn n z  VAI\1>E W A L L E )
Noordstraat, RO USSELARE . 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 
i\l A T l i l Y S ,  Z a ï i d b e r j t . s  
GE iVT .

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

L"ene goedeWinkeldochter wordt ge- 
vraagd voor belangrijk magazijn te 

Rousselaere. — Inlichtingen, bureel van 
Den Dageraad, Consciencestraat, 41.

HET (30ODE KRUIS
BIJ

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, RO U SSELARE
Telefoon 206.

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

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

De gezond l ie id sp i l len

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. 
D e IIO ItK T E lL L .E IV  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 remediën worden per 
terugkeerende post verzonden tegen man
daat der weerde en opleg van 5 cent. voor 
port.

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 

Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROMMELAERE
2, Pale isstraat, K ortr ijk .

Champagne MARGAUX & Cie, Epernay 
Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Pale ale, Scotch ale.

Huis H EN RI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, I

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

Engelsche bedden,
Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

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

Wolle sargiën.
G r o o te  koust, — G o e d k o o p *

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

f2, G r o o t e  M a r k t , K o r t  rijk

tusschen het Dambera en den Bodega.

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw

keurig aan het cfvirht 

toegepast, van I Irank at 

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 

en Melkerijen. Alle slach van 

Pekels, Waterpassen, Ver- 

fTootjjlazen^ Dramdtellers, enz.. enz.

Vraagt iiij Marin VAN HQUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIQE 

N o o r d s t r a a t ,  2(>< R o in # » « 'l» re

Telefoon N° 102 

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

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

Eenige depositaris : M a r in  V an  H ou w e .

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

In 1 minuut stilt de DE>TII\TOL  
totaal en voor altijd de tandpijnen, dehe- 
/igste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van Oen I i n o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

1.25 fr. het fleschje in alle apotheken. 

Depots :

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

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

fVETIT-BEURRES fA  R E I N
Geen Grijs Haar

MEER!!!
«D e  N ieuwe L ondon”
doe^ de grijze haren binnen en
kele dagen verdw ijnen, m aakt het 
h aarg lanzend  en zacht, belet he l 
u itva llen  en neemt de pe lle tje i 
van  het hoofd v/eg.

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

In  flacons van fr . 1,50 en fr. 2.50 

Engilschi liarftinctuur 111 2 Ir. pir flacoi
T *  koop  bU A p o th e k e r . 

D ro g is te n , H a a r s n ijd e r »  en  R eukw tnke la  

t» 1 groot: Farfumorlt y  Selp, WtcMaktk»

2eep DADA
Het stuk 0 .75

CrêmeDADA
Tube 0 .75

Poeder D A D A
Oe doos 2 .50

Werkdadigheid zonder I 
weerga tegen zomersproe-1 
ten en huidaandoeningen.! 
De beste voor het behoud I 
eenerfrische gelaatskleur | 

Onfeilbaar voor de ge
nezing van kloven; maakt I 
de huid blank IN  E E N  I 
N A C H T .

Allerfijnst, en op ’t ge-1 
laat blijvend; onontbeer-| 
lijk  voor elke toilettafel. I

Te koop in alle goede huigen.
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, SPIEGELS  
STO VEN

H i iIh v a n  v e r t r o u w e n

V. HAP-DE BRUYINE
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr. 

GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Oemak van betaling op aanvraag.

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van ( 'i io lo r a ,  D ip li- 
terle , d ik k e  le v e r s ,  r o c lie l,  ofwel 
door o o rz a k e n  «lle  « I j  n ie t  k en t, 
gebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel rv° 

bereid door A n o t l ie k e r  It. V B K -  
U W I t C l l i :  v a n  A v e lg h e m ,

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

Lijden uwe kiekens aan het c tno t of ook nog 
aan p o k k en , gebruikt de re in e U Ië n  van 
R. V e r i i ia n d e r e  en eischt dien naam op het 
etiket.

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

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

N. B. — Deze zijn de eenigste remediën « e -  
sclilkt v o o r  g r o o t e  k w e e k e r s ,  door 
hun g r o o t  g e m a k  v a n  to e d ie n e n  en 
de v o lk o m e n e  g e n e z in g e n  er door ver
kregen.

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

J. I M P Ë - U O U ^ Y  te K o r t r y k
• Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 
net verzendingskosten bij apotheker R. Verman- 
dere te Avelghem.

