
Het Isegliemsclie volk
Katholiek Volksgezind Weekblat

Tweede Jaargang-. —  i\r 8

i
Zondag- 23n Februari 11)13

i v s c i i i t i . i  v i m ;

Een jaar : 3.00 fr. — 6 maanden : 2.00 fr. 

p o r »  i i u n i i i i e i  : 5  c r e n t .

D R U K K E R - U I T G E V E R

We A. VAN MOORTEL-DE KEYSER
R o u sse la re s tra a t, 3, ISE G H E M .

Gewone aankondigingen : 25 cent. de reke.

Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke.

Groote en langdurige aankondigingen volgens. overeenkomst. 

Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tot A qence Havas, 

Martelaarsplaats, 8, Brussel — Beursplaats, 8 , Parijs — Cheapside, 113, Londen

F ra n k r ijk .

Aanstelling' van den 

N IEU W EN  V O O R Z IT T E R  DER  REPUBL IEK

President Fallières heeft 
Zaterdagavond zijn opvol
ger, M. Poincarré, in het 
Elyseum, een banket aan
geboden. De ministers en 
de notabiliteiten woonden 
het afscheidsmaal bij. M. 
Fallières dronk aan het 
voorspoedig president
schap van M. Poincarré 
en aan de welvaart van 
Frankrijk. M. Poincarré 
bedankte, er bijvoegend 
dat niemand beter dan hij 
de groote diensten door 
M. Fallières bewezen, 
heeft kunnen waardeeren.

Dinsdag is M. Poin
carré, de nieuwe presi
dent der Fransche repu
bliek, plechtig aangesteld 
geworden.

Er was te Parijs zeer 
veel volk op de been en 
M. Poincarré en de hoofd
minister M. Briand zijn 
door de menigte zeer uit-

MM. Poincarré en Fallières' erlaten liet Elyseum, om zich naar het stadhuis te'begeven bundig toegejuicht gewor- 

orden. — M. Briand heeft den nieuwen president, volgens gebruik, het collectief ontslag van gansch 

het ministerie aangeboden, maar M. Poin carré heeft al dê ministers in hun ambt herbevestigd.

VAN MENSCHEN 
BEESTEN.

tv er genomen van « L’Action Démocratique » 

van Brussel, n' van / februari).

t Gebeurde op zekeren dag, dat eenige goede lieden, 

wel voorzien van munte, bijeenkwamen om, in éen 

aanval van belachelijke teergevoeligheid, een nieuwsoor- 

lige maatschappij « ofte societeit » te stichten tot 

« Bescherming der Beesten ».

( Zie! we schrijven: Beesten, omdat dit wel het juiste 

woord is, ofschoon die simpele beestenliefhebbers het 

woord: « Dieren » bezigen; dat klinkt deftiger, en ja!... 

familieleden onder elkander...)

Nu die goede lieden waren in ’t zoet gedacht, dat 

alles wel ging op deze lieve wereld, dat de menschen 

nu allen overgelukkig en tevreden waren en dat er dus 

voor hen te vreezen viel of ze wel nog zouden occasie 

v̂inden bij hun menschelijke medebroeders om hun mede

lijden een uitweg te geven. Zij namen diensvolgens de 

gewichtige beslissing om de overmaat van hun teer

gevoelig hert uit te storten op hun viervoetige mede

broeders.

Beken dat ze wel een goede intentie hadden!... 

Maar allen waren toch niet even blind. Geloof maar 

gerust dat er onder hen eemgen de menschelijke ellende 

wel kenden, maar wetens en willens verkozen hun vrij

gevig zieltjen en hun overloopende beurs te besteden 

aan ’t genezen van schurftige honden, liever dan in hun 

onterfde medemenschen de pijnen en wonden te heelen 

Tan onzen Lieven Heer.
De maatschappijen tot beestenbescherming, en andere 

in dien aard, zijn immers de zotste naaping der christen 

naastenliefde, de afschuwelijkste beleediging in ’t aan

gezicht der armen van den lieven God, de stoutste 

aftroggelarij gepleegd op de goedheid en ’t medelijden 

van ’t menschelijk herte.

Hun waanzinnige liefhebberij begon met de peerden 

en koetsiers der huurrijtuigen « ofte vigilanten ». ’t Was 

voor die peerden een nuttelooze plaaster, en voor de 

koetsiers een aanhoudende plagerij. Men zag van die 

gedekoreerde heertjes die nu eens, bij foute van ander 

werk, met verontweerdiging toesprongen op wat al te 

geweldige voerlieden, dan eens van boven hun wel gevuld 

buiksken verschrikkelijke bliksemstralen schoten op een 

of ander ruw arm melkmeisje, ’t Was om in den grond 

te zinken van belachelijkheid, maar ’t en kon geen 
kwaad !

Hun ijver was welhaast met de peerden niet meer te 

voldoen. Hun hert verteerderde zich ook op den dwa- 

lenden « toetoe », die al de hoekjes der gevels en al de 

vuilhoopen der straat gaat bezoeken, dan op de ezels, 

tot wie zij van eersten af een broederlijken aantrek 

gevoelden, ook op de afgeleefde katten die hun liefde 

versleten hadden in de dakgoten... Hun onbegrensde 

ijver sprankelde zich nog verder uit tot over de duiven, 

de kleine musschen, ja! ook de mollen en ratten, ’t Was 

eerst maar een zoete liefhebberij; doch welhaast ging 

men over tot daden.

’t Is dan dat men op de muren der stad zag ver

schijnen boven de tweetalige ŝtraatnamen het even 

smakelijk tweetalig: « Behandelt de dieren met zacht

heid' ». En dit zelfs was nog niet genoeg, men deelde 

schriftjes ten huize om den laatsten barbaar toe te 

bekeeren tot dierenzachtheid ! Gij waart juist te weeg 

ievers een ouden hond met een smakelijke pil naar de 

eeuwigheid te zenden; daar kwamen echter medelijdende 

zielen, in een rijtuig met twee peerden als ’t u belieft, 

om uw afgeleefde beest te voeren naar het oud-mannen. 

—- Verschooning ! het oud-hondenhuis.

Want ja, waarachtig!, tot groote verbazing van 

menschen als ik en een ander, men had toevluchtshuizen, 

gasthuizen, geneesoorden, pensionnaten en clubs gesticht 
ook voor de beesten!

De verdraaide snullen van M. B. B. (lees niet: 

Madam Bébé, maar: maatschappij tot Beesten-bescher- 

ming!) bevonden zich daar in aangenaam gezelschap; 

zij betaalden er veeartsen, onderhielden er ziekenoppas

sers en zochten er ’t middel om zonder lijden de oude 

rossen en schimmels naar den peerdenhemel te zenden. 

Ja! men zag er miljoenairs heel hun fortuin besteden 

aan dit hoog-verheven werk; men ging zelfs tot het 

maken van afgezonderde doodenvelden (we mogen toch 

het woord « kerkhoven » niet bezigen) om er de arme 

vervolgde honden in vrede te laten rusten! Och Heere 
toch !

— »o«—

En intusschen de onrechtveerdigheid heerschte onder 

de menschen; een afschuwelijke ellende woeg op een 

groot deel van het volk; er leefden in de zedelooste 

dooreenmengeling menschelijke wezens in weerzinwek

kende sluipholen, die eerder aan zwijnen betaamden. 

Men stierf van honger, men vloekte tegen het lijden, 

men verkwijnde van ontberingen.

De katholieke liefdadigheid sprong goed bij, doch 

ziende dat haar krachten te kort schoten voor het on

metelijke der ellende, riep zij om hulp. En is ’t dan niet 

hemel-tergend zijn hert en zijn goud te gaan geven aan 

beesten als het eerst en vooral noodig is een maatschappij 

te stichten tot bescherming der menschen.

’k Zal ’t heel mijn leven onthouden, den geweldigen 

uitval dien Pater Olivier eens deed in een onzer Brussel-

sche kerken met de macht zijner gekende welsprekend

heid. Bij het intreden der kerk had hij met de diepst- 

misprijzende verontweerdiging een almoes zien weigeren 

aan een bibberende, half-gekleede bedelaarster door een 

dame, wier aandacht en tijd ingenomen was door een 

onnoozel hondje met een rugkleedje gedekt en zorgvuldig 

aan eeh koordeken geleid. Roepen zulke dingen niet om 

wraak ten hemel! Waarlijk die de beestenliefde uitvond, 

al de naastenliefde te vergeten, wa* een echte misda

diger!... of liever neen! ’t En was maar een zot!

— »o«—

Maar wat dan van den heiligen Franciscus van Assisië 

met zijn liefde voor de dieren? —  Deze heilige beminde 

de dieren zooals alle menschen Gods schepselen bemin

nen. Zijn liefde ging eerst naar de menschen en dan naar 

de dieren. Altijd heeft de godsdienst ons de zachtheid 

jegens de schepsels voorgehouden, altijd geleerd aan de 

kinders van goed te zijn. 'Maar nooit heeft ze de orde 

der schepsels omgekeerd om de beesten voor de menschen 

te plaatsen. Ze gebiedt ons eerst den lijdenden mensch 

te verzorgen, den hongerige te spijzen en de ongerecht

heid die hem neerdrukt uit den weg te ruimen —  en, voor 

■'dien gestrengen en noodzakelijken plicht, verduiveld! te 

vergeten den honger en de pijnen der beesten!

We spraken hooger van naaping: Kan men wel 

vollediger naaping vinden als deze die de orde der 

wereld omkeert en aan kanarievogels en honden de 

goddelijke geboden en werken van bermhertigheid wil 

toepassen? Zulke naaping is Blasphemie !

Ik zag er nog een ergere! Ik zag onlangs in een 

openbare plaats een propagandaplakkaat van een dezer 

M. B. B. Het stelde een peerd voor dat een helling 

opklautert onder de herhaalde zweepslagen van een 

brutalen geleider, en daaronder, dom en onnoozel ge

noeg! een overweging over het lijden van het peerd.

Onze heiligen schreven onder hun kruisbeeld over

wegingen over het bitter Lijden van onzen Zaligmaker! 

Maar, zult ge zeggen, dat hebben ze hier niet willen 

iwtapen! Verschooning, zie toe! Dit plakkaat draagt in 

klare woorden het opschrift: Kalvarieberg van hel peerd! 

Misschien is ’t niet gewild, maar het teekent toch klaar 

genoeg de geestesverzwakking en de gedachtenverstom- 

ping, in de hersenpannen teweeggebracht door de onge

regelde genegenheid tot den ouden schimmel, den 

wachthond en den kanarievogel !!!...

Hugo Verriestviering.
Reeds vroeger deelden we mede dat een IHugo-Ver- 

riestviering op touw werd gezet.

Al de Belgische vertegenwoordigers van den Bond der 

Letterkundigen, die het feest inricht, zullen naar Ingoy- 

ghem stroomen en ongetwijfeld zullen veel van hun 

Hollandsche konfraters hen vervoegen. Een landelijke 

stoet met talrijke paarden en wagens zal van Vichte 

naar de woonplaats van den grijzen dichter stappen. Op 

het gemeenteplein zal een ruime tent opgeslagen worden, 

waarin de toetreders aan een volksbanket deel kunnen 

nemen. Hoogleeraar Vermeylen zal er, in naam van de 

Belgische letterkundigen, het woord voeren, en de Ant- 

werpsche Liederavonden zullen eene uitvoering geven.

DE LOGE IN DE CONGO.
Het blijkt van langs om meer dat de loge onze Kolo

nie heel en al meester is. Administratie, leger al wat 

officieel is, staat onder de logeplak. De missionarissen 

zijn daar natuurlijk het slachtoffer van. Na E. P. 

Cambier is het nu Pater De Vos die laat weten hoe hij 

door het logevolk geplaagd wordt, hoe de mannen van 

den Staat liegen bij het volk, hoe ze de zendelingen ver

dacht maken, betijgen, zwart maken.

Hoe die mannen die met en van de negers leven die 

menschen beschuldigen die voor de negers sterven.

Mgr Roelens toont aan dat nooit een bediende van 

den Staat in ’t ongelijk wordt gesteld; als het te ver over 

zijn hout gaat, dan zou een groot-magistraat bekennen 

dat die staatsagent een « farce » gespeeld heeft, of 

kinderachtigheid uitgemeten.

’t Wordt tijd dat daar een einde aankome.

In de protestantsche koloniën, van Engeland of Hol

land wordt het de katholieken min moeilijk gemaakt.

— »o«—

In ONZE CONGO verscheen een brief die waarlijk 

wreed is. ’t Zijn de ouders van een vlaming, in Congo 

overleden, die uit de brieven van hun zoon een en ander 

mededeelen.

Met de christen beschaving is het erg gesteld. Beter 

ware ’t alle middelen aan te wenden om de veelwijverij 

af te schaffen, dan om het budget in orde te brengen.

Een missionaris leeft beter met de zwarten in het 

woud, dan in de nabijheid van blanken.

En de vrijmetselarij zwaait over Congo den staf.

Drie dingen zijn er noodig voor de jongens die er van 

hier naartoe gaan, om er goed te blijven, een oprecht

godvruchtig leven, een brave moedige blanke echtge- 

noote, en karakter! Hapert er een van de drie, kapot is’t !

Waarde Heer, gij begrijpt dat wij niets van Conga 

hebben overgehouden idan smartelijke herinneringen. 

Zend ons het tijdschrift niet meer. W ij hebben het naar 

waarde geschat, maar het is niet meer geschreven voor 

ons hart!

S C H 0 0 L S 0 E P
TE R O U S S E L A R E .

M. Buyl heeft weeral... nen tap afgeloopen.

Ge moet weten dat Buyl ne groote moeial is die 

overal wil meespreken... en dikwijls een gaai afschiet.

Over twee jaar was ’t te Ingelmunster tijdens den 

lock-out, nu is ’t voor Rousselare.

Buyl kon niet verdragen dat de gemeenteraad va» 

Rousselare, (als vroeger die van Ingelmunster) op voor

stel van den heer Burgemeester schoolsoep'geeft aan de 

kinders der noodlijdende uitgeslotene werklieden.

Daarom eene onderweging aan Minister Berryer.

Hier geven we de vraag van Buyl e» het antwoord 

van den Minister. Zij is raak: leest zelve en oordeelt.
«

Vraag van den heer BUYL, 14 Februari :

In Februari 1911 verleende de gemeenteraad ^an 

Ingelmunster, op het krediet van 4.000 frank (onvoor

ziene uitgaven voor 1910), eene toelage van 100 irank 

per week aan het christen syndikaat dier gemeente, 

opdat het de werkstaking, die om politieke redenen werd 

aangestookt, zou kunnen volhouden.

Deze beslissing werd door de Bestendige Deputatie 

goedgekeurd, zonder dat de Gouverneur daarvan in 

beroep kwam bij de Regeering.

Naar aanleiding van de werkstaking van Rousselare, 

welke ook zooals mijn medelid en vriend aantoonde, 

althans gedeeltelijk om politieke redenen ontstond, lees ik 
in de X X ' Siècle van heden, 14 Februari ;

De gemeenteraad van Rousselare, die terecht de werk

lieden blijft steunen, heeft beslist, aan de kinderen der 

werkstakers een maaltijd in de scholen te doen toedienen. 

Verder stelde hij kosteloos reiskaartjes ter beschikking 

van de werkstakers die werk zouden vinden buiten de 
stad.

De werklieden worden dus gesteund, doch zij behoe

ven nog in ruimere mate gesteund te worden. Al de 

katholieken hebben voor plicht, niet ongevoelig te blijven 

voor het lijden dat de wevers van Rousselare doorstaan 

ten einde eene rechtvaardige zaak te doen zegepralen.

Werd die beslissing van den gemeenteraad van Rous

selare die toelagen verleend aan de werkstakers, door de 

Bestendige Deputatie goedgekeurd, zonder dat de Gou

verneur daarvan in beroep kwam ?

Is dit zoo, mag men dan daaruit afleiden dat de 

gemeenteraden bevoegd zijn om werkstakers te steunen, 

door toelagen ?

Antwoord' : De door het achtbaar lid bedoelde werk

stakingen te Ingelmunster en te Rousselare waren het 

gevolg van geschillen tusschen patroons en werklieden.

De gemeenteraden dezer gemeente, welke onderstand 

verleenden aan de werklieden die door de werkstaking 

geschaad werden, in hunne middelen van bestaan, deden 

slechts wat voor hen werd gedaan door talrijke gemeenten 

van Henegouw, Brabant en de provincie Luik 'n over

eenstemming met de Bestendige Deputatiën, namelijk: 

onderstand te verleenen aan de arbeidersgezinnen die om 

economische redenen tot staking waren genoopt.

Overigens, de beslissingen van die gemeenteraden 

werden mij niet onderworpen.

Doch het is waarschijnlijk dat ik, tegenover de zoo 

onvoorziene als onvrijwillige ellende welke moer* gele

nigd worden, het niet ten grief zou hebben kunnen duiden 

aan deze gemeente- en provinciale machte* inbreuk te 

hebben gemaakt op de bevoegdheid der weldadigheids- 

bureelen, daar zij gehoor gaven aan de ingevingen van 

hun hart om de strenge toepassing der beginselen te doen 

wijken voor beweeggronden der menschelijkheid.

Doch, daar het achtbaar lid door zijne vraag den 

schijn heeft, op onrechtstreeksche wijze te willen mede

werken tot het voorbereiden eener rampzalige algemeene 

werkstaking, uil loutere politiel( uitgeroepen, kan ik hea 

niet verbergen dat, in omstandigheden die op zulke 

ernstige wijze worden voorbereid, de beginselen in hun 

geheel en met strengheid zullen worden toegepast. Het 

algemeen belang zou geschaad worden door den gelde- 

lijken steun welke de openbare machten zouden verleenen 

aan eene werkstaking, verwekt om langs onwettigen weg 

eene hervorming van het kiesrecht op te dringen, op het 

oogenblik dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers 

er zich tegen heeft verklaard.



Dank zij de ruchtbaarheid welke het achtbare lid 

gegeven heeft aan zijn vraag, zullen de gemeentebesturen 

i»gelicht zijn over de regelen van welke zij niet mogen 

afwijken en, in dit opzicht kan ik hem enkel bedanken 

voor zijne tusschenkomst

KRONIEK VAN DE WEEK.
DE M ILITA IRE KWESTIE.

Ook al veel nieuws hier ! Nadat minister de Broque- 

ville de loge had uitgekleed, was er een soort van razernij 

uitgebroken in ’t liberale kamp. Maar in ’t leger had de 

rede van den minister van oorlog goeden indruk gemaakt. 

Zelfs een aardig blad « La Belgique Militaire » spreekt 

met lof over het loyale, het eerlijk en rechtzinnig optreden 

van den minister. De officieren weten het genoeg en zijn 

er blij orn: De logedwang is gebroken, glad door- 

gebroken.

Ook hier begint de liberale pers weer te keeren. 

‘t Was eerst vast en zeker dat zij het ministerie in den 

brand zouden laten. Nu is het weeral veel min zeker. 

Ze vinden dat ze toch schrikkelijk kaal zouden doen 

met alles te laten begaan, zonder zich er mee te moeien.

’t Mag wonder heeten. Men zou zeggen dat de 

liberalen van een soort van politieke neurasthenie gene

zen. Ze genezen traag, heel traag, —  maar ze genezen. 