Maaglijders, vraagt de maagpillen van It. 
V e ru ia n ile r i ' in de apothekerijen van 

J. IM I’ b'-IXtLütSY en I*. M A T T E L A E R

ZINK Z IN KW IT

VIEILLE MONTAGNE
Regionale depothouders 

F IRM A

SAEY 8 D’HESPEEL
Opvolgers van DeM ulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTRIJK

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

Lood, Platen, Poutrellen, enz.

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
deling op le nemen :

Aan doofheid onderworpen en na allerhande 
geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenigeu 
uiislag, had hij hei gelukkig gedacht gebruik te 
maken van de Audio Phonex Lucq. Hij bevestigt 
dal 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 uitieg zouden 
beneeren, ’t zij in persoon, ’t zij per briefwisseling.

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

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. G. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en 
uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot 
4 ure, Sint-Pietersnieuwstraat, 128, en den donder
dag van 9 toi 11 en van 2 tot 4 ure : Kortrijksche 
steenweg, 23S. te Gent.

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

<8id .Ledure-Trf iM iery
K oo rnm ark t, 6 , K O R T R IJK .

Groote keus ̂ an Brillen en neusnijpers (pince- 
nez), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe
gepast en verwisselt tot volledige voldoening.

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

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

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

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

IN  V E R T R O U W E N

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT , Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z I E K T E N ,  van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W on de rza lf en B loed
zuiverend M idde l der A p o t h e e k  
H K W A I .V IS C i l ,  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
Steen p oo rt , 8 , K O R T H IJ K .

Gebreveteerd

De tot hiertoe beste gekende e n k e le  B ra>  
b a n ts e h e  S ta le n  1‘ L O E O  op proef gele

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

Raap- en Beetmolens, Strooimolens, Beetzaai- 

machiemen en Hakmachienen. Planet J. R. Alle 

Landbouwwerktuigen.

W a n m o l e n »  van af 4 2 ,S O  fr., franco t’huis. Vraagt Catalogus.

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

Suikerbakkerij Ter Statie

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

T E L E F O O N  2 9 8

Juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt fruit 

(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

m m w A m m  B B  i f o i i i i i i f i

Molenstraat, 69, A A L S T
Opgeloste en gemalen Guano — Klavervet — Scheikundige 

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

VRAAGT PRIJS-COURANT.

J È k M W

G. ROESLER-BOLLErue Lonaue des Pierres, 3&, C O U R T R A I
M a iso n  l a  p lu s  r e n o m m e e  de l a  eontrée ,  recommandée 

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

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

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

GKAIVI» C I IO IX  l>E C A R R É S .

W  aschpoeder J eanne d’ Are
zo nde r m e d ed in g e r

om den polasEi tï w rapn ei ie zeep te sprei
wordt

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

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te  H E R S E A U X  (Statie).

ANTW ERPSCHE

H Y P 0 T H E E K K A S
Naamlooze Maatschappij gesticht in 1881 

H uidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000
Rekening der

Reserven en waardenverminderingen : 
fr. 5,545,198.42

H ypotheca ire  Leen in  gen
Terug betaalbaar op vasten termijn of 

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

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

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

10 jaar fr. 124.90 25 jaar fr. 65.80
15 jaar fr. 91.60 30 jaar tr. 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 
te Moen-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
onderwijzer te Harelbeke.

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, 
buieel van ’t blad.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij' ’»n 

Gezondheidsleer van België, v tg 
van 24 Juli 1907).

Genezing In 10 minuten van de hev\, tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgiés, door de 
CACHETTEN JOS. GAUTH1ER, A p o th e k e r  tb 
M e c h e le n , Officier der Academia Fisico-Chimico 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van
6 tot 13 cachetten.

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

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

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

NEEMT NIET ANDERS I 
LAAT U NIET OMKLAPPEN!

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

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

langs den steenweg naar Kortrijk en langs 

de straat naar de statie aldaar.— Voor

deel ige bespreken.

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

Zich aanbieden bij D esiderius B ettens , 

zaakhandelaar te Kortrijk.

HET EEN16ST GENEESMIDDEL DER VROUW!

PILLEN 
VAN DR CODERIIE

voor Ble e k zu c h tig e  en  Zw a k k e  V ro uw en

Kostelooze raadplegingen mondelings, of per brief.

Elke zieke vrouw die nog niet de Pillen van Dr Coderee 
voor bleekzuchtige en zwakke vrouwen beproefd heeft, 
mag niet beweren dat zij ongeneesbaar is.