— »o«—
DE DIENSTTIJD. —  ’t Zitten weer veel wolken 

hun leelijke koppen uit te steken. Duitschland ver

meerdert zijn legeruitgaven en roept hoe langer hoe meer 

soldaten op. Frankrijk stemt in een ruk 580 miljoen voor 
leger-aangelegenheden. En ’t ergste, men vraagt den 

diensttijd der ruiterij ten minste, weerom cp drie jaar te 

brengen en men zou het zelfs durven vragen voor heel 

het leger.

In Engeland maakt Lord Roberts een verwoede 

propaganda voor algemeene dienstplicht. En Lord Ro

berts zegt: We vragen veel soldaten om geen soldaten 

noodig te hebben.
Ge ziet dat het stillekens aan uitleekt, dat de inter

nationale toestanden een beetje (?) veranderen; en dat 

wat elders gebeurt, mag dienen als bewijs dat onze 

regeering ook de legerwet onder handen nemen moet.

— »o«—

VREEM DE BLADEN EN DE ALGEMEENE 

WERKSTAKING.

Le Journal des Débais geeft minister de Broqueville 

heel en al gelijk. De minste toegeving, schrijft dit blad, 

was een triomf voor de minderheid en een nederlaag 

voor de meerderheid. En dat mocht de minister niet 

dulden.

Dit fransch blad tracht aan de belgische liberalen 

te dt en verstaan dat ze een heel verkeerden weg op zijn.

’t Zal wel niet veel helpen, maar enfin, ze mogen 't wel 

eens van hun eigen vrienden hooren.
Ook de Kolnische Zeitung kan de dwaasheid niet 

Wegrijpen van de liberalen die op goed of kwa rischier 

«set de socialisten meeloopen.

Eindelijk schrijft de Nieuwe Rotterdamsche Courant 

dat er geen grooter onzin bestaat dan in staking te gaan; 

es al zegt dit blad dan ook dat het een comedie is, die 

tot geen ernstige waarheid zal overslaan, toch hebben 

volgens dit liberaal blad, de liberalen een groot deel van 

de schuld te dragen.

— »o«—

ALGEMEENE WERKSTAKING 

EN LIBERALE VERLEGENHEID .

De liberalen zijn op hun gemak niet, want men heeft 

hu» een vreeselijken stok tusschen de beenen gesteken.

En die stok is de volgende vraag: In geval de socia

listen met algemeene staking dreigen voor de afschaffing 

van het koningdom of voor den achturendag, wat zullen 

de liberalen alsdan doen ? En zou de regeering dan ook 

ten minste een commissie moeten aanstellen ?

De liberalen staan daar paf op. Ze weten niet hoe 

zich gedraaid. Gelijk al waar ze weg willen, krijgen ze 

Wie vraag en... kunnen niet antwoorden.

Eenigen hebben ’t gevonden. Er is verschil zeggen ze. 

Liberalen en sommige katholieken zelfs, misschien velen, 

zijn voor herziening der grondwet, ’t Is dus een heel 

andere toestand.
Inderdaad, ’t is een andere toestand, maar ’t is 

hetzelfde princiep: geeft de regeering nu toe voor 

bedreigingen; er is geen reden om een naasten keer niet 

toe te geven voor dezelfde reden.

Er zijn waarachtig liberale bladen die den toestand 

beginnen te begrijpen. « Le Matin » van Antwerpen en 

« Le Journal de Liege » van Luik bekennen dat de 

regeering gehandeld heeft zooals ze handelen moest; 

’t is te zeggen dat ze vlak af geweigerd heeft te buigen 

voor geweld.

Een liberale regeering had precies ook alzoo ge

handeld, schrijven die bladen.

We gelooven ’t wel ! Maar welke verschrikkelijke 

slag zal dat nu weer zijn voor al die liberale heeren 

die met al hun arms meestemden met de socialisten.

De comedie is uit. Hun eigen volk komt tot bezinning 

en vele, vele liberalen zijn van oordeel dat het katholiek 

bestuur, met weerstand te bieden aan de vereenigde 

appositie, het gezag gered heeft in Belgie.

— »o«—

EEN N IEUW E TOER. —  De heeren Warocqué 

on Boël, groot-liberalen en groot-kapitalisten zijn op 

zoek naar de... verzoening. Ze vinden dat de socialisten 

te zeere gaan. Ze zijn op zoek naar een uitkomst. Ze 

zijn op zoek naar een brevet van uitvinding.

— »o«—

OOK OP ZOEK ! —  De socialistische schepenen 

van de groote steden zouden ook wel willen zulke mid- 

deikens vinden om staking te houden en algelijk geene 

staking te houden. Ge kunt wel raden waarom ? In de 

stadsdienst zijn er natuurlijk ook socialisten, die even 

natuurlijk ook zullen staken. En wat zal de socialistische 
schepene dan doen ?

S lij is socialist en moet de staking goedkeuren !

Maar hij is ook, en niet het minst, schepene en moet 

als dusdanig de staking afkeuren en tegenwerken. En 

tus'c'-en de twee kieken !

D e D en tino l geneest altijd op eene minuut tijds 

4e hevigste tandpijnen. — Zie de aankondiging.

Keuringen en Prijskampen
der S tieren en P rijskam pen voor K oeien  

en Veerzen.

Het gewoon onderzoek der stieren bestemd tot den 
openbaren springdienst in West-Vlaanderen, gedu
rende het jaar 1913, zal plaats hebben op de hierna 
gemelde plaatsen en dagen :

te Moorseele, op Maandag 31 Maart , 
te Meenen, op Zaterdag 29 »
te Kortrijk, op Donderdag 3 April 
te Moeskroen, op Dinsdag 1 »
te Sint-Denijs, op Donderdag 10 » 
te Avelghem, op Woensdag 26 Maart 
te Vichte, op Dinsdag 8 April 
te Wacken, op Dinsdag 25 Maart 
te Ingelmunster, op Woensdag 9 April 
te Thielt, op Donderdag 3 » 
te Pitthem, op Maandag 7 »
te Rumbeke, op Donderdag 27 Maart 
te Hooghlede, op Dinsdag 1 April 

Onmiddelijk na het gewoon onderzoek der stieren, 
zal in de 30 omschrijvingen, de prijskamp plaats 
hebben voor de omschrijvingspremiën en de bewa- 
ringspremiè'n van 150 en 200 frank ingesteld voor de 
stieren, alsook de prijskamp voor de omschrijvings
premiën uit te loven voor de koeien en de veerzen.

De prijskamp voor de gewestelijke premiën en ge
westelijke accessieten en voor de bewaringspremiën 
van 400 en 300 frank, ingesteld voor de stieren, als
mede voor de gewestelijke premiën ingesteld voor de 
koeien en de veerzen, zullen gehouden worden : 

te Stalhille,op Donderdag 17 April eerstkomende 
te Dixmude, op Dinsdag 15 April
te Yper, op Zaterdag 12 »
te Kortrijk, op Donderdag 17 »
te Ingelmunster, op Maandag 14 »
te Thourout, op Woensdag 16 »

ONZE BONDEN.
D e christene V rouw enbew eging  

in  K ortrijk .

Zij staakt niet. Zondag laatst nog was er eene 

vergadering voor borduursters en linnenwerksters, belegd 

door de vakvereeniging « Met naald en draad ».

Waren in deze vergadering tegenwoordig: volksver

tegenwoordiger Peel, E. H. Denys, proost van de gilde, 

verschillige priesters en kloosterzusters van ’t Kortrijk

sche, Jufvrouw Baers, uit Brussel, namens het algemeen 

sekretariaat der christen vrouwenvakvereenigingen van 

Belgie, en een schoon getal borduursters van de stad en 

omliggende gemeenten.
Volksvertegenwoordiger Peel zeide iedereen welkom, 

en Jufvrouw Baers pakte maar aanstonds de zaak aan, 

om in vloeiende taal en met ingrijpende woorden hare 

gedachten te kennen te geven, hare voornemens, hare 

wenschen.
Hare gedachten, want zij had reeds een goed gedacht 

opgedaan over de jon^e vakvereenijring « Met naald en 

draad » die nu in Kortrijk zoo een twee honderd leden 

telt, en opgevat heeft wat eene vakvereeniging voor doel 

moet hebben: hare leden volmaken onder opzicht van 

vakkennis, en van menschenweerdigheid bij het hand

werk.
De vakkennis dient uitgebreid te worden; dè hand- 

werkster moet eene fijne werkster zijn, die in haar vak 
kostelijke voortbrengsels verveerdigt. Dan zal zij ook 

mogen recht heeten dat haar werk degelijk vergeld zij, 

met geen spotloon moge betaald zijn, en dat een gelijk 

werk op de verschillige winkels in gelijke weerde geloond 

worde.
Eere, zeide Jufvrouw Baers, aan de vakvereeniging 

van Kortrijk, die het eerste doel verwezentlijkt hééft 

met het stichten van eene bloeiende vakschool. In het 

bijzonder is het borduren, in Kortrijk en rondliggende 

dorpen, tot eene groote uitbreiding gekomen. Er moet 

gezorgd zijn dat de fijnste werksters langs hier blijven, 

door vreemde niet overtroffen worden; en daarom ver

dient de vakschool volle lofbetuiging. Zij staat op 

goeden voet; volherding dus, aanhoudende verbetering, 

en ’t zal genoeg zijn.

Op het tweede punt, « goeden loon voor goed werk » 

valt er meer te zeggen. Uit een onderzoek reeds gedaan, 

blijkt dat een zelfde werk zeer ongelijkig betaald wordt 

van winkel tot winkel. Sommige werksters aanveerden 

maar blindelings den prijs die aangeboden wordt; en 

alzoo daalt men tot ware spotloonen. Peist eens dat te 

Brussel, een vrouwenhemd, gansch geborduurd, tegen

1.45 fr. ten prijze gesteld wordt ! Wat hebben naaister 

en borduurster daarop wel kunnen verdienen ? Ook 

edele herten, welmeenende damen uit de hooge wereld, 

willen niet langer meer de onrechtstreeksche oorzaak zijn 

van spotloonen bij meisjes en vrouwen. Zij erkennen dat 

niemand verplicht is geborduurde linnen te bezigen; die 

deze artikelen koopen moeten maar behoorlijk betalen; 

en zij hebben den « koopersbond » ingericht, waarvan 

de leden de verplichting aannemen nog enkel in winkels 

te koopen, die hunne werksters onder alle opzichten goed 

behandelen. Eere aan die damen, en moge hun voorbeeld 

in alle steden gevolgd zijn !

Intusschen moeten de werksters waakzaam zijn, 

elkander goed inlichten, geen onderkruiperswerk ver

richten, en allen even schoone artikelen afmaken. Dit 

zullen zij nooit zonder goede verstandhouding, zonder 

eene stevige vakvereeniging, die de algemeenheid der 

goede werksters bevat. Intusschen zal het sekretariaat 

van de vrouwenvakvereenigingen van Belgie zijne po

gingen voortzetten om eenen algemeenen tarief in de 

winkels te doen aanveerden, en dit met eene schoone 

verhooging op de tegenwoordige middelmaat.

Men moet bekennen dat Jufvrouw Baers het goed 

vast heeft; en men moet niet verwonderd zijn over den 

warmen dank haar door den Eerw. Heer Proost Denys 

toegestuurd.

Iedereen daarna stemde mede in ’t gedacht dat er cp 

de buiten gemeenten, waar linnenwerksters in behoorlijk 

getal woonachtig zijn, afdeelingen van de vereeniging 

« Met naald en draad » moeten gesticht zijn, en dat 

deze maatschappij nog stevigeren grond moet zoeken, 

b. v. in het verhoogen der wekelijksc’ e bijdragen.

Wat niet mag vergeten zijn, is dank te betuigen aai 

Eerw. Heer Denys zelve, die in niets zijne krachter 

spaart, en waarlijk zou denken doen —  indien het wel 

mogelijk ware —  dat nooit iemand of iets aan zijne

menschlievende bedrijvigheid palen zal kunnen stellen.
li. *

G ILDE VAN AMBACHTEN. Vrijdag toe

komende, om 8 uren en half, gelijk gewoonte, propa
gandaclub in de gilde. Nieuws der politieke werking 

in stad en land. Vervolg der les over de wetgevende 

macht. Voor wanneer de liederen ?

A rdoye.
W ERKLIEDENBOND. - Heden Zondag, te 4

uren en half in ’t gewoon bovenlokaal, onze maande- 

lijksche vergadering, waar niet één lid mag afwezig zijn.

Men vergete niet dat er onder ander te kiezen valt 

voor een vast bestuur. Daartoe zal elk lid bij ’t begin der 

vergadering de volledige lijst der leden ontvangen.

De wijkmannen zullen ook wel willen ’t maandgeld 

inzamelen, om het op de vergadering te kunnen in

brengen. Hei voorloopig bestuur.

Iseghem .
W ERKLIEDENBOND. —  Bestuursvergadering 

Zondag 23, ten 6 uren in ’t gildenhuis.

ZANGGILDE. —  Te 1 l uren, Zondag. Nog een 

nieuw lied.

STUDIEBOND. Maandag avond te 7 uren en

half. Onderwerp: Wat is het sociaal vraagstuk ? 

Nieuwe leden zijn wel gekomen; en zullen ’t nog niet 

te lastig hebben.

RETRAITANTEN. Morgen Zondag, alge

meene vergadering te 4 uren en half.

W evelghem .
KA 1 r-iOLIEKE VOLKSBOND. Afdeeling 

Jonge Wacht. —  De vergadering. Maandag laatst, was 

weerom eene dier deugddoende bijeenkomsten die het 

hart verkwikken, en den geest verrijken met kennis. Na 

een kort openingswoord door den voorzitter, en het 

versl&g van den schrijver, gaf vriend Joris Salembier 

ons nauwkeurig bericht over de vergadering van het 

gouwverbond te Rousselare. Een woord werd ook 

gezeid over onze patroonsviering, waarvoor de schik

kingen in de naaste bijeenkomst zullen genomen worden. 

Daarna hadden wij een vrije bespreking, na inleiding 

door vriend Arthur Darras, over het voorstel door de 

socialisten gedaan tot grondwetsherziening. Iedereen 

verstond goed, dat de kieskwestie, eens gesteld, ten 

gepasten tijde een bevredigende oplossing zal krijgen, 

en wel vanwege de katholieken, die geen een vraagstuk 

vreezen; doch niet een oplossing onder bedreiging op

gedrongen. Gelijk weik bestuur, dat dien naam verdient 

en zich zelf eerbiedigt, zou zich verzetten tegen zoo ’n 

dwaze manier van handelen, als de socialisten willen in 

voege brengen. M. de Broqueville heeft zich man ge

toond : wij juichen hem toe !
Wat nu de algemeene werkstaking zelf betreft : de 

leiders risschieren er niet veel bij, in alle geval, dient ze 

de partei ; wat de leden aangaat, deze zullen er de 

slechtsten mee varen : zij zullen mogen armoede lijden, 

en opstootjes maken. Wie echter zal nog dwaas genoeg 

zijn om zien als gaai te laten opdrijven 1 De werklieden 

hebben thans wel beter werk tedoen dan zich in zweet te 

zetten voor een verandering, die toch nu niet zal komen; 

die niet anders kan, dan door zoo’n domme dweeperij 

verdaagd te worden ; dweeperij die bovendien veel nuttig 

en noodig werk zal verhinderen.
Als afwisseling kregen we nu een paar lustige liedjes 

te hooren. En ten slotte hield de E. H. Proost een korte 

doch kernachtige voordracht, waarin hij de opvatting en 

aaneenschakeling onzer werken uiteen deed en verde

digde. Alle werklieden en kleine bazen die willen, kun
nen in den Volksbond een volledige opleiding genieten, 

er een middel vinden om al hunne belangen cp de beste 

manier te behartigen. Dat ze dus bijspringen en mee
doen !... Een cphaling ten voordeele der uitgesloten wer

kers van Rousselare bracht 12 frank op.

Retraitanlenafdeeling.-— Vergadering heden Zon

dag, seffens na de hoogmis.

— Bestuursvergadering : seffens na de vergadering der 

vakvereeniging.

—  Studiebond. Vergadering, Dinsdag te 7.30 u. 

zeer stipt.

—  Zangafdeeling. ■— Herhaling Zaterdag avond.

N IJVERHEIDSCHOOL. Onze school is nu,

voorloopig, goed ingericht. We hebben er een leergang 

over maatschappijleer en volkshuishoudkunde, die thans 

reeds over twee jaren strekt ; een leergang over vlasnij- 

v er heid, hier en in ’t vreemde ; een leergang over handel; 

en nu ook : een leergang over stoomtuigen en andere in 

de nijverheid gebruikte machienen. Deze leergang zal 

regelmatig gegeven worden door den heer ingenieur Gey- 

sen, bestuurder der Nijverheidschool van Kortrijk.

Zou niet iedereen die nog wat jong is en vooruit wil 

zien, de lessen der nijverheidschool moeten volgen ?...

Deze week hoorden we, benevens de lessen over 

maatschappijleer en volkshuishoudkunde reeds een eerste 

les van M. Geysen, en ook van M. Depestele: ’t was 

waarlijk puik; en het smaakt naar den trog om nog.

LESSEN DEZE W EEK.—  Dinsdag te 7 uren en 

half: over maatschappijleer en volkshuishoudkunde,

eerste en tweede jaar.

Donderdag, te 7 uren en half: over handel door M. 

Depestele.

Zondag, te 3 uren en half, zeer, zeer stipt, over: 

nijverheid door E. H. Schrurs.

CHRISTENE VAKVEREEN IG ING  VAN 

VLASBEK ERKERS. —  Heden Zondag, te 3 uren 

en een kwart, om ten laatste te 3 uren en half te begin

nen, driemaandelijksche vergadering vobr het syndikaat.

Alfons Pieters komt spreken, en geen twijfel of het 

zal geheel belangwekkend zijn. Nu vooral, dat er op het 

gebied der vakbeweging te Rousselare zulk een hevige 

strijd word{ uitgestreden, moeten alle syndikalisten eens 

voor goed op het syndikaat hunne aandacht vestigen en 

verstaan, dat stevige organisatie, met ontwikkeling en 

goede verstandhouding tusschen de twee partijen, meer 

dan noodig is. De werklieden hebben in onze dagen van 

onloochenbare wederort anisatie der maatschappij een 

zeer belangrijke rel te vervullen: dat ze er zich naarstig 

toe bekwamen door ernst en degelijke werking 1

Dit moeten ze verwezenlijken in de vergaderingen 

hunner vereeniging en andere bonden. Daarom wezen de 

vlasbewerkers eens goed op post.

—  ----------------

CHRISTENE JONGELINGSBOND. —  Zo« '

dag aanstaande, seffens na de hoogmis, is er vergadering 

voor den: matigheidsbond. Alle jongelingen der pajochse 

worden er toe uitgenoodigd. Het drankmisbruik dreigt 
ons volk naar lichaam en ziel ten onder te breoge» De 

jongelingen moeten zich tegen dat verderf sterke*, er 

anderen van bewaren. Ze moeten zich dus vereeaig***. 
en door eendracht sterk, fel doorwerken.

DE LOCK-OUT 
VAN ROUSSELARE.

Om klaarheid te hebben betreffende de gerachiteai 

die dezer dagen omtrent eene bemiddelende tusschen - 

komst waren verspreid, heeft het komiteit der uitslutba  ̂

in akkoord met de betrokken werklieden, een onderhoud 

gevraagd met den heer Minister van Arbeid.

Dit onderhoud had Dinsdag 18 Februari plaat?. 