De Pillen van D r Coderre hebben duizende vrouwen 
genezen, die na gedurende jaren afgezien, en allerhande 

verschillende geneeswijzen gevolgd te hebben, zich onge
neesbaar dachten en besloten waren te lijden tot de einde
lijke verlossing.

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

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

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

Gij allen, kwijnende meisjes die door de krisis der vrouwwording ontsteld zijt, 
en jonge bleekzixhtige meisjes voor wien elke maandstond eene foltering is;

Gij allen die bedreigt zijt door de ongevallen van ’t keeren der jaren, bloedaan- 
drang, warmtegevoel, bedwelmingen, duizeligheden;

Gij allen die lijdt aan schedelhoofdpijn, verstopping, storingen der spijsvertering, 
nierpijn, zenuwstoringen, gemis aan slaaplust;

Gij allen die eene wankelende gezondheid hebt, die lijdt zonder duidelijk noch de 
reden, noch de plaats te kunnen aanwijzer uwer ongemakken, gij neurastenieken, door 

't werk en ’t verdriet overspanden en vc.zwakten, gebruikt de Pillen van Dr Coderre 

voor bleekzuchtige en zwakke vrouwen, en zooals duizende anderen die er de 
proefneming van gedaan hebben, gij zult genezen.

Een kabinet van kostelooze raadplegingen is gevoegd aan de bureelen der Pillen 

van Dr Coderre, 107, Zennelaan, te Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral die welke 
wanhopend zijn, zij die alles beproefd hebben en zich ongeneesbaar achten, worden 

verzocht onze geneesheeren-specialisten te raadplegen, met hen te gaan bezoeken ol 
te schrijven : zij zullen, zonder éen centiem te moeten uitgeven, goeden raad en 
verkleefde verzorging bekomen. Het kabinet van kostelooze raadpleging der Pillen va» 
Dr Coderre is alle dagen open, behalve Zondags, van 9 u. ’s morgens tot 5 u. ’s avonds.

PILLEN VAN Dr CODERRE, 107, Zennelaan, BRUSSEL
l)e Pillen van Dr Coderre worden verkocht in alle arotheken van België aan 3 frank de doos.

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

Ons nieuw uitlegboekje, bevattende een Almanach voor 1913, zal gratis gezonden worden aan al de 
damen die er de aanvraag van doen aan : Pillen van Dr Coderre. 107, Sennelaan, Brussel, Departem. 50.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

15 MILLIOEN 2B4,0ÖÖ~Fr7
Zaken verwezentlijkt 
op 30e° Juni 1912 voor 37 l  MILLIOEN FRANKEN

LEVENSVERZEKERINGEN aan <*« be*t# gekende voorwaar
den verblijf in Congo toegelaten 

SPAAR- EN PENSIOENKAS «ïirere mutualiteit aan de 
beste gekende voorwaarden.

LIJFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door l 8,e hypotheek van dezelfde waarde.

WEDUWE EN W EEZENPENSIOENEN.
PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l ,le rang. 

PLAATSEN VAN HYPOTHEEK OP 1«t= RANG voor 3' 
perso'nen zonder Intrest (tegenwoordig 4.25 % ) met namelijke in

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

0 SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN OP 
OPENBARE FONDSEN.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Verschillende agentschappen e> inspecties h bekomen
Kostelooze 

^inlichtingen

Schrijfmachienen 

V IV D E H W O O D  Reliu ilt

de Lignestraat, 39, Brusse

W ie  goedkoop eene 
S C H R IJF M A C H IË N

koopen w il,  vrage de
UNDERWOOD REBÜILT

Prijs: 375  Ir.

Eenige depothouder voor Belg ië

J . VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Huis JUSEPH VKIUiJLEST
S a v a r y s t r a a 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 ea 
wolle sergen. Kloosterstoffen, enz. — Mekaniek borduurwerk.

\ y / /  y  y  

■H./1L L E E N /fa Q N /U l/y ë

[ T M & P /M ü m

DOEM M£T-~- 
££M Ft£SC/i

ANDP JNUÜQUER Geneest zoosnel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle 
v fw t J i- i i  tanden js ^et doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 

i  f r a n k  h o t  O eso li|e  neesmiddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaamschen apo- 
h eker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer t  f r a n k  ; zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij t» (Vu •• k .