MM. Gilles de Pélichy, Delbeke en Mahieu, vofk* 

volksvertegenwoordigers, vergezelden de afvaardiging dtr* 

samengesteld was uit: Isidoor De Greve, Camiel Sam-s 

baer, Pieter Staessens en M. H. Destooper. Dat aade; - 

houd was zeer hoffelijk en bracht klaarheid in de gerat-h- 

ten die verspreid waren.

De Heer Minister vernam van de afgevaardigde» de; 

de werklieden niets hebben onbeproefd gelaten on eea-- 

oplossing te bespoedigen en altijd bereid zijn dea vn?d» 

tè bewerken.

Als besluit van het onderhoud heeft de heer Min»*- 

medegedeeld, dat hij aan de fabrikanten het voordel zai 

doen, eene verzoenirigskommissie als bemiddelaar te 

laten tusschenkomen. Die kommissie zou sameagextek: 
worden uit zeven personen, waarvan drie te beooenea 

door den heer Minister, tweee afgevaardigden der fabri

kanten en twee van de betrokken werklieden. De hoofd 

taak der verzoeningskemmissie zou dus zijn: de oade 

handelingen te vergemakkelijken en aldus wellicht ee*c 

oplossing te bewerken; niet eene bindende uitspraak te 
leveren.

De werklieden in hunne vergadering van Woea*- 

dag, hebben kennis gekregen van den uitslag va» 't on

derhoud met den heer minister en zijn eenparig ket 

besluit van den heer minister toegetreden. Zulle» de 

fabrikanten hetzelfde doen ? Wij hopen het, :a 't be

lang der Rousselüarsche nijverheid en bevolking. T»t 
nog toe echter werd ons hunne toetreding niet bemob^rt. 

W ij wachten dus.

Intusschen blijven de uitgesloten werklieden <mt* 

eensgezind en moedig hun levensrecht kalm en waardig 

verdedigen. Hunne strijdwijze dwingt de bewoaderi»? 

af aller onbevooroordeelde lieden.

Wat de socialistische leiders betreft, deze feaaa voo*t 

met in de socialistische drukpers de gewone leugen* te 

herhalen, de fabrikanten openlijk te ondersteunea 

aan te moedigen in hun verzet. Wij kunnen echter me* 

voldoening vaststellen dat zij alleen invloed verlorr* 

hebben op de Rousselaarsche werkersbevolking. Dat *  

de verdiende straf. Wij houden ons met die waant*» 
niet langer bezig.

Eerweerde Pater JULIUS TANGHE

geboren te Rousselare, den 11 November 1876, 

overleden, na eene kortstondige ziekte, 

in Zuid-West Mongolië, den 6 Februari 1913.

De Eerweerde Pater Jutius Tanghe, geboren te I 

Rousselare den 11 November 1876, treed binnen te 1 

Scheut den 7 September 1895, wierd priester gewijd I 

op 14 Juli 1901, vertrok naar Mongolië den 2 April» I 

1902 en overleed te Jenn San iaatze, den 6 Februari 

1913, voorzien van de HH. Sacramenten der ster

venden.

In diepe godsvrucht opgevoed, begaafd met een 

verhard en edelmoedig karakter, zijn hert gloeide 

van liefde tot God : Jesus doen kennen aan de onge- i 

loovigen, zielen ontrukken aan Satans juk en ze 

winnen voor God, het kruis van Christus gaan 

planten onder de heidenen : zendeling zijn was zijn 

roep.

Vele beloofde hij, vele had men van hem verwacht 

en zijne oversten getuigen dat zij niet bedrogen wier- ■ 

den. Sterk van gezondheid, vol iever en stalen wil 

heeft hij gearbeid, onderwezen en gepredikt en vele 

zielen gewonnen voor den Hemel. In korten tijd 

heeft hij reuzenwerk verricht en daarom was zijne 

ti.ak vroeg afgewrocht. Een gevoelig verlies is zijn 

haastig afsterven en laat eene groote leemte. God I  

geve hem de eeuwige rust.

Wij bieden aan de diepbeproefde familie de uit

drukking onzer rechtzinnige gevoelens van kristelijke 

rouwdeelneming.

— Maandag a. s. 24 dezer wordt erin Onze Lieve 

Vrouwkerk te Rousselare ten 10 uren een plechtige 
Lijkdienst te zijner intentie gezongen.



STAD ISEGHEM.
NOG NIET UITVERKOCHT. —  We lazen 

Zondag laatst dat die stock gazetten aan drie kluiten de 

kilo nog niet uitverkocht is. Dat wordt gevaarlijk.

Overproductie is een slechte affaire; zou dat aan de 

.vare zelf liegen of waaraan ?

»o«-—

ZE ZIJN  DE VERDEDIGERS VAN DE 

WERKLIEDEN ! Wie ?... De leden van de 
oppositie. Hoe dikwijls hebben ze het zelf niet ge

schreven ?

Hoe zijn ze de verdedigers van de Werklieden ? Ge 
. zult het gaan hooren.

Zondag laatst heeft « Boos Iseghem » een artikel 

gegeven over ’t « abonnement ». We zijn blijde dat we 

«lat artikel in bezit hebben; ’t is toch alle menschen zoo 

‘‘fhoone dat ge er geld zoudt voor geven.

Er staat daar onder meer in dat van ’t oogenblik dat 

ttn werfcliedengezin boven de 2000 frank per jaar zou 

verdienen, het ook zou moeten aangeslagen zijn.

« Boos Iseghem » geeft een voorbeeld. Er zijn huis

gezinnen zegt dit blad, waar er een wekelijksch inkomen 

.s van 60 frank. Dat is eigenlijk geen inkomen. Verdiend 

loon heet ik geen inkomen, maar we zullen daarover nu 

niet discuteeren.

Alzoo redeneert de schrijver in « Boos Iseghem » ; 

Die familie kan alzoo wel, als ze 60 fr. te weke inkomen 

5>eeft, kan alzoo wel abonnement betalen als iemand 

wiens gewone inkomsten op 2000 fr. gerekend worden.

Moesten we vragen aan dien schrijver, hoeveel die 

werkliedenfamilie zou moeten betalen, dan zou hij, uil 

liefde voor de werklieden, zeggen: natuurlijk veel min 

' dan de rijke smouters die dit en die dat... Immers dit 

uilPailen tegen hooger standen en tegen groote fortuinen, 

was in den tijd aanzien als ware werkmansliefde... en de 

kerklieden lieten zich waarachtig daaraan lijm vaste 

leggen. Maar met het syndikalisme is dat zoowaar 

atranderd.

W ij zeggen voor ’t oogenblik anders niet dan dit: 

Zulk voorstel is ongeredeneerd, is dwaas.

Werkliedengezinnen mogen niet aangeslagen worden 

Jat is ons gedacht.

Want, in 'zake belastingen, moeten er algemeene 

maatregelen getroffen worden. Welnu,

!) Een arbeidersgezin kan nooit maar voor forten

lild in zulke gunstige voorwaarden leven. Het abonne

ment is berekend op de gewone inkomsten van een gezin. 

60 rr. te week in een gezin van werklieden, er is niemand 

die i(an beweren, ’k late dan te bewijzen, dat dit gewone 

«komsten zijn.

2) We zullen nu een woordje inlichting geven op den 
»rop toe.

60 fr. te week, dat kan gewonnen worden in sommige 

gezinnen; maar dat is tijdelij!(, want algemeene regel 

.* het wel zeker, dat de jongens uittrouwen wanneer ze 

in de twintig geraken en een daghuur verdienen waar

mede ze een nieuw gezin kunnen stichten.

Dai gebeurt daarbij meest, om niet te zeggen uitslui- 

:end, in gezinnen waar vele kinders zijn.

Welnu, we zijn content, oprecht content dit eens te 

wogen schrijven dat het noodig is dat er een tijd komt 

■ oor zulk gezin, dat ze de oude schulden kunnen betalen 

die ze noodzakeüjk hebben moeten maken wanneer al 

Je jongens klein waren; en om hun eigen zelf beter te 

gunnen voeden; want dat is ook noodig. Dat is nu al iets 

joaar er komt nog bij: en dat is ’t volgende: Dat de 

ouders nog een anderen tijd te gemoet zien, waarop ze 

iüeen zullen staan met oude lidmaten en weinig werk

kracht en dat sparen voor den ouden dag, binst dat ze 

t kunnen, niets anders is dan zeer verstandig te werke 

gaan. En die mannen loopen daar al niet achter, 

weten dat alles niet, of gebaren ’t ten minste en komen 

dan uit met voorstellen die zoo dwais zijn als ze lang 
zijn.

Intusschen is hun werkmansliefde nog eens gewegen. 

Tot nu toe hebben ze nog geen letter geschreven over 

Rousselare. Geen letter ? Dat is immers een feit zonder 

belang. Ze zien geeren genoeg de werklieden, ’t en is 

daaraan niet dat het hapert, maar ’t zal aan iets anders 

liegen. O die werkmansvrienden.

— »o«—

CINEMA VAN ’T GILDENHUIS. Zondag 

«vond te 7 uren en half. Worden binnengelaten de leden 

van Xaverianen en Werkliedenbond op aanloonen van 

hun persoonlijke kaart.

Voor anderen is de ingang op 0.25 fr. gesteld.

Maandag avond te 7 uren en half. Kaarten aan I fr.

0.50 en 0.30 fr. Deze week is ’t een pracht-programma.

Het Kobbenet (drama). De rozen van zijn moeder 

(drama). Prachtige gezichten uit Parijs (reis). Onesime 

in tweegevecht (komisch). Verkenning door een officier 

(drama). Handschoennijverheid (leerzaam). Een nagel 

m een schoen (komisch). Reis in Italië, een der schoonste 

eizen die men in Italië doen kan.

— »o«—

KATOENEN KIEZERS. We hebben nu weer 

een nieuwe soort van kiezers. Katoenen kiezers. Dat zijn 

ft zeker wel van vier ellen voor ne frank.

— »o«—

7- LES OVER BOEKHOUDEN. —  Algemeen 

overzicht. Het uitgangspunt van ons boekhouden was 

ons Handels inventaris, gesteund op het onderzoek onzer 
zaken.

Heel het jaar door werd de geschiedenis onzer ver

richtingen geboekt in het Kasboek voor den comptant 

en in het Fakturenboek voor de Termijn.

Daarover werd eene studie gedaan in den Kas-staat 

en den Handels-staat.

Op het einde van ’t jaar geven ons die.staten, door 

enkele schriften, een Bilan van het verloopen jaar. Nu 

maken we een nieuwe inventaris op, die tevens de somme 

van den Bilan controleert, en als uitgangspunt voor een 

nieuw jaar boekhouden dient. Onze handelsstaat zal on

zen Bilan toelichten, en met eenige berekeningen is het 

gemakkelijk de verhouding tusschen ons zakencijfer 

eenerzijds en onze grondstoffen, loonen en onkosten an

derzijds te bepalen. Alzoo komen we tot de juiste bere

kening onzer winst en onze verkoopprijzen.

— »0«—

BOND DER LANDENAARS. —  Zondag was

het groote vergadering, en volk de z alestampvol, verre 

door de 360 man. Baron Karei en E. Pastor Vancoillie 
vereerden de vergadering met hunne tegenwoordigheid. 

De schrijver gaf verslag over ’t dienstjaar 1912. Hij 

wees op de gestadige uitbreiding van den Bond, die nu 

gewillig 9 jaar bestaat en reeds 6 afdeelingen telt : gei

tenverzekering, kweeksyndikaat van geiten, konijnen en 
hoenders, huishoudschool, werk van den akker, allen om 

het bloeiendst.

Hij trekt vooral de aandacht der leden cp de afdee- 

ilng « het werk van den akker » en namelijk op den 

groenselkweek die er aangeleerd wordt. Tegenwoordig 

zijn een groot deel onzer vlaamsche werkers verplicht, ’t 

zij bij gebrek aan voldoende werk, ’t zij bij gebrek aan 

voldoende loon, de grenzen over te steken om er het be

staan te gaan zoeken voor vrouw en kinderen. Wat ge

beurt er veelal met die werklieden ? Ten eersten ze 

tjolen vroeg en late, hun leven is om zoo te zeggen geen 

menschenleven meer, ten tweede, het groot getal, ver

leed door de groote gelegenheid tot drankmisbruik, ver

kwisten al hun zuur gewonnen geld, en met hun geld 

hunne zeden en hun geloof. Zoo zien wij van langs om 

meer ons vlaamsche volk achteruitgaan. Wat valt er 

daarmee te doene ? De middels moeten gezocht worden 

om ons landsche volk werk, voldoende werk en winst

gevende werk te verschaffen op hunne akkers, zoodanig 

dat ze hier een beter bestaan vinden dan met in de fa

brieken of op het vreemde te gaan werken. Dit middel is 

aangewezen door het werk van den akker, ’t is te zeggen 

door den groenselkweek. ’t Is ongelooflijk welke welstand 

er kan teweeg gebracht worden door den groenselkweek, 

de west-vlamingen vooral zijn bijzonder wel gesteld om 

dien uit te baten. De bond zal al het mogelijke doen om 

aan dezen die het begeeren de middels ter hand te stellen 

om op de meest voordeelige wijze hun land in dien zin te 

bebouwen.

In den loop van 1912 hadden 8 algemeene vergade

ringen plaats, nu eens voor de mans, dan eens voor de 

vrouwen en telkens met voordracht, ’t zij over dieren- 

kweek, ’t zij over huishoudkunde. De prijskamp van 

Kermismaandag was, lijk vorige jaar, welgelukt, vooral 

voor de konijnen waar het mandelkonijn de kroone span

de, en voor de groensels, die schoone verzamelingen be

vatten.

Van 12 Februari tot 14 Mei wierdt de 3e leergang 

van huishoudkunde gegeven aan 20 dochters onzer leden,

2 behaalden bij het eindexaam een getuigschrift met de 

grootste onderscheiding, 1 3 met groote onderscheiding,

4 met onderscheiding en 1 met voldoening, dus opperbest 

gelukt, ’t Ware te wenschen dat dit werk bestendig kon 

ingericht worden, want we hebben tcch zoo een gebrek 

aan behendige huisvrouwen.

In Juni nam van ons afscheid onze hooggewaardeerde 

stichter en prcost E. H. Delputte. ’t Speet ons hem te 

moeten zien vertrekken, we weten immers wat hij voor 

ons deed en daarom blijven wij hem immers dankbaar. 

Met onzen nieuwen Proost ziet den bond met betrouwen 

de toekomst te gemoet.

Op het einde 1912 telde den bond 379 huisgezinnen. 

362 verzekerde geiten waarvan ^7 vergoed werden 

voor eene somme van 529 fr. Het sterfcijfer bereikt 

1 3 t. h. tegen 7 7/10 in vorige jaren. Deze groote ver- 

hooging was omtrent algemeen door gansch de provincie 
West-Vlaaderen en vindt hare oorzaken in poot- en muil- 

plaag, gebrek aan krachtvoeder, onervaren1'eid in het 

behandelen van lammerende geiten en slechte huisvesting 

der dieren. Al de leden worden aangewakkerd in de 

mate van het mogelijke deze sterfteoorzaken te bestrijden 

en dit niet alleen ten bate der kweekers zelve daar zij 

toch in alle geval meest belang hebben hunne geite te 

behouden. Een woord van dank tot allen die medehielpen 

tot den meerderen bloei van den bond, eereleden, be- 

stierleden, wijkmeesters en leden, sloot dit meesterlijk 
verslag.

De E. Proost hervat in korte en klare taal de kwestie 

van den groenselkweek, wakkert allen aan om in de mate 

van de mogelijkheid zich met de zake bezig te houden. 

Hij wijst op het gebrek dat de landsche werklieden heb

ben rond hunne woning te leven in die gezonde en frische 

lucht, de schocne natuur te mogen bewonderen, hunne 

vrije uren aangenaam en nuttig te kunnen slijten, al 

dingen die de arbeider van de stad aleens niet kent. Hij 

wenscht de leden van den bond geluk om hun werk en 

verhoopt dat ze meer en meer zich zullen toeleggen om 

die middels hen ter hand gesteld te benuttigen tot hun 

eigen geluk en het geluk van hun huisgezin.

Na nog eenige opmerkingen nopens den gang der gei

tenverzekering, wierd overgegaan tot de verloting eener 

prachtige geit geschonken door onzen geachten voor

zitter, Henri Werbrouck en waarover wij hem van herte 
bedanken.

EM ELGHEM .
Vandaag geven de jongelingen van ons Patronaat 

hun eerste avondfeeet ten 5 ure stipt in het lokaal, 
ten voordeele van hunne n'euwe inrichting en andere 
werken voor de jeugd. Die geern eens goed begeeren 
te lachen moeten er tegenwoordig zijn. Zij zullen 
het hun niet beklagen!

Prijzen der plaatsen: 1 fr. en 0-50 fr.

S C H I P V A \ K T
S tad  Iseghem .

Le Jeune Ernest, met lijnzaad en De drie Gebroeders, met 
bloem voor Vandemoortele.

Bonne Humeur, met kolen voor de gebroeders Eugeen eft 
Albert Verstraete. /

Alfons, met waren voor verscheidene.

Infatigable, met lijnzaad voor Alfons Dassonville, Lendelede

ïn den omtrek.
A rdoye .— De personen die brieven steken in de 

bus aan het groot lokaal zouden goed doen een na
kend oog in ’t zeil te houden. De brieven zijn daar 
niet ten volle in zekerheid.

’t Gerecht heeft de zaak in handen en ’t ware te 
wenschen dat de eerh»oze brievendief op zijn lange 
vingers geklopt wierd.

Derde brand in 14 dagen. — Vrijdag 14 Februari, j 
is brand ontstaan in de gebouwen der hoeve, gelegen | 
in de Leegestraat, en bewoond door Felix Vande- ! 
waetere. De stalling en schuur zijn afgebrand. De j 
beesten zijn de vlammen onttrokken geweest.

Dank aan de moedige pompiers, is het huis gered.

D eerlijk . — Zondag 2 Maart, om 4 ure namid
dag jaarlijksche algemeene vergadering voor de 
brandverzekering en paardenverzekering van Deerlijk 
en omliggende in de zaal van den boerenbond.

Desselghem .
Vrijdag morgen is een groep van 93 uitwijkelingen, 

gansche familiën bevattende, uit Waereghem, Beveren 

en omliggende gemeenten, naar Antwerpen, in bestem

ming voor de Vereenigde Staten, vertrokken.

Zij begeven zich naar het distrikt van Uelena (Staat 

van Montana) in de Far West, alwaar een Belg, 'Mgr 

De Brabandere, geboren te Desselghem, apostolijke vi

caris is.

De uitwijkelingen blijven samen en zullen eene kolonie 

stichten met kerk, scholen, enz., onder den naam van 

Waereghem.

Wanneer zij er toekomen zullen hofsteden en wonin

gen ter hunner beschikking gesteld worden. 

Inge lm unster.
Een koppel peerden, toebehoorende aan E. Dewulf 

en aan twee wagens gespannen, gingen Maandag avond 

ten achten op de vlucht. Zij liepen tot in de Bruggestraat. 

Ongelukken waren te vreezen, want er zaten kinderen op 

den tweeden wagen. M. G. Vanlandeehem slaagde er in 

de peerden staande te houden. Dank zij hem is er enkel 

stoffelijke schade.