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

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



B I 1 Q I 1 M i
G en ez in g  

Z O N D E R
O P E R A T I E

door den fip p e ia len  h an d  
I t U M O N C G A U ,  v i e r
l ï  c v c K o k

p lo m »  en z fIv<M’n i  > li‘ -
d u l ie .  Deestoestel, volkomen 
z o n d e i '  v e e r c i i .  is draag
baar dag en nacht zonder onge
mak, alle werken toelatende en 
met regelbare drukking, de 
scheuren van het darinvlies 
worden regelmatig vereenigd en 
men bekomt dadelijke verzach
ting, verbetering en zekere ge
nezing.

Den heer A . DUJMOIV- 
C K A U . specialist, S I ,  m e  
m ix  C lKM ix. I t l t l lS S H r ,
geeft volkomene w a a r lm i 'a  
en zend kosteloos allen uitleg. 
Men kan deze toestellen aan

gassen bij den heer G«mm-m 
liU M O N C K A s  .depositaris 

23, Kortesteenstraat, KORTRIJK. Spreekbaar 
alle dagen van 9 tot 6 uren.

Achille EËMAN, 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 
°otasch, Kaïniet, ijzerslakken, Zwavelzuur Ijzer, 
Plaaster, Samengestelde opgeloste Guano « DE 
ZON »", Phosphaat Bernard en Magnesium. — 
ZUIVERE BLAUWE ALUIN, Middel tegen de 
a dappeiplaag 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- 
voudiglljk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p l l l o n  v a n  D r O a r r l n  

zijn onder dit opzicht een uitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

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

Prijs : 1 f r .  3 5  de doos. — Voor 6 
doozen; 7 .0 0  f r .  — Voor 12  doozen ; 
4 3 .0 0  f r .

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

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheak Rodenbaeh.

ELECTRICITEIT
Ondernemingvan 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 Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen

O verle iestraat, 54, K ortr ijk . 

U I T M U N T E N D E

GENEESMIDDELEN
onze lezers bijzonderlijk aanbevolen

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

3. D e  *e iin w | i l l le i i  
verjagen op eenige stonden en voor goed de felste hoofd
pijn, hadnekkige zenuwkoortsen, knagende tandpijn, ’t 
geweldigste flecijnzeer. Zij verschaffen op eenige uren 
rust en gezonden slaap. — Prijs : 2 frank.

Tegen opzending van postbon, verzen
ding overal.

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

L’UNION SYNDICALE
Naamlooze Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op ’t leven 

de branden, 

ongelukken en andere gevaren.

Maatschappelijk kapitaal: 5 o o , o o o  f r .  

Gebracht op : 3 ,000,000 f r .

ZETEL:
3 6 ,  m e  d ’ A l l e i n a g n e ,  B r u a s e l

Volksverzekeringen. — Lijfrenten.

Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan
vragen van Agentschap.

Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

V E R W A R M I N G V E R L I C H T I N G

opv.
Oud huis V. SENGIEU-COURTENS

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

—  T elefoon 170 K O R T R I J K

G RO O T E  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  I 

J A ! J A !
*t Is een aangenomen fe it:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : 
Pi jnl i jke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine) ,  draaiingen, 
zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, ha r tk loppingen ,  
s l apeloosheid,  ge j aagdhe id  op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte,  
zenuwaanva l l en  bij de vrouwen (hyster ie) ,  zwaarmoedigheid, stokken in de 
keel ,  r heumat i sme,  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.

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

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

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

Betaling per week, per 14 dagen of per maand. 

M a e h l e n e n  v a n  a l l e  m o d e l l e n  a a n  e e n i e d e r s  b e r e i k

DE BESTE KWALITEIT  AAN DEN LAAGSTEN PRIJS.
G R O O T E  K O R T IN G  O l» K O M I’T A K T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

K OSTELOOS 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 I E N .

Laatste W AA RSC HUW ING  vóór de VERVOLGINGEN.

¥ k  kom u voor d© laatste maal waarschuwen, vriendje • zoo g ij tegen de 
m naaste week geene doos

B C R S T P A S T I L L E N  v a n  i  F r a n k ,  van de 
Apclbeel* de Bieltorf, 76, D ijl*straat, A ntw erpen . TelefOOI) 6 2 0 6 ,
gekocht hebt, zal ik u meé pakken. ’t is al te lang dat g ij aan alle soorten 
van onderwetsche vodden van over 10 en 20 jaren uw  centen hebt gegeven 
om u van uwe valling, hoest en fleuris a f  te geraken
— Het echte hedendaagsch volksmiddel; èéne doos is genoeg voor éénee week. —

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

M l  J Z IK K  M  A  A T S C H  A  P P  l  J K  N
L o o p t  1 1  \vo i i iM l  i ‘ i i ! i i 4‘ i » < 0 1 1  i n  ||<>t

EM . F A U C O N I E R
Keizer K are ls traa t, 83, TE GENT.