Iseghem .—Aloïs Baert, die eene straf van zeven 
jaren uit te boeten had in de kolonie van Merxplas, 
was sedert drie maanden voorloopig in vrijheid ge
steld. Talrijke diefstallen werden hier en in de om
streken gepleegd, waarvoor hij met nog andere 
nietdeugen verdacht werd. Bij tegenbevel van den 
Minister werd de gevreesde kerel opgezocht.

Woensdagavond, rondj zeven uren werd hij aau- 
gehouden.*)

— Twee jonge kereltjes werden, Zondag avond, 
aangehouden voor zink te stelen aan de schoenen
fabriek der gebroeders Vandommele. Zij bekende 
hnnne diefte.

—Rond de twintig personen kregen/Zondagnacht, 
proces-verbaal voor te lange in de herbergen te 
zitten. __

— Maandagnacht werd eene spiegelruit ter waarde 
van 60 frank ter herberg Au Coq d’Or, op de Groote 
Markt, door kwaaddoeners verbrijzeld.

Lu ingne .
Een korenschelf van M. Louis Goemaere, landbou

wer, brandde Zondag nacht. Er is 1500 frank schade.

Er 7.al kwaadwilligheid in spel geweest zijn.

M eu lebeke . —  Maandagnacht is bij Vanholle- 
beke Aloïs, begin van brand ontstaan. Een stoel en 
kleine kleedingstukken, die te dicht de stoof stonden, 
hadden vuur gevat en waren erg beschadigd.

M eenen . — Woensdagavond, rond 11  uren, 
werden Leopold Breyne, mijnwerker, en Henri Pol
let, daglooner, aangehouden voor opstand en bedrei
gingen.

— Leon Haeck, 21 jaar, afkomstig van Gent, de
serteur van het 12e lienieregimsnt, is aangehouden.

— Een onderzoek is insjesteld ten laste van een 
meisje der stad, die bij verschillige schoenhandelaars 
schoenen besteld heeft op naam van M. L. Costeur, 
bestuurder der chocoladefabriek La Ruche.

M oorses le .—M. Eugeen Lefevre, greffier bij de 
policierechtbank, reed per veio langs de Meensche 
kalsijde. Hij ontmoette drie kerels die hem zijn geld 
ontnamen. M. Lefevre riep om hulp, doch de ban
dieten konden vluchten. Een onderzoek is geopend.

Laatste berichten.
De heer Delcassé, vroeger minister van ma

rine in Frankrijk, en die Frankrijk dicht bij den 
oorlog bracht, is thans embassadeur genoemd te 
St-Petersburg. Een teeken des tijds?

■k
¥ *

De Russische v loo t is gemobiliseerd. Ze zou 
in de Zwarte Zee liggen. Dit nieuws verwekt natuur
lijk geweldige opschudding. Andere berichten klin
ken even zonderling. Zoo zou Scutari, waar de 
Montenegrijnen nu maanden om vechten, toch 
hoofdstad worden van Albanië.

Ja de oorlog zal eerst beginnen, als de Balkan
oorlog gedaan is.

M AIU iiBEIUCHTEX
Vlas.

Leievlas Dinsdag 18 Febr. : Verkoop onbedui
dend. Neiging flauw. Klodden hellen voorts naar 
afslag : gezwingelde 50 tot 55 frs.; naturen : 80 tot 
185 ; snuitjes : 100 tot 105 ; vlasafval : 7 tot 7,50 ; 
lijnzaad : 27,50 ; leemen : 0,60 ; vlaskaf: 3,25 tot 
3,50.

G roninger V las. Afslag in alle soorten : ’t vlas 
wordt verwaarloosd, niettegenstaande zijne lage 
prijzen, wegens slechte hoedanigheid.

Lokeren en E ekloo . Verkoop onbeduidend. Ge
wone en middensoorten staan 10 tot 15 frs lager 
dan in Januari: nog ontbreekt er vraag. Beste soor
ten aan prijzen, standhoudend wegens de schaar- 
heid.

Iersch V las. Belfast: 17 febr. : Markten weinig 
bevoorraad : weinig beste vlas te koop gesteld. Prij
zen in afslag. Ballymena : 45 ton : 6 sch. 3 tot 11 
sch. 6 per steen. Magherafelt: 40 ton : 6 sch., 6 tot
11  sch. 6 . ; Coleraine : 35 ton : 50 sch. tot 94 per 50 
kil. De spinners in Ierland doen geene aankoopen 
meer. Zij zijn nu nog al redelijk voorzien en wen- 
.^chen wat te wachten.

V las- en W erkoarens : Overal gewone gang en 
normale doch beperkte verkoop.

L ijnw aad .

Belfast: 17 Febr. : vraag redelijk goed ; doch 
Amerika geeft slechts orders op verwijderde ieve- 
ring.

Rijsel : 19 Febr. : De fabrikanten, werkende voor 
officieele aanbestedingen, klagen niet en verkoopen 
regelmatig. De anderen wachten met ongeduld naar 
vereffening der Balkanmoeilijkheden tot herneming 
hunner zaken.

K atoen .

Prijzen een weinig geiaald. Groot verbruik door 
de spinnerijen van Europa.

Liverpool: 19 Feb. : Febr.-Maart : 6.54.

Le Havre : 19 Febr. : Febr. : 80 fr.

Nieuw-Orléans (Amerika) 18 Febr. : 12 dollars 19.

New-York 18 Febr.: fully good fourfutures: 18,12.

Chicoreiën .

Bericht van M. Vindevogel. Antwerpen 16 Febr.: 
Markt kalm. — De verkoopers zijn nog al redelijk 
bevoorraad, maar moeten soms verkoopen wegens 
behoefte aan geld. In België en Frankrijk zijn groote 
stoks voor handen bij de droogers, doch niet i* 
Duitschland en Oostenrijk. Men verwacht algemeen 
mindere voortbrengst in 1913 dan verleden jaar.

Rijsel : 12 Fbr. : beschikb. 14 frs 50 ; 1913 : 16,50 
Leeuwarden : 14 Fbr. » 6 g. 72; 1913: 6.75

Gent: 14 Februari » 13.50 ; 1913 : 15.50

Maagdeburg : 15 Febr. » 14 mrk 25 ; 1913 : 15
Kortrijk : 17 Febr. (zie : markten van.) — 

Rousselare : 18 Feb. » 13.50 &14fr.

BUItGEItSTAND
ARBOYE.

Sterfg. — Constant Roose, 72 j. wed. van Angela Anseeuw.
— Philomena Yserbyt, 56 j. echtg. van Conrard Tuytte. — C* 
tharina Peccu, 72 j. wed. van Petrus Priem.

GULLEGHEM.

Geb. — Leon Maes, zv. Alois en Maria Dumoulin. — Gerard 
Verstraete, zv. Henri en Louise Decoopman. — Laura Delen, 
dv. Hector en Renilde Dascamps.— Paula Vanbelle, dv. Artli. en 
Silvia Lommens.— Michel D'haene, zv. René en Irma Eeckhout.
— Germaine Deghezelle, dv. Achiel en Maria Verbauwhede. — 
Maria Vanmste, dv. Cyriel en Elisa Vanackere.

Huw. — Valeer Lambert en Elisa Messelis.

Sterfg. — Virginia Delmarque, 53 j. echtg. van Pierre DA- 
baere. — Camiel Bouckaert, 18 j. — Eric Depuydt, 8 dagen.

HOOGLEDE.

T rouwbelofte. — Alidor Mayaert, wed. van Silvie Vermeulen 
en Pharailde Soete, te Gits.

Geb. — Michel Vallaey, zv. Hector.

Sterfg. — Gerard Defrancq, 7 dagen, zv. Cyriel. — Charle* 
Verhaeghe, 58 j. wed. van Euphrasie Dewachtere. — Charles 
Vanmaele, 65 j. wed. van Mathilde Vandepitte.

INGELMUNSTER.

Geb. — Camiel Vens, zv. Theophiel en Irma Debusschere, 
Krekelstr. — Antoon Naessens, zv. Aug. en L. Lioen, Krekelstr.

Sterfg. — Petrus Defreyne, 84 j. wed. van R. Vanhaverbeke.

ISEGHEM.

Geb. — Maria Boone, dv. Michel en Adriana Hemeryck, Siirt- 
Pieterstr. — Michel Verbeke, zv. Benoni en Georgina Coppens, 
Ameyestr. — Godelieva Naert, dv. Henri en Maria .\ebry, Ka»-- 
teel. — Elisa Dewindt, dv. Ludovicus en Blanche Callens, Ne- 
derweg. — Willy Verbeke, zv. Valeer en Adriana Paret, Statie
straat. — Marcel Seynaeve, zv. Emiel en lustina Claays, Krekel
straat. — Margareta Missiaen, dv. Josef en Stephanie Kerckhof, 
Rousselarestr.— Valeer Demaegt, zv. Gustaf en Margareta Tack, 
Rousselarestr. — Jan en Achiel Vanmellaerts, tweeling van Josef 
en Emilienne Eeckhout, Krekelstr.

Sterfg. — Rachel Soenen, 3 m. Steenputje. — Levenloos kind 
Hondekensmolen. — Valeer Demaegt, 1 dag, Rousselaerestr.— 
August Labeeuw, 77 j. landwerker. — Alois Dejonghe, 84 j. zon
der bedrijf, echtg. van Maria Vansteenkiste, Droogen Jan.

KORTRIJK .

T r o u w b e lo f t e .  — Richard Coucke, treinwachter, voorheen 
te Kortrijk en Clemence Steenbrugge, z. b., beide te Oostende.

Geb. — Elza Vandenheede, Sweveghemstr.— Lucien Hubrecht 
Staceghemstr. — Roger Wietendaele, Staceghemstr. — Jerooin 
Maes, Marckesteenweg. — Medard Demuynck, gehucht Pottel
berg.— André Rommens, Peter Benoitstr.— Antoon Vangheluwe 
Veldstr. — Koralia Dick, St Jansbeluik. — Martha Vermeulen, 
Klakkaersreke. — Marcel Vandaele, Capucienenbeluik. — Juli* 
Sandra, Bruggesteenweg. — Magdalena Creupelandt, Velghens- 
koer. Gabriella Vindevogel, Audenaerdestaenweg. — Martha 
Verschelde, Yperstr. — Gaston Vantorre, Herderstr. — Jenny 
Noseda, Kanonstr. — Renata Pieters, Rijss Istr. — Simonna 
Stillatus. St-Niklaasstr. — André Claus, Volksplaats. — Denisa 
Denys, Veldstr. — Robert Huysentruyt, Barbensreke. — André 
Heughebaert, Gentsteenweg. — Valeer Vangoubergen, Aelbeke- 
steenweg. — Maria Mestdach, Iseghemstr. — Gabriella Van- 
steenkiste, Aelbekesteenweg. — Eugeen L’Ainez, Proostdijstr.— 
julien Dondeyne, Moorseelestr. — Lea Deba cke, Gr. Markt.— 
Josephina Broutin, gehucht Het Hooghe. — Leona Bestoen, ge 
hucht Het Hooghe. — Emiel Supply, Pachthofstr. — Clement 
Halsberghe, Leeuw van VlaanJerendreef. — Joel Vervaeke,
O. L. Vrouwstr. — Margaretha Damayere, Meenensteenweg.

Sterfg. — Jules Tytgat, 52 j. verwersgast, echtg. van Julia 
Quartier, Vlaanderenkaai. — August Pattyn, 78 j. dienstknecht, 
wed. van Juliana Vanovertveldt, Gentsteenweg. — Melania Van- 
hoenackere, 60 j. huis ïoudster, echtg. van Victor Allins, Wan- 
delingstr. — André Accou, II m. gehucht SteAnna. — Hortense 
Deiaegare, 54 j. huishoudster, echtg. van Paul Feys, Voorstr. — 
Maria Vervaeke, 25 dagen, Doo nijksteenweg. — Karei Maerten 
74 j. zonder bedrijf, wed. van Barbara Vanhaverbeke, Parkstr.
— Virginia Deleu, 75 j. huishoudster, echtg. van Felix Steelandt, 
Herderstr. — Elza Callewaert, 2 j. Loofstr. — Decoutere, man
nelijk geslacht, Eiisabethdreef. — Paulina D’haenens, 24 j. huis
houdster, echtg. van Emiel Vannieuwenhove, St-Jansbeluik. — 
Emma Decomble, 37 j. dienstmeid, Albertstr. — Achiel Ruaert,
5 j. gehucht Pottelberg. — Ferdinand Damedts, 58 j. schoen
maker, echtg. van Emerence Tryffaut, Plein. — Magaretha 
Lanty, 3 j. Audenaerd -weg. Justina D jonghe, 70 j. z. bedr., 
geh. Ste-Anna, geh. te Heestert.— Julien Debo, 2 j. Moorseelestr.

LENDELEDE.

Geb. — Georges Harreman, zv. Camiel. — Leona L’Evêque, 
dv. Valeer. — Anna Debackera, dv. Leonard. — Margareta 
Buyck, dv. Jules. — Palmyra Dawaale, dv. Alois. — Palmer 
Wastyn, dv. Odiel. — Rachel Vandacasteale, dv. OJlel. — Lia 
Dabrabandare, dv. Andries. — Irma Vandamma, dv. Hector.
— Gerard Hooghe, zv. Ivo. — Albert Maes, zv. Ivo. — Regina 
Nylfels, dv. Alois.

Huw. — Alois Desmat en Mathilde Vancompernolle. — Adied 
Devriese en Asterie Dejonghe. — Florant Dalancker en Mari* 
Schalde nan. — Jules Gheysens en Gabriella Vandommele. — 
Valeer Lippens en Clara Carette. — Alois Dapreytere en Alldi 
Loosveld. — Arthur Davos en C.lina Callens.

Sterfg. — Michel Vanisaghem, 9 rn. — lia  Vandenbussche!
73 j. wed. Ro n na! — R isalia Verschaave, 79 j. — Julia Vincent 
59 j. echtg. van Enial Vandendri;ss:he. — Jeroom Guillenyn, 
10 m.— Leona L’Evêque, 3 waken.— Anna Benoit, 5 j.— Petrus 
Naert, 83 j. — Angela Algoet, 94 j. wed. Debo.

M 00RSEELE .

Geb. — Maurice Delannoy, zv. Henri en Maria Biesbrouck.— 
Cyriel Vandoorna. zv. Jules ea Zoë Taillaire. — André Vanden- 
driessche, zv. Petrus en Emma Vandaele.— Josef Vandenbunder 
zv. Jeroom en Julma Descheemaeker.

Sterfg. — Frederik Vantom na, 7? j. — Remi Feys, 9 in. — 
Leopoldine Demeusere, 15 maanden.

OOST-NIEUWKERKE.

Geb. — Magdalena Huyghe, dv. Alidor en Sidonia Crabbe.— 
Laura Pype, dv. Ctmiel en Maria Geldhof. — Karei Lapare, zv. 
Polidor en Maria Nollet. — Maurice Vanhaverbeke, zv. Pieter 
en Helena Sobry.

Sterfg. — Albert Casfeleyn, 4 m. — Pieter Swaenepoel, 85 J. 
wed. van Octavie Vermaut en van Maria Danys. — Michel Van
deputte, 30 m. — Ev lina Kesteloot, 37 j. echtg. van Julien 
Wydhooghe. — Rachel Goddyn, 4 m. — Maurice Vanmaele, 1 j.
— Laura Pype, 10 dagen. — Virginia Soenen, 79 j. wed. van 
Jacobus Eeckhout.

ROUSSELARE.

T r o u w b e lo f t e .  — Ado'f Raveschot, letterzetter en Augustin* 
Deconinck, linnennaaister, te Gent.

Geb. — Achiel Plets, Bruggesteenweg. — Louis Carlier, Kei- 
zersstr.— Karei Vandenbussche, Borste str.— Ivonna Verborgh, 
Rumbekesteenweg. — Simonna Verax, St Amandstr.— Eudoxia 
Detailleur, Kattenstr. — Leonard Hoornaert, Dixmudestr. — 
Maria Debrauwer, Hot van ’t Henneken. — Emma en Cyriel 
Fndron, Groenestr. — Roger Aerbeydt, Yperstr. — Georges 
Bonte, Dixmudesteenw. — Elisa Cuveele, Oostnieuwkerkestw.

Huw. — Pieter Aedens, 70 j. leurder, wed. van Maria Juttens 
van Maria Bolle en Silvia Gekiere, 60 j. naaister, weduwe van 
Henri Callebert.

Sterfg. — Henri Parmentier, 27 j. leurder, Hospitaal.— Maria 
Horrie, 62 j. herbergierster, echtg. van Leo Bergheman, Dixmu- 
desteenweg.— Olto Bertrem, 10 m. Vierw— Juliana Wydooghe
89 j. zonder bedrijf, Schoolstr. — Rosalia Nuytten, 25 i. breister 
St-Amandstr. — Gustave Hoet, 6 m. Dixmudesteenweg. — 
Manha Lobbestael, 5 m. St-Jorisstr.

SW EVEZEELE.

Geb. — Maria Pance, dv. Ccnst int en Emerance Vanhove.

Sterfg. — Henri Delaere, 52 j. smid, echtg. van Math. Ooghe.



Sportkron iek .

B E L G I E  — F R A N K R I J K .
Deze ontmoeting die 

Zondag op het plein 

van] den Racing te 

Brussel plaats had, 

werd door een prach

tig weder begunstigd 

en door omtrent 6000 

personen bijgewoond.

De match eindigde 
met de overwinning 

der Belgen (3 om 0).

Na 21 minuten spel, 

markeerde Nizot de 

eerste goal.

Vijftien minuten vóór 

de rustpoos markeerde 

Nizot nummer twee 

ten voordeele van Bel

gië. — Bij de herne

ming, slechts na zes 

minuten spel zond Bes- 

sems de derde binnen.

De Belgische Voetbalploeg die overwon in den internationalen match van Zondag * In algemeen werd

er goed gespeeld,SbijzonderlijkflangsFdenFBelgischen kant.

UIT ALLE LANDEN
DE OORLOG.

Sedert veertien dagen is de Balkansche strijd wederom 

aan den gang zonder beslissenden uitslag.

De Turksche steden Andrinopel, Scutari en Janina 

wederstaan aan de aanvallen der bondgenooten.

Om hunne mannen te sparen doen de bondgenooten 

geene geweldige stormloopen tegen de belegerde steden. 

Zij zijn overtuigd dat die steden moeten in hunne handen 

vallen.

De Jong-Turksche regeering, die het bestuur stormen

derhand ingenomen had met den kreet : « Levé de 

eorlog ! », schijnt reeds te koelen zonder blazen.

De overgroote meerderheid der Turksche bevolking 

krijgt geweldig honger en dorst te hebben naar vrede. 

De Turksche bladen beginnen wederom het woord 

« vrede » te drukken, hetgeen zij niet hadden durven 

«ioen sedert veertien dagen, uit vrees door de Jong- 

Turken kort en klein geslegen te worden.

De Turksche regeering zelf, die zoo oorlogzuchtig 

was, voelt nu dat zij in eene straat zonder einde gesuk

keld is en een reusachtigen kemel geschoten heeft, met 

den oorlog opnieuw aan te gaan.

De regeering is verdeeld. De kopstukken der laatste 

Turksche omwenteling, willen nog hun ongelijk niet 

herkennen en voort oorlogen.

De hoofdminister en de minister van buitenlandsche 

zaken integendeel, zien er geen uitkomen aan. De Turk
sche legermacht, meenen zij, is ontzenuwd; hoop op 

groote zegepralen is er niet; het Turksche volk zucht 

naar vrede en begint luidop te roepen dat het hoogtijd 

wordt dit wapenspel te eindigen. En dan die schamele 

geldkas die uitgebloed is ! De staatsambtenaren weten 
er van te spreken, want sedert December zagen zij 

geenen duit meer en klagen putten in de aarde : « Bij 

Mahommed, geef ons geld; dat zal beter zijn dan 

eorlogen om altijd even ver staan ! »

Tot hiertoe heeft de Jong-Turksche regeering nog 

geen voorstellen gedaan aan de mogendheden. Doch 

zij zond naar Londen den afgezant Kakki Pacha belast 

met eene geheimzinnige zending bij de mogendheden.

Zal het een stap zijn tot den vrede ?

MEXICO

is het land der opstanden en omwentelingen. De voor-

II. DE LEVENLOOZE KRACHTEN.

Nu slaan we eens de krachten gade, die dat stoffelijk 

heelal doordaveren:

De grachten die de materie samenhouden op de 

hemellichamen, in de dampkringen en den ether;

De krachten die de hemellichamen in dolle vaart door 

de ruimte jagen;

De krachten van aantrekking, tusschen de verschil

lende lichamen;

De krachten ook *en slotte van uitspatting en stuwing.

1 ° De krachten die de materie samenhouden.

Neem de millioenen en millioenen hemellichamen, 

waarvan zoovelen nog in gazachtigen toestand. Met 

duizelingwekkende snelheid worden ze in de ruimte 

geslingerd: (bereken hier ’t uitspattingsvermogen der 

middenpuntvliedende kracht). Van alle kanten worden 

ze door andere lichamen aangetrokken. Ook van binnen 

is er werking en beweging om los.

De moleculen der gazen b. v. bewegen gedurig met 

verschrikkelijke snelheid, in rechte lijn totdat ze door 

andere worden afgestooten. De atomen ook bewegen; 

de electrons draaien op zich zelf en rond een midden

punt zooals we boven zegden.

Een atoom van lucht, die volstrekt rustig schijnt, 

doorvliegt trillende 447 meters per seconde, dit in een 

ruimte van 95 millioensten van millimeter, en ontvangt 

in dien tijd 4 milliards 700 millioenen schokken. Het 

hydrogeenatoom beweegt door den band met een snelheid 
van I 840 meters per seconde. (1)

En toch blijft elkeen der hemellichamen eeuwen op 

eeuwen geheel, samengesloten. Welke krachten moeten 

dus ook niet werken, om elk dier lichamen zoo geheel 

samen te houden !

Hetzelfde dient gezegd over de dampkringen en over 

de ether.

2° Krachten die de hemellichamen door de ruimte 

jagen.

Om de aarde, wegende 5.875 sex-tillioen kilogram, 

traag lijk een wagen over gewone banen te trekken, 

zouden er 10 milliards gespannen van elk 10 millioen 

paarden noodig zijn. (2) Edoch de aarde wordt niet

(1) Zie Uurrat, a. w. bl. 486 vlg.
(2) Uurrat. s. w. bl. 102.

zifter Madero die zelf dank aan een oproer aan ’t hoofd 

gekomen was, krijgt nu een broek van hetzelfde laken. 

Door de oproerlingen werd hij gevangen genomen, 

teekende zijn ontslag en generaal Kuerta werd tijdelijk
voorzitter gemaakt.

DUITSCHLAND.

Dank aan de krachtige houding van het katholiek 

Centrum werd in den Rijksdag de afschaffing gestemd 

der onrechtvaardige wet waarbij de Jesuiten hun 

priesterlijk ambt in Duitschland niet mochten uitoefenen.
’t Is eene schoone zegepraal van het Centrum.

NEDERLAND.

De Nederlandsche regeering is van zin hare grondwet 

te veranderen om in zaken van onderwijs vrijheid en 
gelijkheid aan iedereen te schenken.

Zij zal het vrij onderwijs erkennen en de Staat zal 

maar tusschenkomen voor zooveel het vrij onderwijs te 

kort schiet. De vrije scholen zullen ondersteund worden 
zoowel als de Staatsscholen.

Onze noorderbroeders geven ons daar schoon voor
beeld van rechtveerdigheid.

beneeskuiiCig [toezicht der scholen
te  Rousselare.

In gemeentezitting van 8 Februari stelde de heer 

Vanden Berghe, namens het schepencollege van Rous

selare een ontwerp voor van geneeskundig toezicht der 

scholen, dat met eenparigheid werd gestemd.

Dit ontwerp werd ten grooten deele opgemaakt door 

den heer Dokter Demonie, die, immer zijne zending 

verstaande, de Rousselaarsche bevolking geerne behulp

zaam is voor alles wat haar gezondheidstoestand betreft.

Dit toezicht gewetensvol uitgeoefend —  is EENE 

NU I T IGE INRICHTING voor kinderen en oude

ren, en verdient eens breeder bekend gemaakt te worden, 

dan in eene gemeenteraadszitting en haar verslag.

H IER  VOLGT DUS W AT UITLEG. :

Zeker en vast is het dat de scholen heerdsteden zijn 

waar de kinderziekten gemakkelijk voortzetten; niet min 

zeker is het dat vele lichaamskwalen dienen weggenomen 

bij den beginne, in de kinderjaren, op gevaar ongenees

baar te worden; hoogstwaarschijnlijk is het daarbij dat 

de wet van ’t verplicht onderwijs, het verplicht genees

kundig toezicht der scholen zal voorschrijven.

lijk een wagen getrokken. Ze vliegt, om de zon, met een 

snelheid van 20 kilom. per seconde, 1000 sneller dus 

dan de snelste trein, 50 sneller dan een kanonbal.

Welke krachten moeten hier dus in ’t spel zijn!

En dan, wanneer we b. v. geheel het zonnestelsel, 

met een snelheid van 19 kilom. per seconde den hemel 

zien inzwieren! Of sterren, zoo groot, of nog grooter 

dan de zon, met een snelheid van 105, 1 14, 128, 161, 

222 kilom. per seconde zien voortzoeven ! (3)

3° Krachten van aantrekking tusschen de verschillende 

lichamen.

Milliarden tonnen water, bij vloed, worden, alléén 

door de aantrekkingskracht der maan, verschillende 

meters boven hunnen spiegel geheven. Bereken hier op, 

de algeheele aantrekkingskracht in het heelal !

4° Krachten ten slotte van uitspatting en stuwing.

Stroomen zwieren massas water door de zee (4) 

en op aarde; (5) tempeesten massas lucht en stof door 

het ruim; beiden zaaien soms vernieling. (6) Honderd

(3) 0‘- Eridan 105; 9'352 Lacaille 114; 243 Cordova Z. V. 128; 

m Cassiopée 161; 1 830 Groombridge 222 Km. per sec., zie Moreux, 
hes merveilles des mondes, bl. 69. Over de staartsterren spreken we 

niet. Deze schieten soms nog veel sneller vooruit.

(4) De Golfstroom b. v. trekt van den golf van Mexico noordwaartsi 

tusschen ’t schiereiland Florida en de Bahaina eilanden, hier inet een 

snelheid van 2 uren per uur, een breedte van 12 uren, een diepte van 

400 meters, voort langs heel de Oostkust der Vereenigde Staten, ver- 

breedend tot 30, 60, 100 uren en meer, doch evenredig ook vertragend 

en ondieper wordend; buigt om San den bank van Nieuwland (700 uren 

van den golf van Mexico) naar Europa toe, drijft dwars door den oceaan 

zijn lauwe verbreedende waters; splitst halverwege Europa in twee 

hoofdtakken, waarvan de een zuidwaarts ombuigend langs de kusten, 

van Frankrijk, Spanje, Portugal naar den evenaar, dwarsdoor door den 

oceaan naar zijn uitgangspunt, Midden-Amerika terugtrekt; terwijl de 

andere de tegenovergestelde richting nemend, langs de noorderkust van 

Europa voortvloeit en inde ijszee gaat uitsterven. Mariens: Het water 
(Sint-Nikolaas 1893) bl. 113-114.

(5) Amazonenstroom b. v : kom 7.000.000 vierkante Km. (meer dan 

2/3 van Europa’s oppervlakte, ongeveer 10 millioen vierkante Kilom ); 

breedte der monding: 300 Km.; lengte 6000 Km.; brengt ongeveer 

300 000 kubieke meters of 3 millioen hectoliters water in de zee per 

seconde. (Mississipi 10 maal mini zie Marlens a. w. bl. 92 vlg.

(6) Over hoozen, wervelstormen, tempeesten zw Moreux, L ’océan 
aêrien, bl. 81-91 (met verschillende afbeeldingen). Een wervelstorm 

den 10 Oct. 1780, verwoestte de Antillen-eilanden, doodde 9000 per

sonen op Martinique. Te Saint-Pierre werden 151) huizen door de baren 

van de zee weggevaagd; te Port-Royal stortten kathedraal, kerken en 

1400 huizen in; den 10 Oogst 1831 eenzelfde verwoesting in dezelfde 

streek; in 1899 te Kirksville (in Missourij werden deuren, blinde 

vensters, daken tot 120 m. hoog geslingerd, menschen, boomen zelfs

Deze beschouwingen waren het, alsmede het zien 

der onachtzaamheid, op dat gebied, van vele ouders, 
die het neerleggen en stemmen van het ontwerp teweeg 

brachten.

Waarin zal die dienst nu bestaan ?

Alle maande zullen al de lagere gemeente- en aange

nomen scholen, alsook de bewaarscholen bezocht worden 

door een dokter, meer zelfs als ’t noodig is. (Bijvoor

beeld, als er verschijnselen zijn van besmettelijke ziekten 

buiten ’t gewoon maandelijksch bezoek).

Daartoe zijn drie dokters benoemd die elk een bepaald 

getal klassen onder hun toezicht hebben.

Een eerste bezoek van den dokter zal moeten gedaan 
worden bij het aanvangen van het schooljaar, onderzoek 

bij hetwelk den geneesheer al de nieuwgekomen leer

lingen zullen voórgesteld worden. Van eiken leerling 

zal de geneesheer een gezondheidsbulletijn opmaken 

dat met den leerling van school tot school, en van klas tot 
klas zal overgaan.

De onderwijzer zal op dit bulletijn vinden de onregel

matigheden en de lichamelijke gebreken waaraan de 

leerling onderhevig is, samen met de gevolgen, die deze 

gebrekelijkheden kunnen medeslepen, alsmede de gewone 

hulpmiddelen daartegen, bijzonderlijk deze te gebruiken 

in de schikkingen die de onderwijzer zou kunnen nemen 

in school- en lesinrichting. Om dit bulletijn op te maken 

zal de geneesheer inzonder zijne aandacht vestigen op 

neus- keel- oog- en oorkwalen, alsook op den algemeenen 

toestand der bijzondere organen van het lichaamsgestel.

Indien hij er gebreken aan ontdekt, zal hij zelf de 

ouders verwittigen en hun aanwijzen wat zij te doen 
hebben.

Het kind van eene besmettelijke ziekte aangedaan, 

zal weder gestuurd worden naar huis, en enkel tot de 

school terug toegelaten worden, na volledige genezing 

en ontsmetting van huis en meubelen.

Beide voorzorgen moeten bestatigd worden door ge
tuigschrift van gelijk welken dokter.

Indien het getuigschrift aan eenen geneesheer-opziener 

gevraagd wordt, zal deze geene vergoeding voor de 
aflevering mogen vragen.

Onder de besmettelijke ziekten worden gerangschikt: 

de mazels, de kinkhoest, de wijnpokken, de scharlaken 

koorts, (tot na volledige afschildering of vervelling) het 

ziekte, karrelige gezwelletjes, (granulations) vel- en 

het diphterdtis, (gevaarlijke keelziekte) dikoor en oog- 

hoofdhuidziekte, hoofdzeer, (teigne) zilte, kliergezwel

len, écroulles) loopende wonden, zenuwziekte en val
lende ziekte.

Binst de besmetting zullen noch bloeder, noch zuster, 

noch bijwonend kind bij den zieke, de school mogen 

bijwonen, tenzij de dokter die den zieke bezorgt, bij 

getuigschrift, de volstrekte afzondering van den besmette 

en den goeden gezondheidstoestand van de bijwonende 
kinderen verzekerde.

De geneesheer-toeziener zal bij elk maandelijksch 

bezoek, nazien, zoo hij het noodig oordeelt, of de kin

deren de koepokinenting toegepast werden sedert min 

dan 7 jaren en aan het hoofd der school de kinders 

aanduiden die ze moeten gezet of ergezet worden. Bij

zonder vergoeding wordt verleend voor de keepspinting, 

gerekend per kind wien ze toegepast wordt.

Daar is m t korte het Reglement van het school
toezicht van Rousselare.

’T HEEFT VEEL GOEDS IN ALS ’T ZORG 

ZAAM  EN REGELMATIG GEDAAN 
WORDT.

De ouders kunnen meêwerken om het te doen ge
lukken, met zelve zorgzaam te zijn op de gevallen die 

zich bij hunne kinders voordoen, en den onderwijzer en 

dokter te helpen in hun bevrijdings- en geneezingswerk.
Mocht het veel nut opleveren voor onze werkmans

stand !

Wellicht kunnen die inlichtingen nuttig zijn voor de

milliarden tonnen water worden, per jaar, 6000 meters 

hoog gevoerd, door ’t uitdampingsproces.

In 1883 wierp de Krakatoa (vuurberg gelegen aan 

den ingang der zeeëngte der Sonde) ongeveer 18 mil

liarden cubieke meters materie de lucht in. (7) Aard
bevingen vernielen heele steden. (8)

Wat zijn deze uitbarstingen vergeleken bij de schro

melijke uitspattingen op de zon en andere sterren, waar 

vuurvlammen, met een basis van duizenden vierkante 

kilometers, honderd duizend kilometers hoog worden 
opgesmakt.

Wat zijn hierbij nog onze uitspattingen van poeder, 
dynamiet !...

Nemen we dan de uitspatting der electriciteit. Wat 

zijn al onze electriciteitmachienem: speelding, bij de 

verschrikkelijke weerlichten die ’t luchtruim doorklieven! 

Wat zijn deze zelf nog nietigheden bij de uitspattingen 

van electriciteit in de grooter werelden dan onze aarde...

(9)
Over licht en warmteuitstraling in het groot heelal 

hebben we vroeger gesproken.

— »o«—

Ten slotte, nu opnieuw nog een blikje in het eindeloos 

kleine: hier werken soms ook reuzenkrachten!

De electriciteit waarmee de moleculen beladen zijn, 

is ongelooflijk groot. Men berekent dat een gram hydro- 

geen beladen is met een electriciteitsterkte van 96.000 

coulombs, electriciteitssterkte in de nijverheid onbekend.

Kon men twee uiterst kleine lichaampjes beladen met 

electriciteit tot slechts 1 coulomb, en ze tot een tiendste 

milimeter tot elkander brengen: hun afstootingskracht

400 m. ver; de vreeselijkste wervelstorm was die welke den 31 October 
1876 de eilanden bij de delta der Gange verwoestte : in min dan een uur, 
waren 115 000 menschen dood; cholera, hongersnood brachten dit getai 
na korte dagen op 250.000. Aardbevingen volgen doorgaans op de 
wervelstormen. Wat de krachl betreft bij do groote wervelstormen ont
wikkeld, Moreux berekent dat de wervelstorm die in 1844 Cuba ver
woestte, (den draaienden kolkgenomen met 150 Km. doorsnee en hoogte 
van slechts 100 m.) een 500 millioen kgr. moest voortbewegen: dit deed 
hij 3 dagen lang. Al de machienen der nijverheid, motoren, stoomtuigen, 
windmolens, al de krachten van menschen en dieren op de wereld 
samen, zouden daartoe nog 15 keeren te klein wezen !

(7) Over eenvoudige uitzettingsmaclit b. v. van water zie Martens
a. w. bl 67-71.

(8) In de laatste tijden b. v, San-Francis'-o in Californië.

(9) Over: bliksem en ongeweerlen z:e Moreux, a. w. bl. 92-109.

(10) Wilson rekent dat een gram radium per ton materie in de zon 
voldoende zou zijn. om de geheele warmteuitstraling der zon te verklaren. 
P. Secchi dat deze warmteuitstraling. in kracht omgezet, gelijk te stelleu 
g met 770 millioen paardenkracht per hectare zonneoppervlakte.

besturen onzer gemeenten die, in dien aard ook iets 

zouden kunnen inrichten.

Buitenlandsch overzicht

E fi.V

Europeesche Oorlog ?
In veel Europeesche landen hangt boven het volk 

de vrees voor een Europeeschen oorlog.
Komt ge een Franschman tegen, hij zal u houden 

staan dat de Fransche bevolking eenen oorlog met 
Duitschland als onvermijdelijk beschouwt. In Belgie 
zelf zijn veel menschen er mede bekommerd en 
dikwijls hooren wij de vraag; zou er waarlijk 
oorlog komen ?

Wij moeten bekennen dat de laatste tijden zeer 
gevaarlijk waren. Bij de oude twisten en veeten die 
tusschen de Europeesche landen broeien, kwam die 
onvoorziene Balkansche oorlog, waarin al de Euro
peesche grootmachten belangen hadden, van poli- 
tieken of stoffelijken aard.

Nu komt Frankrijk te beslissen zijn leger merkelijk 
te versterken. Duitschland is van zin zijne vloot- 
macht te beperken en te houden op eenen standaard 
van 10 tegen 16 voor de Engelsche vloot. Maar met 
Paschen zal de Duitsche Rijksdag zijn landleger ver
meerderen met 118,000 man.

Dit alles zaait onrust en vrees onder het volk.Som
migen voorspellen zelfs den oorlog mef de aanstaande 
lente.

Een staatsman, goed op de hoogte der buitenland
sche politiek, met wien wij den buitenlandsche» 
toestand bespraken, deelde ons zijne meening vol- 
gender wijze mede.

Europa staat sedert maanden op een vuurberg.De 
Balkansche kwestie heeft moeielijke zaken te berde 
gebracht, waarin de mogendheden bijna allen be
trokken zijn.

Sedert jaren was de toestand niet zoo ingewikkeld 
zooals hij nu is,omdat er nooit zooveel mogendheden 
en zooveel belangen samenvloeiden.

Doch wij moeten er bijvoegen dat wij nooit zulk 
eene vredelievende buitenlandsche eensgezindheid 
zagen onder de verantw oorde lijke  landsbe
stuurders. Al de verantwoordelijke hoofden der 
mogendheden bewerken, met recht, hunne weder- 
zijdsche belangen. Maar allen hebben tot hiertoe be
wezen dat zij onverzoenlijk zijn op dit eene punt: de 
vrede moet kost wat kost in Europa bewaard 
blijven.

Allen gevoelen maar al te wel dat een Europeesche 
oorlog eene vreeselijke lange rampware nietvoor een 
of ander land maar voor al de landen.

Anders is het gesteld met eenige mannen en bij
zonderlijk met sommige dagbladen die de veran t
w oorde lijkhe id  van  he t landbestuur op 
hunne schouders n ie t voelen wegen. Van 
daar gevaarlijke ophitsingen, die somtijds onder het 
volk weerklank vinden, ingegeven door overdrevene 
vaderlandsliefde. Van daar de onrust die weegt op 
vele landen.Maar die onbevoegde en onvoorzichtige 
ophitsingen worden eenparig afgekeurd van al de 
Europeesche mogendheden.

Hadden de mogendheden eenen oorlog begeert, 
het zou reeds lang geklonken zijn. De betwistingen 
tusschen Bulgarie en Roumenie gaven daartoe alle 
kansen en keuren.