R U G  LES  te beginnen aan fr. 33.00.

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

franco thuis geleverd.

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

LA COMPAGNIE SINGER, N a a m lo o z e
V e n n o o ts c h a p .

27  — 31, O u d - K l e e r k o o p e r s s l r a a t ,  R R U S S E L .
K O R T R I J K ,  47, Doornijkstraat.

ISEGHEM, Gentstraat, 22. ROUSSELARE, Ooststraat, 108.
MEENEN, Koningstraat, 6 . WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. I WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

Antwerpen’s Bouw- & HypoLheekbank
N aam looze I a tschapp ij. —- K ap ita a l 2.000.000 Frank.

Zete l: A N T W E R . £ N , T w aalf Maandenstraat. i3, nevens de Beur»

Voorzitter: Graaf van der Steg-en de Schriek.
Beheerders : Baron van der Gracht d’Eeg'hem ; Bernard Janssens, nijveraar te 

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

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

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

Spaarboekjes aan 3.60 •/• ’s jaars.
Intrest daags na de storting, zonder op term ijn te plaatsen.
Men kan ten allen tijde over zijn  geld beschikken.
Kasbons op naam  van fr. 5oo, voor 5 jaar aar. 3 .7 5  %
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 °/0. Stukken van fr. 100, 

5oo en 1 .000.
Leerlingen op v a ite  goederen In  c e n te n  rang  v a n  H ypo theek  a an  voordee lige voo rw 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. 
COYOHEM : M. Sylvain Bekaert, Koster-verzek. 
CUERNE : M. Jules Melsens, gemeente-sekretaris 
DEERLIJK : M. Prosper Opsomer. 
GYSELBRECHTEOEM : M. Hector De Groote. 
HARELBEKE : M. Jul. Plaetsier-Gryspeert, hand. 
HEESTERT : M. Alfred Van oe Walle. 
HULSTE-BAVICHOVE : M. P. Vandenbulcke.

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

Belgische Hypotheekmaatschappij 
EN SPAARKAS

NAAM LOOS VENNOOTSCHAP -  Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d  t MM. Baron Fredegand Coqels, voorzitter, Edouard T hys, ondervoorzitter, 
Alph . Ullens de Schooten, Leon Vanden Bosch, H enri-J. Engels.

C o l l e g i e  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  » MM. J ean della Faille de Léverghem , voorzitter, 
de Graaf Adrien  de Borchgrave d ’Altena, Leon Collinet-Plissart, Baron Auguste D elbeke, Edouard 
Joly , de Graaf O scar Le Grelle.

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

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/o 

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

L een in g e n  op  H y p o th eek  — V o o rsch o t ten  op T ite ls
A G E X T E X

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

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

A . T  I S  iv r
De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 

zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W l l l l a m  C a c h o t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W l l l l a 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, Rodenbaeh, Veihamme, en o v e r a l .

H U L P H U I S

Matrassenfabriek De Ster

W e 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 1 .00, 
1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.

Afrikaansche wol aan 1.90 en 
2.25 fr. de kilo.

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

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

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

SCALDIS
RIJWIELEN

Het RU wiel 
van den Gentleman

ET RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN 
ONVERSLIJTBAAR

EN ONLOSLOOPBAAR
70 % minder wrijving

IDEAAL VOOR HET TOURISME 
- FIJNSTE TOEBEHOORTEN -

M otorrijw ielen Scaldis
E E N V O U D IG  E N  B E T R O U W B A A R

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

Te koop b ij  a lle  f ijn e  w erktu ig ku n d ig en  

K At a  LOG  EN F R A N C O  O P  A A N V R A A G

Etablissements SCALD IS. -- Antwerpen
N aam looze M aa tschapp ij -  K apitaal 5 0 0  0 0 0  franken

M onopool voor Belgie der beste rijw ie lspecialiteften  de banden Perfection . 

de vrijw ielnaven O’ Karr, de garn ituren Bios. de houteD velgen D o m in io n , 

kettingen C lu b .d e  zadels W orld  de lantaarns So lar.

A e c n t  : K. U H  V  lUOIVPKKX-NOUTU, O o o r » y  k w  y k ,  !*. K o  n  Uk