Maar de mogendheden hebben niet alleen gezeid. 
maar door daden bewezen sedert maanden dat het 
grondgedacht van geheel hunne werking is ; den 
vrede in  Europa bewaren.

Daaruit blijkt dat de loopende geruchten fel over 
dreven zijn en dat de brave menschen op hunne 
twee ooren mogen slapen.

We bekennen rechtuit dat wij zulk geene prachtige 
werking verwacht hadden. De verantwoordelijke 
gezagvoerders waren tot hiertoe bewonderenswaar 
dig in hunne vredelievende strekking.

Het verleden is eene waarborg voor de toekomst.

Georges Feys, chirurgijn-tandmeester achter j 
den tribunaal, is alle dagen te raadplegen van 8 tot s 
17 ure. Den Zondag morgen ook.

zou 900 millioen kilogrammeters groot zijn (d.i. de | 

kracht vereischt om zooveel kilogram 1 meter hoog te| 

heffen).

Een gram radium straalt uit in een uur: 100 calories 

(d.i. warmte, genoeg om 1 gram water van 0 tot 100 

graden te voeren); dus 876.000 calories in een jaar.I 

( I 0) Zet men dit om in kracht, dan zou men bekome». 

327.000.000 paarden kracht.

Dus: de uiteenspatting van één gram radium, zou 

kracht genoeg ontwikkelen, om geheel de engelsche vloot 

tot boven op van denWitten berg (mont Blanc) te heffen ; 

de uiteenspatting van eenige honderden grammen kracht, " 

gelijk aan deze van vreeselijk spuwende vuurbergen.

Edoch ontzaglijke krachtontwikkeling geschiedt niet 
alleen bij radium.

Moest men over t algemeen de atomen doen uiteea- 

springen met de snelheid die ze bezitten, doorgaan* 

zouden ongeëvenaarde krachten werken. Een gram ma

terie, zegt Le Bon, neem een geldstukje van 1 centiesn 

in koper, ontbinden met zijin gewone snelheid, zou et* 

kracht daarstellen van 6.800.000.000 paarden kracht. 

Als deze gram materie in een seconde stilgehouden werd, 

zou de levende kracht die zij bevat genoegzaam zijn o>m 

een goederentrein voort te trekken, 4 maal zoolang ais 

de omtrek der aarde. (11) En geen wonder: die uit- 

spattende deeltjes hebben een vervaarlijke snelheid, bij 

stoffen als radium, wel tot 30.000 keers de snelhead 

van een kanonbal. Ook gaan ze door alles!...

Konden al deze krachten in de menschelijke nijverheid 

bruikbaar gemaakt worden!...

Edoch, wat is de menschelijke nijverheid kleuterspel 

in het groote heelal: in het groote heelal der stoffelijke 

wezens en krachten!... Daar is een grootere nijveraar 
baas ! (12)

(11) Zie over geheel deze krachtontplooiing in ’t eindeloos kleine, 
Murrat, a. w. bl. 193 202.

(12) We laten nog van kant de eindelooze stoffelijke krachten, ver
kend in de levende wezens. Reken nngthanseens b. v. de kracht ontwik
keld tot ophef dier milliarden tonnen water: van al dat bloed in <i« 
dieren en menschen (bij kind van 10 jaar heeft het reeds 40 000 Km. 
gedaan: ronde van de aarde! ; tot uitademing van milliarden kub. mewrs 
oxygene en koolzuur, enz., enz.

Aanbevolen boeken. — Over hemel, hel en vagevuur: Over m t 
hiernamaals IFutura Leiden, 1» bl 0-10 fr.. poedkooper per hoerwf- 
held De Groot, Handleiding bij het godsdienstonderwijs (Vaniiiin- 
genhuysen. Amsterdam) enz.

Over: Levenlooze wezens en krachten, Murrat, a. w .; Morruk. 
vooral: Les merveilles des m ondes, L ’océan aérien; Mar tem : 
liet water; Electriciteit en magnetisme; Nus/ens; Het radimm 
(Hoogeschooluitbreiding, Antwerpen).



DE NIEÜWSJES
van  “  K IJK U IT  ”

BELGIE.

De premie, te heffen op de post- en telegrafwissels, 
getrokken van uit Belgie op Frankrijk, is voortaan 

bepaald op een per duizend.

Onze koning en onze koningin waren Zaterdag, 
bij vertegenwoordiging peter en met''r bij den doop van 

eenen kleenzoon des Keizers van Duitschland.

Gevallen van muilplaag werden bestatigd in 6 
stallen der provincie Antwerpen, in 2 van Oost-Vlaan- 

deren, op 2 hofsteden bij Namen en in 5 stallen der 

slachthuizen van Brussel en van Anderlecht.

Het gouvernement neemt strenge maatregels om de 

verspreiding dier geduchte veeziekte tegen te houden.

Een socialistisch haantje-vooruit van Leuven is 

aanghouden onder betichting van erge zedenzaken. Een 

kind van 6 jaar en een van 8 jaar zouden zijne slacht

offers zijn. Hij stond bekend voor zijnen uitvalligen klap.

Een kind van 5 jaar is, te Fayt, bij Manage, in 

kokend water gevallen. Het is in de afgrijselijkste pijnen 
gestorven.

- Een rattenvanger heeft in enkele dagen 10.000 

ratten gedood in het slachthuis van Brussel.

FRANKRIJK.

Zondag nacht werd eene oude rentierster vermoord 
in haar huis te Ain-le-Noble, Fransch-Noorden. Dief

stal was de drijfveer der misdaad.

-— Een kanon is gesprongen aan boord van den 

kruiser Danion gedurende oefeningen gedaan in de baai 

van Salins-d’Huyères bij PToulon. Drij matrozen wer
den gedood.

Te Freyssinières is de zoldering van eenen stal 

plotseling ingestort. Eene moeder en hare vijf kinderen 

werden onder de puinen doodgepletterd.

DUITSCHLAI /D.
De vlieger Leuk, gevallen op het vliegplein te Linden 

thal, op het oogenblik dat hij in gestrekte vlucht wilde 

nederdalen, werd op den slag gedood. Zijn vliegtoestel 
is gansch vernield.

- In 1912 telde het Duitsch leger op vredevoet
625,000 man.

Met Paschen zal eene nieuwe legerwet aan de Rijks

dag voorgelegd worden. De nieuwe wet zal het Duitsch 

leger derwijze vermeerderen dat het op vredevoet in 

April 1917, ongeveer 800,000 man zal tellen.

Duitschland heeft geenen aanvallenden oorlog in ’t 

zin. ’t Neemt enkel voorzorgen om zich desnoods met 

goeden uitslag te kunnen verdedigen. Belgie van zijnen 

kant vergroot zijn leger, om te voorkomen dat vreemde 

legers op zijnen grond malkaar zouden komen bevech
ten.

— De visscherssloep Signal is vergaan. De zeven le

den der bemanning verdronken. Allen waren gehuwd

en laten zeven weduwen en 25 kinders achter.

Uit Berlijn wordt gemeld dat de vlieger Prie- 

zinski, na eene vlucht van twee uren, nabij Wegel een 
doodelijken val heeft gedaan.

NOORWEGEN.

Eene visscherssloep is vergaan bij Bergen. De beman

ning is verdronken; zij laat 7 weduwen en 25 kinders na. 

OOSTENRIJK.

Op het luchtvliegplein van Fischamen, beproefde 

Maandagnamiddag luitenant Nittler een nieuw vlieg
toestel. Ter hoogte van honderd meters gekomen kantelde 

het toestel en plofte ten gronde.

De luitenant werd weggeslingerd en op den slag 

gedood. Zijn lijk was ijselijk verminkt. De aeroplaan 

is geheel verbrijzeld.

ITALIË.

De policie ontdekte op de baan van Rimini het met 

dolksteken doorboord lijk van een man, wiens handen 

daarenboven afgehouwen waren. De foltering moet 

schrikkelijk zijn geweest. De tong hing uit den mond en 

de oogen uit hunne holten.

AMERIKA.

Eene spoorwegramp heeft zich Dinsdag voorgedaan 

te Pittsburg. Men telt tien dooden en dertig gekwetsten. 

— — — — — ■—^ ^  

D U U R T E  E N  A F S L A G
V A N  ’T V L A S .

i.

Sinds vier of vijf weken is er, in den vlashandel langs 

de Leie, zulk een plotselinge ommekeer gekomen in d.e 

zaken, dat er eene ware opschudding ontstaan is op som

mige onzer vlasmarkten. Het vlas heeft, in dien korten 

tijd, wel vier en vijf kronen van zijne weerde verloren 

en de verscheidene soorten van klodden ook wel minstens 
vijf-en-twintig franken.

Iedereen vraagt zich af waarbij het komt.

Het zal dus belangwekkend zijn eens na te gaan 

waaruit deze onverwachte crisis is ontstaan.

Om daarover juist te oordeelen moeten wij eerst 

eenigen uitleg vinden aan den voorafgaanden toestand 
van duurte.

In de twee opeenvolgende winters van 1911-12 en 

1912-13 beleefde onze vlasnijverheid waarlijk een gul

den tijd. Verleden winter, bijvoorbeeld, zagen wij, 

begin 1912, het buitengewoon verschijnsel dat het vlas, 

na nieuwjaar, in plaats van in afslag te komen zooals het 

gewoonlijk pleegde, nog in prijs aan ’t stijgen ging. Bij 

het vlas, dat alsdan verkocht werd, stak er nog veel van 

de slechte groeite van 1910, die weinig beschot gaf en 

van slechte hoedanigheid was, en desniettegenstaande, 

toch aan hooge prijzen van de hand ging.

Maar wat wij in ’t begin van dezen winter te zien 

kregen, ging ieder’s verwachting te boven: het vlas ge

raakte minstens vijf en wellicht zes kronen duurder dan 
verleden winter. De vlashandelaars zegden: ’t mag wel, 

wij hebben het duur ingekocht, ’t heeft veel gekost van 

arbeid aan de Leie, en ’t beschot is slechts van 15 tot 

18 kil. per honderd. Maar intusschen wreven zij toch 

de handen om de mooie winst !

De klodden eveneens hadden een tot dan toe onge- 

kenden en ongeëvenaarden prijs bereikt. De gezwingelde 

die verleden jaar reeds duur verkocht werden aan 55.60 

fr., gingen, tot voor eene maand, aan 80 fr. De naturen 

deden ook gemakkelijk 100 fr. en de snuitjes spanden de 

kroon aan 130 fr. Dit was het dubbel, of nagenoeg, 

van de prijzen van vorige jaren. Denkt eens: onze 

klodden waren voor de spinners meer waard dan het 

beste te water geroot russisch vlas, dat hoogstens 95, 

1 05 en 115 fr. ging per 1 00 kil.

Die toestand van duurte was anormaal en niet voor 

lang uit te houden, ofschoon de gang van zaken er 

natuurlijk naar toe dreef en ofschoon niemand, zelfs niet 

de spinners, ooit gedacht hadden dat plots zulke schrik

kelijke daling zou intreden.

Wij zegden dat een natuurlijke gang van zaken 
tot zulke hooge prijzen opgejaagd heeft.

En inderdaad alle omstandigheden hebben in dien 
zin medegewerkt.

Op de eerste plaats vinden wij als oorzaak :

1 °) De doorslechte zomer van 1912: wie herinnert 

zich de lange droeve regensdagen niet van het verleden 

zomerseizoen ? Het weder was daarbij koud en killig: 

het water der Leie wist er van en rootte slechts heel traag. 

Terwijl in den zonnigen zomer van 1911 de zon ba

kerde op de Leieoevers, het water bijna lauw miek en 

de roting in 5 of 6 dagen hoogstens afliep, moest het vlas 

verleden zomer soms 15 dagen te water zitten eer het 

genoeg had. Op de meerschen gekapeld, werd het met 

regenvlagen als opnieuw doorzopen en ’t wilde soms 

drie of vier malen gekeerd worden, eer men het droog 

kreeg. Ja, het gerootte vlas van dien zomer heeft veel 

nutteloozen en herhaalden arbeid gevraagd en daardoor 

ook groote onkosten. Maar vooral: aangezien de roting 

maar traag vorderde, werd minstens een derde min vlas 
te water gelaten dan in 1911.

Het ging er zoo erg toe dat er van de schoone en 

overvloedige groeite van 1912 bijna niets het water 

heeft gezien. Van daar komt het dat onze Leieboorden 

nu nog vol staan met schelven en vlasmijten, en dat de 

schuren opgepropt zijn met groote hoeveelheden van 
dezelfde groeite.

Er was dus zoo weinig geroot vlas voor handen dat 

men vreesde voor werkloosheid op het einde van het 
zwingelseizoen.

Die schaarschheid echter had anderzijds den goeden

kant, dat zij natuurlijk gunstig moest werken op de 

duurte van het vlas. Het is een algemeene regel dat 

schaarschheid van waar duurte medebrengt.

En dit was eene eerste medewerkende oorzaak.

2°) Tot overmaat van ongeluk —  naar men meende

—  waren de eerste uitslagen van het zwingelen maar ver 

van bevredigend: het vezelbeschot was bitter kelein en 

het vlas gaf slechts van 15 tot 18 kil. hoogstens per 

100 kil. geroot vlas. Dit was eene teleurstelling te meer.

Maar anderzijds had dit wederom het gunstig gevolg 

van mede te helpen aan de duurte van het vlas : de 
hoeveelheid voor handen zijnde vlas, reeds zoo beperkt 

door den ongunstigen roottijd, werd nog verder inge

krompen door dezen onaangenamen uitslag.

3°) Daarbij het vlas was steeg en traag om zwingele» 

en de voortbrengst vorderde niet zooals op de gewone 

jaren en van eersten af kon men berekenen dat de 

gevreesde werkloosheid zich niet ging voordoen.

Al deze oorzaken mieken dat de vlasmarkt langs de 

Leie weinig bevoorraad was en dat de koopers steeds 

hoogere en hoogere prijzen moesten bieden, wilden zij 
maar aan iets geraken.

(’t Vervolgt).

M arkten van K ortrijk.

10 Feb. — Witte tarwe, 19-50 tot 20-00 per 100 kilos; roode 
tarwe, 18 50 tot 19-00; rogge, 17-50 tot 18-00 ; haver, 21-00 tot 
22-00; boonen, 23-00 tot 24-00 ; witte aardapp., 4-50 tot 0-00;
roode aardappels,--- tot--- -; boter, per kilo 3-30 tot 3-50:
eieren, de 25, 2-25 tot 2-40.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 67-50 ; lijnzaadolie, 61-00; kool
zaad, 33-50; lijnzaad, 31-00; koolzaadkoeken, 13-50 tot 14-50, 
lijnkoeken, 20-00 tot 21-00 ; sodanitraat beschikbaar Antwerpen,
29-10; ammoniak-sulfaat, 37-50; suikerijen, 13-50 tot 14-00; 
suikerijboonen,--- .

Veemarkt van lO Februari

13 ossen 
1 12  veerzen 
162 koeien 
28 stieren

1-03
1-04
1-01
1-00

Stieren 1-37 tot 1-40
Kalvers 2-08 tot 2-09
Nuchtere kalvers 1-95 tot 2-00
Koeien 1-62 tot 1-64

2?* 0-90 3de 0-77
0-91 0-89
0-90 0-77
0-89 0-76

W  Februari

Ossen 1-62 tot 1-65
Veerzen 1-63 tot 1-65
Schapen 0-90 tot 1-M

V e t m a r k t .
Groot vet 
Klein vet

0-90 tot 0-92 
0-25 tot 0-30

Niervet 1-08 tot 1-10
Schapenvet 0-70 tot 0-80

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

11 Feb.—Oude tarwe, 19-50 tot 20-00; roode, 18-50 tot 19-9»; 

rogge, 17-00 tot 18-00; haver, 21-00 tot 22-90 ; boonen, 22 50 

tot 23-50 ; aardappels, 6-50 tot 7-00; boter per kilo, 3-30 tot 3-50; 

eiers per 25, 2-60 tot 2-86 ; koolzaadolie per 100 kilos, 67-50 tat 

00-00 ; lijnzaadolie, 61-00 tot 00-00 ; viggens, 21-00 tot 41-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 13-50, schip 13-75; Mei- 

Juni, wagon 14-25, schip 14-50 ; groeite 1913, wagon 15-50, 
schip 15-75

VERKOOPINGEN.
Studie van Meester Arthur MUSSELY, Notaris 

te Ledeghem.

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. 
loven de grondlasten, tot 1" Oktober aanstaande.

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

Studie van den Notaris AMEYE, te Rousselaere

U p c i ih a r c  V e r k o o p ln ^ e n

met 1/2 %  insteipenning.

1°) 4 Maart 1913, om 4 uren namiddag stipt: In
stel, in de Graanmarkt, Groote Markt te Rousse
laere. van:

w elge legen W O O N H U IS ,
51 centiaren, Noordstraat, nr 36:

Dadelijke ingenottreding : sleutel bij den notaris.

2°) 6 Maart 1913, om 2 uren namiddag. Instel, 
in de Café Francais, te Rousselaere, Sint-Amands- 
plaats, van :

a) Rumbeke : Kwadestraat,

HOFSTEDE.

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

b) Oackene: dicht de « Godst, » langs de Veld- 
straat en Rennevoortstraat,

3 HU IZEN
en 1 hectare 14 aren 60 centiaren

ZA A ILA N D EN
gebruikt door Sr Commeyne, Six en Ver-meersch, 
mits 440 frs ’s jaars.

c) Lendelede :

1) T W EEW OON ST  26 aren 40 cent.

Z A A ILA N D ,

Pomboschhoek; gebruikt door Sr9 Duyvejonck en 
Van Outrive, mits 159 frs ’s jaars.

2) Z A A ILA N D  :

35 aren 80 centiaren, Kotjenshoek, gebruikt door 
SrFlerens, mits 65 frs jaars.

3°) 11 Maart 1913 : om 3 uren stipt namiddag : 

In s t e l , in den Bonten Os, Noordstraat, te Rousse
laere, van: Stad Rousselaere:

a) 2 Welgelegen HAN DELSHU IZEN
en 5 aren 4 centiaren Erf en Koer, Noordstraat, 
nrs69, 71, 73. Dadelijk ingenottreding : sleutel bij 
den notaris.

b) Allerschoonste

B O U W G R O N D E N  :
Sint-Amandstraat, groot 594 meters.

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.

BREUKEN
GENEZING ZUNULR O P E HA II E

Ï T ' H s  f i r p s t i « ! h t  i r »  JS Ü S 4 - * » .

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 
enHONDERDEWELDADIGHEIDSBUREELEN.

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

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

Bejaarde lieden door zak, navel of uitblijvende 
breuken aangedaan alsook degenen die twee of 
driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben 
of die door kwakzwalvers met alle soorten van 
oude stelsels mismeesterd zijn geweest, mogen zich 
altijd komen aanbieden, oogenblikkelijke hulp is 
hun verzekerd.

MI SG ROE I- 
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
alle misvormde 
ledematen zoo
als : misgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee
nen en voeten.—
Bijzondere toe
stellen om den 
hoogen rug te 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets 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. I ' ' r » .  f i i i n  W r i l o n r 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.

I I  n u  ê V r i lo tk ’ k 'ü l i n n o ,  Oost
ende, is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het 
Hótel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van 
9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 tut 5 uren 
voor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rijsselstraat, Kortrijk.

T A N D E N
M . e n  iMme M a u r ic e  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 tanden zonder de gering
ste pijn.

MEN VRAAGT

Om mede te gaan naar Brussel met jonggehuw
den, eene kennende ook eene
gewone burgerskeuken en fransch sprekende. Zich 
aan te bieden bij Delacroix-Vanhee, Kerkstraat, 1, 
Kortrijk.

K ln< lor-m ei<l, 30 è35 jaar oud, goed hand
werk kennende. Hoog loon.— Adres te verkrijgen 
ten bureele van het blad.

\jen begeert te koopen of te pachten 
te Kortrijk, een 

l iu i-  met hoveke, gelegen omtrent mid
den stad. Vier plaatsen beneden en vier 
kamers op het eerste.
Zich te wenden ten bureele van dit blad.

W O ltU K N  CrEVItA,%Gl>
Een goede Pianist, een Controleur, een 

Hulp-operaieur, eene Kashoudster, dienst- 
Juff rouwen.

Te schrijven Royal-Cinema, Kortrijk.

KINKHOEST.
Moeders I Vraagt eens aan M. D escamps-Ter- 

rière, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de

n ie t l ie  I I »  l«* w y c  l i ,
Apotheker, Groenselmarkt, 6 , Oostende. Óm ute 
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 ln k ii ix - N i. V a l l i n g  o f  

«Ie»- K i i i t lo r » .

Mijnheer Halewyek, Apotheker, Oostende.

ü it  dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn 
kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den k ink
hoest, met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen 
genezen. Emile Declercq-Vercam er ,

boterkoopman, Zarren.

ZINK  Z IN KW IT

VIEILLE MONTAGNE
Regionale depothouders 

F IRMA

SAEY & D’IIESPEEL
Opvolgers van DeM ulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTRIJK
= = = = =  T e le f o o n  190 —  <m

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

Lood, Platen, Poutrellen, enz.

Onze schoonste velden
zijn bemest bij middel van het

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

HET BEVAT 20 TOT 21 t. h. STIKSTOF WELKE DE» PLANTEN 

RECHTREEKS OF NA SALPETERGISTING OPSLORPEN

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

Spaarzaamheid van vervoerkosten, van verhandelen en van uitstrooien 
ten gevolge zijns grooteren rijkdoms.Mindere hoeveelheid te gebruiken per 
hectaar, gezien zijn hooger stikstof gehalte en zijne regelmatiger uit- 
strooiing. Betere verdeeling in den bouwgrond. Regelmatiger wasdom on 
bijgevolg betere oogst.
Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene koopers ver
gemakkelijkt, dank aan het regelmatig gewicht en mende goede hoedanig
heid der zakken.

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

Schoone, op 100 kilos ger gelde en met lood verz gelde zakken. 
Overvloedige oogst van goede hoedanigheid.

Dat zijn die voordeelen dezer meststof, 

welke door al de handelaars en door

al de landbouwsyndikaten verkocht wordt.

VOOR ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, zich wendan tot het

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

BLQNDEEL Gebroeders
Loodgieters, Z inkbew erkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten. 

spoedige  bediening

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

üroote Meubelmagazijaen
3 .  K r i n s ,  :*

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

K O K T I t lJ K

Cüfl Hits We vaDöclct'iic r .&g vandeleene

OPVOLGERS.

s het voornaamste, het best
bekende en het voordeeligsie 
tn;ig;i2ijn der omstreek \oor 
allerl ande pracht- en gewone 
meubels.
Verkoop ter trouwe.

Matige prijzen.

E. CastaingLepère
« IN DEN BAROMETER »

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

tusscheD het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw

keurig aan het gezicht 

toegepast, van 1 frank af 

en verwisseld tot volle

dige voldoening.

Groote keus van sta

len, nickelen, zilveren en 

gouden BRILLEN en 

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers, 

Verrekijkers, Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijen 

en Melkerijen. Alle slach vaa 

Pelcels, Waterpassen, Var- 

frootglazen^ Draad tellers, enz™ »ni.



n i ;  c i i i A i t k \

ONS VLAANDEREN
in Borneo of Mexico tabakken

O V E R T R E F F E N  DE B EST E  M ERK EN

Mgemeen vertegenwoordiger voor Kortrijk 
en omstreken

Paul DE BAECKE-fVIOREELS
G ru«>(c M a r i i l ,  O. K o r t r i j k

¥*•> handelaars en magazijnen, de beste, de voor
deel igste voorwaarden.

GOEDE GELDPLAATSING
Middenkredietkas van den Belgischen Boeren

bond, Minderbroederstraat, 24, Leuven. Uitgifte 
van pandbrieven van 100, 200, 500 en 1000 frank, 
Intrest opbrengende aan 3.60 fr. %  ’s j ars. Vul- 
komene waarborgen. Y,ij zijn aan geene prijsver- 
anderingen onderhevig. Men hoeft geene daling te 
vreezen, zooals het voor de meeste waarden het 
geval is.

ANTW ERPSCHE

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

H*idenvetterstraat, 35, Antwerpen.

Maatschappelijk kapitaal : fr. 10,000,000

Rekening der 
Reeervea en waardenverminderingen : 

fr. 5,545,198.42

Hypothecaire Leeniniren
Terug betaalbaar op vasten termijn of 

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

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

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

M) jaar fr. 124.90 25 jaar fr. 65 80
i§  jaar fr. 91.60 30 jaar fr. 59.60

i r o n d p a n d o b l ig a t ië n  a a n  f r .  3 . 6 0 1. 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.

Yoor verdere inlichtingen zich te wenden to t: 
A. D’Hont, wisselagent, te Kortrijk ; Em. Deleu, 
gemeente-ontvariger te Meenen; Ch. Vanlerberghe, 
koofdonderwijzer te Sweveghein ; R. Alsberghe, 
•cderwljzer te Avelghem; L.Vanhoutte, gemeente
sekretaris te Vichte ; Karei Brys, hoofdonderwijzer 
le Moen-Heestert; H. Vandenbussche, onderwijzer 
le Uesselghem; Alfons Delputte, hoofdonderwijzer 
ie Sint-Denijs-Helkijn ; Emiel Pauwels, handelaar, 
Statiestr., 33, te Wevelghem ; Camille Herreman, 
«wderwijzer te Waereghem ; René Spincemaille, 
fenieen e-ontvanger te Deerlijk; Karei Brys, hoofd- 
«derwijzer te Harelbeke.

Al de ziekten veroorzaakt door lelie storing in de dar 
«en, worden op weinig lijd genezen (zonder dure remedie 
**t* (te

llevalenta l>ü BARRY
Jij geneest sedert 67 jaar de gewone weêrspannigste 

«jMtoppingcnt slechte spijsvertering, maagontsteking. 
■aagaandoening, buikloop, darm. ontsteking, brakinpen. 
•pruiïngCD. stoelgang. buikkrampen, astCmainlliienza. 
piep, bronchitis, opdrang, uitputting, bloedarmoede cn 
Ucek, zucht en alie verstoringen der nieren, der inge
wanden en van den lever.

T w  de herstellenden is het ’t v.*>4sel bij uitneiAend- 
*t>id, de onmis, bare spijs om de krochten, uitgeput door 
M» ouderdom, den arbeid en de nverdaden, te herstellen, 
■ct is ook. het beste voedsel om kinderen op te brengen. 
Ife kei met smaak neme», wanneer alle ander voedsel 
t u  «e t walgen. *

Ken t i ia a lK jd  kiixt K le f i i t v  a
4 0  ..........................  «*»> v e r v  iM S ' v <m>i*-
«!<•<■ Ilü  ln*t v le e w e ll in  «l<‘ v n e il l i i f i .  
d o o r  <l*‘ k r a r l i t e n  «lt«* a?lj tx-x 't.

Br Routh, hoofdgcncesheer van het'Hfipital Samaritain 
»er vrouwen en kinderen, te Londen, schrijft dal de Re- 
Ddlentü een uitstekend voodmiddel is om den voorspoed 
<cr kinderen en der zieken van allen ouderdom te verze
keren.

Dokter Wurzer bestatigt: « Zij is vau groot nut, bijzon
derlijk voor de bloedarmoede, de suikerziekte, de gewone 
Terstopheden, alsook voorde nier-en blaasaandoeningen-; 
en Di-kler Stein, van de Universiteit van Moscow, beves
tigt de Revalenta gebruikt te hebben met onveranderlijk 
saeces voor de verstoptheden, alsook voor den aanhou
denden afgang, waar (zegt hij) zij de werking der darmen 
agelmatigt.

BriefitUreksel van den Professor DEDE, schei- 
mndige te Parijs.

- ...Wat mij het meest verwonderd is bare krachtda
dige werking op.. de verteringsorganen. dat zij wel voedt 
en eetlust verwekt cn bijzonderlijk het bloed verjongt en 
zaivert. Door hare voedende bestanddeelen blijven alle 
vndere produkten ver ten achter. <•

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

Terkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers : 

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

Iseghem : Kodenbach, apotheker.
Moenen : Van Ost, apotheker, Groote Markt, Sioen, 

jpolheker.
Moscroen : F. Verreuï, M. de Philement. Zonder. 
Rocseiaere : F. Amcye, apoth. Dubuissoa, apotheker, 

•rjmonprez, apoth.

Wat de VERSTOPPING
kan  tew eeg b ren g en !

Het grootste gevaar voor het vergiftigen van 
ket bloed, ’t verzwakken der maag, lever, hart 
en gansch het lichaam, is de verstopping. De 
gevolgen daarvan zijn soms zeer ernstig en het 
is hoogst noodig daar in tijds tegen te werken. 
Vele middelen worden gebruikt, maar hoeveel 
zijn er die waarlijk de genezing geven > Doch 
een middel dat op korten tijd een mensch ge
neest die meer dan acht jaar leed, mag wel 
als een uitmuntend, zon niet als het boste van 
allen beschouwd worden !

Ziehier wat M. P Heytens, verzekerings- 
opzicner, Iiijlokevest, te Gent.daarover schrijft: 

<• Sinds meer dan acht jaar leed ik aan 
.. maagpijn, slechte spijstertering. slijmen en 
■■ hoofdpijn; ik was neerslachtig en altijd ver- 
.» moeid. soms opgeblazen, de ademhaling was 

dikwijls moeilijk en pijnlijk en ik was on- 
derhevig aan hardnekkige verstopping Ik 

<. had te vergeefs alle middelen gebruikt, toen 
- men mij (‘e vermaarde Icvenspillen F Uo- 
,. man aanried. Iloe wonder ! Van hel eerste 

doosje vond ik verlichting en nu ben ik 
,» gansch hersteld en opgeruimd ! ••

Er is geen twijfel, de W A  H E  1.13- 
V K .V S IM L l k  V v a "  F . It ■»■■■>• 11 
zijn het beste middel tegen verstopping, slij
men, maagpijn, brand aan de maag, doch men 
moet altijd de echte W «r-  - 1.I2\ E  '  S- 
1* 1 v » t i  »■'. K o m  ii eischen.
Zij zijn te verkrijgen in alle goede apotheken, 
aan fr. 1.25 de doos.

Algemeen depot: Apotheek F. Roman, (jr. 
Markt, Denderinonde.

DEMEESTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

Rollman 
Chopper

Bijzondere keus
VAN

A L A  A M
VOOR

ic  MtaliM eo Nerimei
Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

IJ Z E R  E M E U B E L S
l iE U K K X O E H Ih  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 Prachlbedden
(Duitsch model)

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

J
& k

J S 3 1 I

w  ^

i

A, BELPAIRE-ROYON
Statieplaats,

ROlSSLLAHE
HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

Alljrliaaid pwiarln [U Gereed.cliappeii
voor  alle ambachten, zooals :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven

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

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

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

meren, Leenen, Spagnoletten. — L a tte s to o rs- a rt ik e le n . — Dakvensters, 

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

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

I*eus v a n  Al«*i»a«ie-Ai*rik«‘l«*n.

Verders le bekomen A L L E S  w a l den handel
belrelï.

v o o r  L n  n i l b o m v e r s  e n  K i  e k e n  k w e e k e r s .

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

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

F O U P O U L E
Prijs : ~.5«* ft*, de pak, 7  !*■ . de pak van I kilo, overal franco verzonden. . 

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

« ;< 'l> r iiik t « 1 1  g i j  z u l t  o in le r v Im l tM i .

Bereider : A C H I L L E  L  Y B  K K I t .  apotheker, Statieplaats, ROUSSELARE.

u w e  in  CaoiiK 'liiM K* u it  «•«•••site Iih i i i I,
9ii ile  ( i r o i i t o  P a b r ie k  v a n  Cn iiu t lio iic

BELGIAN RUBBER IN. VJ
7 0 ,  B o l l in c k > s t r a a t ,  B u s s e l- A n d e r le c h t

TELEFOON A. 1894
SI*K< 1  A I^ IT E IT > 'iV  1 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 Oas en alle andere Nijverheden.— 
Ronde en ovale JOINTS voor Stoomketels Mathot, enz. — TROUS D’HOMME voor 
Keteldeuren, enz. — Ronde en langwe pige KLEPPEN voor Condenseuis. — AMIANTE 
in al zijn toepassingen. — RINGEN voor Melkkannen. — RINGEN voor Peilbuizen. — 
CYLINDERS voor Twijndeiijen, Papierfabrieken, Spinnerijjn, enz. — BANDEN voor 
Lintzagen.— BOLLEN voor Kleppen.—RIEIVEN in caoutchouc, Balata, enz. — EBONIET 
in bladen en stokken. — JOINTS en RINGEL voor Karnen. — JOINTS Somzée, Lavril, 
enz. — ZAKKEN voor Gasmotors, enz. — RONDEELEN voor Afroomers,

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

Fabrikatie van eerste keus. — Vergoede tusschenhand laars.
C A O U T C H O U C  V O O I S  A L L K  M J  V K I S  I I E O K . V

Huis HKiMU DUSMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R  IJ K
Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 

Engelsche bedden,
Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

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

Wolle sargiën.
4» r o o t  o kt-iiM. — <>oedkoii| i.

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 

Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROMMELAERE
2, Pale isstraat, K ortrijk .

Champagne MARGAUX & Cie, Epernay 

Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Pale ale, Scotch ale.

In  den G ouden K am .

E. COORNAEBT-DAVID
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste ii iewiuuhe'lt*n van Lui sets
s te rk  en g o e dko o p .

O K D E ltS  indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

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

Deze Windolie zander anijs bereidt, vervangt 
zeer voordeelig de Slaapsiroop, zonder den nadee- 
ligen invl .ed dezer laatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te brenyen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddeüjk 
de winden.

Prijs : De flesch l.O O fr.; 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- 
telljk 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), 

K O U S S K U A ItE  — 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 besmetelijke 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 
p erden, en die altijd met een goeden uityal be
kroond zijn.

MEUBELMAGAIIJNEN

VAN DE VLASMARKT

r
m  1

M f t

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 n ' r  j*.** Spreien, Toiles cirees, 
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 .

üe Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en V allingen .

Prijs : de flesch 1.50 fr.
Alleenlijk verkrijgbaar 

in de we gekende apotheek

F r a n z  VAM IMS W A L L E
Noordstraat, RO USSELARE. Tel. 175

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoeding voor 
e trouwen of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

rechtbank, moet gij wettelijk schei
den, hebt gij koopwaren geleverd 
>f geld geleend en kunt gij het niet 
‘erug krijgen, moet gij erven, enz.

WENDT u voor beiden tot 
>1 » ’I’ I li Y * - Z.»
IIE .V I'.

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

HET ROODE KRUIS
BIJ

Acliille Lylxker
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROU SSELARE
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A in  i « i '»  I n «  1 de 
boste re "edie om de woderspannigste TAND- 
en HOOFDPIJN te verdrijven Wonderbare en 
talrijke genezingen worden er donr bekomen. 
10 minuten zijn voldoende. Bevat niet do 
minst msagkrenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk en spoedig.

1 fr. de doos van 7 caclictten.
2 fr. » 16 »

I> P t i r i t l s p i l l e n

V  I  V  A.
Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 

Omnisliaar 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 liereik van eenie
der. Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevolg geven aan hronchiet en tering. 
I».. t t o i :  1 1 *1 1 . 1 . 1 :.% van ACHILLE
LYBEER zijn daartegen h t meest jjeprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten d< r luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

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

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

SCHOON HAAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleekt» 

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook ultkamsel om te verwerlcei.

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

K O U S S K L A ItE .

Uitgelezen middels tegen ’t grijs haar van af 1.25 fr

L A X O R O U W E H S
die nu eene zeer schoone H O FST ED E  in ds 
vlaamsche streek van Vlaanderen verlangen oye' 
te nemen, om ze seffens te gaan bewonen, en dt 
helft der overname kunnen betalen binnen de eer
ste maand, en de andere helit binnen het eerste 
jaar, ter weerde van zeven-en-twintig duizend 
franken, gelieven zonder uitstel te s hrijven na* 
C a m ie l S to r m e , verzekeringsagent, Emelghem (bf 
Iseghem).

T A N D E N B A L S E M
VAN

H E T  1 IO O D K  K R U IS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees deaanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

omdat ik zeker ben dat mijn Tandenbalsem 

nooit zijn doel mist. — Prijs: 1.25 fr.
Bereider : ACHILLE LYBEER, apotheek 

Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 

Telefoon 206.
Het fleschje wordt verzonden tegen 

daat van 1.30 fr .

W  W '

Madame BAUWENS

Hoogstraat, 75, Sotteghem.

Ik bevestig dat ik sedert vier j 'ren met krukke» 
voortsukkelde. Alles had ik beproefd, zelfs de ko* 
telijkste remediën tegen rhumatism.

Eene enkele flesch K i I x t p  iN i i I i i» !»»*•« 
heeft mij zoowel hersteld en opgeholpen alsof II 
nog nooit aan iets had geleden en ik kan liet ge
noeg de e wonderbare en onschatbare remedie 
aanbevelen om alle rhumatismpijn te verdrijve»

PRIJS :

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

Depot bij A t ’ U IL  LU  L V I tR E K
Apotheek Het Roode Kruis 

Statieplaats, ROUSSELARE
en ln alle goede apotheken.

vraag;! lm Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

jV o u rd d lra a l. « l i ,  I tm is s e la r f
Telefoon N° 102

de vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir antipap* 
pJectique) uitgevonden door Doctor Gekiere v a  
Hooglede en later bereid door Doctor Andries va» 
Hooglede. Onfeilbaar middel tegen beroerte» «f 
attaquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, • •c t 
dit krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : Marin Van Hobwb.

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

In 1 minuut stilt de D E ' T I X O L  
totaal en voor altijd de tandpijnen, de he- 
/igste abcessen en zwellingen. Laat gee« 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van H en  i J «>«.| zal ze zekerlijk genezen. 
Orn genezen te zijn eischt den echte»

B B N V I H Q f c
$.25 IV. het fleschje in alle apotheke*. 

Depots:

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

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

Werkdadigheid zotuV.'r 
weerfla tegen zomerspro- 
ten en huidaandoening; 
De beste voor het be/mui 
eener frische gelaatsklsir 

Onfeilbaar voor dec._ 
nezing van kloven; mahA 
de huid blank IN EK4 
NACHT.

Allerfijnst, en op ’t;*- 
laat blijvend; onontbetjv 
lijk roor elke toilettanli.

Zeop DADA \
Het stuk 0 .75  (

|CrèmeDADA
Tube 0 .75

|poederDADA
De doos 2 .50

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

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

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrfk



Autowasscher zonder keten
ér èeste, de sterkste en de gemakkelijkste 

tHer wmthmachienen der wereld, gewaarb. 2 jaren 

van 45, 55 en 65 fr.

Vraagt deze gratis op proef aan

Georges AERNOUTS
4 0 .  I> o o m £ Jk  Nt r itn  t .  K o r t r i j k »

M EUBELS, S P IE G E L S  
S T O V E N

Halt* V H M  v e n p i p u w « D

V. HAP-DE BUUYINE
38, O. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Atte «oorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr. 

•R O O T E  KEUS VAN STOVEN.

temak van betaling op aanvraag.

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Stervet! uwe kiekens van ' li«*lo»*a, l>ipli- 
i i i k k i '  ro P lK ‘ 1 . ofwel

<!<•<>•* iH i r m l i c i i  «Ii«* « i j  k e r n .
rebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel .\° 
*<»"<*, bereid door A f»«*i lt  V ë i i -
M V.VIH.iCI-: v a n  .\

Prii7.cn : dubbel pak 3 fr., pak 1.75 fr., half pak
I fr.

Lijden uwe kiekens aan het «•»«*« of ook nog 
am ii»k k<  ii. gebruikt de ••«hkm Iu1»» van
II V e i i»»a»ntl«*»‘«* en eischt dien naam op het 
ekktt.

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

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

N. B. — Deze zijn de eenigste remediën «■«>- 
NC llikt VlHM' fïl'o-.tl* k W I 'l 'k r l 'N  door 
kon K r u in  y e in a k  v h i i  iui'<li<'n<>ii en 
4e '  u ik u i i i c i i i '  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 I e  K o p t r U k

Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 
met verzendingskosten by apotheker R. Verman- 
ëere te Avelghem.

Maaglijders, vraagt de maagpillen van l t .  
Y<‘■'■itnii.it-»'- in de apothekerijen van

I .  l » l l ‘ K.||IIUNNVfl| I*. .HA I I I . I . A  EK

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij ’«n 

Gezondheidsleer van België. 1f yg
van 24 Juli iU07).

Genezing in 10 minuten van de hevly tand- en
hoofdpijpen, der mi ;r;tlne en nevralgies*. door de 
CACim I ;, \ |(>->. GAUTHIER, Apotheker tb  
MtciULijs. Officier der Acadeinia Fisico-Chimico 
Ualiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van
6 tot l.< cachetten.

De Apotheek jos. öauthler zendt overal zijne
sHniuntenue remedie per terugkeerende post, te
gen mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eischt het 
merk Anttnevrah/;.vm Jos. Gauthier, in blauw 
gedrukt op ieder cachet.

D r<Ms te Kortrijk : Apotheek HULPIAU en 
IMPE, en in alle goede apotheken.

NEF.MT NIET ANDERS I 
LAAT II NI FT OMKI APPFNI

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

Oroote keus van Brillen en neusnijpers (pince- 
«z), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe
gepast en verwisselt lot volledige voldoening.

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

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

Pekels voor brouwerijen, melkerijen, stokerijen, 
t*2 .. Waterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

Allerhande vermakingen en inzetten van glazen. 
Etectrieke Zaklampjes. Volledige keus van Juwee- 
ten in poud zilver en doublé

De tot hiertoe beste gekende e n k e le  B ra i. 
b m it o c l ie  M ln le n  1 ‘ I .O K C  op proef gele

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

Raap- en Beetmolens, Strooimolens, Beetzaai- 

machiemen en Hakmachienen. Planet J. R. Alle 

Landbouwwerktuigen.

U ’au in u le n s  van af 4 ï , 5 0  fr., franco t*hufs. Vraagt Catalogus.

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

W  aschpoeder J eanne d’ Are
z o n d e r  m eded inge r

na Jen potascï te T rap  en öe zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht.
Z I L V E R E N  i M K I I A L I E

Wederiandsone Tentoonstelling Roubaix 1911.

m

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te IIERSEA U X  (Statie).

Ê L Ê L Ê tÊ Ï
V V V V V V V V V 7 V V 7 7 V T 7 Y 17 V V V V V I7 V V V V V :
tSuAi a^uA. tVuA: iAuAi lAuAi

Suikerbakkerij Ter Statie
a  m  w  as s m  s  ■ »  r  *

I J z e r w g w f i n n l ,  f ,  K O R T R I J K .
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E l lïKOO.V 2 »H

Juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt fruit 

(Fruit confit de France).

Rijke keus van cristalen, zijden en porceleinen bonbonnièren 

voor Kerst- en Nieuwjaargeschenken.

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

Gefoureerde en andere Wafels.

Bijzonderheid : Kortrijksche Wafels, Galettes Parisiennes.

Zoetekoek met secade gegarnierd en andere.

Koningskoek aan 1 fr. de kilo.

Fabriek van Schei kundige Meststoffen

R I C H  V1U )  D E  S T O B  B E L E I R
M o l e n s t r a a t ,  69, A A L S T

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

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

VRAAGT PRIJS-COURANT.

Schrijf mach ienen 

U X IH C R W O O D  R « l > u i l (
Wie goedkoop eene 

SCI1 H IJ FM ACH I Ë*\

koopen wil, vrage de

ÜSDERWOOD REBUILT
Prijs: 375 Ir.

Eenige depothouder voor Belg ië

J. YEIIMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

BERICHT AAN DE DOOVEH
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- 
leeling op te nemen :

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

Het zij noodig er bij te voegen om deze aanvraag 
te volledigen, dal 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 tn alle 
oorsuizingen doet verdwijnen.

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

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

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.

H v p r  1 p r u m p n  weigekante winkel, in UVtJI i e  i i t n n  v0|len b(oei van a|le

slach van fantaisieartikelen, p. pi i handel, bureel- 
en schoolbchoeften, bijzon Jer g.schikt vo r druk
kerij. — Inlichtingen t.n bureele van ’t blad.

IN V Kimt OU WEN

?.'% mmkS

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z I E K T E N ,  van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onde rza lf en B loed
zuiverend M iddel der X  i»«»i !»••«• I* 
l*E  W  i i  V l S r i l .  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W eigert alle  n am aaksels.

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
Nf(Mkii|»oort ,  H, Ü O K 1 H  l.l

— M 1  — I MÉwiMBMiMfc—M— a— — aMÉaWttMMMBl

r
Voor he t A kkoordeeren  van  

Pianos

zich te wenden bij

(«. VAiN I I E(i II Ë31
Wandeling,straa t, 6, KORTRIJK. 

Portretten van klein tot natuurgrootte. Bijzon

derheid vo r groepen.

Mutsr nmakerij in ’i g oot
zoekt een persoon om met ’t machien te 
breien, zoo noodig zou geperfection, ma
chien leveren met zeer groote verminde
ring op labriekprijs. Goed loon en contract 
voor lang termijn. Schrijven Z. P. 12, 
buieel van ’t blad.

HET EENI8ST 6ENEESMIDDEL OER VBOtW»

DE PILLEN
— @ VAN D" CODERRE

▼oor Bleekzuchtige er  Zw a kk e  V rouw»  

Kostelooze raadplegingen mondelings, of per brief

Elke zieke vrouw die nog niet de Pillen van IK  Codete 
voor bleekzuchtige en zwakke vrouwen beproefd heoft. 
mag niet beweren dat zij ongeneesbaar is.

De Pillen van D r Coderre hebben duizende vrouwe* 
genezen, die na gedurende jaren afgezien, en allerha»«ie 

verschillende geneeswijzen gevolgd te hebben, zich onge 

neesbaar dachten en besloten waren te lijden tot de einde 
lij ke verlossing.

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

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

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

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

Gij allen die bedreigt zijt door de ongevallen van ’t keeren der jaren, bloedaM- 
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, do®t 

't werk en ’t verdriet overspanden en vt.zwakten, gebruikt de Pillen van D ' Codene 

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

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

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, worde* 

verzocht onze geneesheeren-specialiste^ te raadplegen, met hen te gaan bezoeken dl 

te schrijven : zij zullen, zonder éen centiem te moeten uitgeven, goeden raad e» 
verkleefde verzorging bekomen. Het kabinet van kostelooze raadpleging der Pillen vu* 

Dr Coderre is alle dagen open, behalve Zondags, van 9 u. ’s morgens tot 5 u. ’s avondfe

PILLEN VAN IK CODERRE, 107, Zennelaan, BRUSSEL
l)e Pillen van D' Coderre worden verkocht in alle apotheken van België aa» 3 frank de umü.

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

Ons nieuw uitlegboekje, bevattende een Almanach voor 1913, zal gratis gezonden worden aaa ui é<c 
damen die er de aanvraag van doen aan : Pillen van Dr Coderre, 107, Sennelaan, Brussel, Departen». 3#

O  T  O  G  R  A  rl? rHÜ I  E ;  O  * A .j H . 3?

G. ROESLER-BOLLE
rue Lonaue des i Jierre.*,  «7»/, C O U R T R A I

A la i soi» ]» i-piii’ in m é t*  «l<» l i i  <•!»«■ iré t» , recommandée
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques.

A ^ r a n d i ü s i  i i i( ‘ i<iN »-n louw  Noir, Sépia, Charbon, Pastel.

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

(■HA\U C I I O I X  l-i: C A D R K H .

i 'iaaR!SaKiSJBEï5̂ ï525S32».RM ff Kp

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

Cr7^%rwT‘ 15 MIILIOEH 284TÖÖ0 FR,
Zaken verwezentlljkt J 
op 30'" Juni 1912 voor ( 37 l  MILLIOEN FRANK! N

LEVENSVERZEKERINGEN « ■  <!• b«»tt gekende voorv. :
den verblijf in Congo toegelaten 

SPAAR- EN PENSIOENKAS •* « ! » « •  mutualiteit aan d 
beste gekende voorwaarden.

LIJFRENTEN waarvan de belegd* kapitalen gewaarborgd zijn 
door l sl* hypotheek van dezelfde waarde.

WEDUWE EN W EEZENPENSIOENEN.
5 PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van 1 ‘“ rang. 

PLAATSEN VAN HYPOTHEEK OP 1«e RANG voor 3' 
personen zonder Intrest (tegenwoordig 4.25 °/„) met namelijke in
schrijving der geldschieters voor alle sommen tebeginnen, van 200 Ir. 

0 SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN O P
__OPENBARE FONDSEN.________________________________

Verschlllentle agentschappen M inspecties i- Bckomm
Kostelooze 
inlichtingen

TS5 ’
de Li^ne^traat, 39, Brusr e

I I Ml iMII IPi I1 Hl II i llillWIII III1 >i 11 il i -

■ W

Huis JosEP i i  y:«:nk i e s t
S»«'  jii- y « I ■ i m », l ! l ,  K O ' lT l t I J K .

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

T H 7 7 7  7 ~ 7 ~ ^
1L LÊcN KAN U W t

"M £ z  T -—

T A N D P I J N i i O O D F R  Geneest zoo snel als Je b litse  n alle p:jn voortko-nsnde van holle
tanden. Het is het do'I nati'ste, het goedkoopste en het eerste ge- 

I f i n i ik  Ik-i f fe w lH e  neesmiddel dat op zulke groote schaal door eenen vlaainschen apo
theker aan het vlaamsche volk te kooo gesteld is geworden. — Riskeer l f i 'a . ik  f zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet we is, krijgt gij r» f*-« k 

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

Ook te verkrijgen bij apotheker P. Ma.telaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperea

^ id .L e d u re -T re m m e ry
K o o m m a rk t ,  6 , K O R T R IJK .



E L E C T R IC IT E IT
Qndernemingvan 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
Overle iestraat, 54, K ortr ijk .

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

Deze pillen purgeeren niet; zij verslijten 
het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW ; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk vertefrd. Het baat immers niet 
van vee! te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren.De p i l l e n  v a n  U M J a r r ln  
zijn onder dit opzicht een uitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

6 p b r u lk « w > jz e  t men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

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

Depot voor Kortrijk: A p o th e e k  I*. 
IH A T T E L A Ë It ,  Voorstraat, 48, Kort- 
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vanilewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodeobaeh.

Achille EKMAJX, Aalst
HUIS GESTICHT IN 1876 

Kunstguano en Scheikund ige 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 opgeioste Guano « DE 
ZON », Phosphaat Bernard en Magnesium. — 
ZUIVERE BLAUWE ALUIN, Middel tegen de 
a dappelplaag en 't zwart der granen.

VERGRU1ZERS VERMOREL, Éclair n“ 1, aan 
de laagste prijzen.

U IT M U N T Ë ^ D Ë

GENEESMIDDELEN
onze lezers bijzonderlijk aanbevolen *

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

H o e s t it il le n
tegen alle ziekten der adempijpen, oude borstkwellingen 
en slaaplooze nachten, asthma, gejaagdheid, slijmhoest. 
Schitterende genezing. Hulp van de eerste pil. 1 ’s mor
gens, 1 ’s voormiddag, 1 ’s avonds, twee uren voor of na 
«Ie maaltijd. — Prijs : 1 frank.

Tegen opzending van postbon, verzen
ding overal.

OPGELET : leder 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.

Bleene poeder 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 »  f r .  

Gebracht op : 2 , 0 0 0 ,0 0 0  f r .
ZETEL:

3 8 , m e  d ’A l le in a ^ n e ,  B ru s s e l
Volksverzekeringen. — Lijfrenten.

Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan
vragen van Agentschap.

Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter, n u i n o u c e u u ,  
S I .  K  0 0 1 *>n wl r n  n <, 
J tru x H i‘1 ,laatste uitvin
ding officiéél bekend ge
maakt, brevet 242,644 van 
24 Maart 1912.

De heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 
K o n  i y k .  den vierden 
maandag der maand, in 

' Hotel de Flandre, (Statie).

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

Oud huis V. SENGIEÜ-COURTENS

opv J U S T I N  H O U D H I O N T  &  V
K  O  RjT R ’I  J  K4, LEIESTRAAT, 4 -

(tegenover ’t Stadhuis)
T e le foon  170 —

GRO'OTE KEUS IN 

Luchters, 

Schouw garnituren  

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver

[en in wit metaal. 

—  T afelmessen . —

-PB w~ ' v

Z E N U W Z I E K T E N !
Z E N U W Z I E K T E N  1 

J A ! J A !
1 1s een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wil Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : 
Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn (migraine), draaiingen, 
zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, 
slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwakte, vallende ziekte, 
zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de 
keel, rheumatisme, fleurecijn, jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, 
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
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  V  v a n  n a m a a k s e ls ,  ze  z ijn  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. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltour, Simoens en Van Houwe.

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

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

M a c l i l e u 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 *  b e r e i k

DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS.
G ItO O T E  K O K T IK G  O H  K O M I ’ ÏA S iT .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

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

LA COMPAGNIE SINGER, "■( a a m l o o z e

V e n n o o t s c h a p .

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

ISEGHEM, Gentstraat, 22. ROUSSELARE, Ooststraat, 108.
MEENEN, Koningstraat, 6 . WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. WERV1CK, Ooievaartstraat, 5.

Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

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

( ' o l l c « f l e  « l.- r C o m m i s s a r i s s e n  s MM. J e a n  d e l l a  F a i l l e  d e  L é v e rq h e m , voorzitter, 
de Qraaf A d r ie n  d e  B o rc h o r a v e  d ’A l t e n a ,  L e o n  C o l l i n e t - P l is s a r t ,  Baron A u g u s te  D e lb e k e , E d o u a r d  

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

S P A A R B O E K JE S  aan 3 . 3 5  %  en 3 . 6 0  %  

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/o 
U itg ifte  van  G rondob lig a tiën  aan  4.00 %

L e e n in g e n  o p  H y p o th e e k  — V o o r s c h o t t e n  o p  T i t e l s

A G E N T E N
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.

SCALDIS
RIJWIELEN

Het Rijwiel 
van den Gentleman

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  EN  B E T R O U W B A A R

1 1/2 HP =  Frs 6 5 0 .-
2 1/2 HP =  Frs 8 5 0 .-

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

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

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

M onopool voor België der beste rijwielspecialiteite^o de banden Perfection . 

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

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

’T J O E K ,  ’T J O E K

Nooit Tristig gezind 
Nooit Buikpijn

en bijzonder, nooit V a ll in g e n

Ik  heb een ijzeren borst en een atem 
▼an een peerd omdat ik

Borstpastillen «D e  B ieko rf»

neem 1 frank de doos.

Dijkstraat, Antwerpen, Telef. 6206

Eischt wel de echte Borstpastillen “De Biekorf., 1 frank de doos.

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

koopt jiwo instrumenten in hel

EM . F A U C O N I E R
K e ize r K a re ls tra a t, 83, T E  G E N T .

18UCï L E S  te beginnen aan fr. 33.00.

Clarinette si b, ebbenhout, 13 sleutels, 2 ringen, fr. 45.99. 

franco t’huis geleverd.

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

Antwerpen’s Bouw-& Hypotheekbank
N aam looze 1 atschapp ij. —  K ap ita a l 2.000.000 Frank .

Zete l: A N T W E R . SN , T w aalf Maandenstraat, 1 3, oeve/is de Beun

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

St-Niklaas; Valère Danaux, advocaat te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman te
ntwerpen.
Afgevaardigde-Beheerders: Ridder R. de Schoutheete de 1 ervarent; Jos. Op- 

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

Se/jöl!er, 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. tt.'Vü “/•
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 % . Stukken van fr. 100, 

5oo en 1 .000.
Leerlingen op vaste  goederen In eersten ran g  v an  H ypo theek  a an  voordee lige voo rw aardo o .

Voor nadere inlichtingen wende, men zich in :

AVELGHEM : M. O. Vandemeulebroeke, landm. 
BELLEGHEM : M. Camiel Prenen, koster. 
CASTER : M. J.-B. Platteau-Puissant, grondeigen. 
COYGHEM : M. Sylvain Bekaert, KoSter-verzek. 
CUERNE : M. Jules Melsens, gemeente-sekretaris 
DEERLI]K:M! Prosper Opsomer. 
GYSELBRECHTEGEM : M. Hector De Groote. 
HARELBEKE : M. Jul. Plaetsier-Gryspeert, hand. 
MEESTERT : M. Alfred Van ue Walle. 
HULSTE-BAV1CH0VE : 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, Armentiemr. 
STACEGHEM : M. Albert Vlieghe.
T1EGHEM : M. Alfons Supply.
VICHTE : M. Retny Faveere.
WAERMAERDE : M. Teophiel Meire. 
WINKEL-ST-EIOI : M. J. Oost-Van Heuvel.

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

I ^ I Ï X J I v I . A . T I S 2 n J :

De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 
zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W tH ia n »  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 i i i r i  t «•**• werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting ; genezing binnen de acht dagen.

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

Apotheek MICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.
Kortrijk, Hulpiau, Deneus; Meenen, Flipts; Rousselare, Van Houwe; Moeskroen, 

Maes; Iseghem, Rodenbach, Veihamme, en o v e r a l .

Ü X J T L F t ï T J I S

Matrassenfabriek ☆  De Ster

VVe Polfliet-Vandenberghe
D o lf ijnkaa i,j2 ,^K ortr ijk .

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

Afrikaansche wol aan 1.90 em 
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 beef
den en Tapijten.

Wie in vertrouwen wil gediend 
zijn, wende zich naar De Ster, Dol 1 
fijnkaai, 2, bij de Leibrug, Kortrijk.

A g e u i  t l i .  i i U l  iM O iM 'U b X - ü U l i i i b ,  ihun-uijH ,>v\ jk , » ,  k o l i y k


