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ONS KERSTNUMMER.
We geven ook dit jaar een K erstnum m er, al komt Kerstdag nu maar Woensdag aanstaande. 

We laten nooit na een Kerstnummer te geven : immers Kerstdag is voor ons het licht in den hemel, 
de sterre die onzen weg heglanst. Neem Kerstdag weg. en onze overtuiging va lt: we mogen verdwijnen. 
Kerstdag is het begin en de grondslag van ons geloof , en uit ons geloof leven we. Kerstdag is voor 
ons dus de groote gebeurtenis. En daarom geven' wij ieder jaar een Kerstnummer.

GLORIE ZIJ GOD EN VREDE DEN MENSGHEN

IN S C H R IJ V IN G
Een jaar : 3.00 fr. — 6 maanden : 2.00 fr. 

I 'p i j s  p e r  n u m m e r  : 5 c e n t .

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

W e A. VAN MOORTEL-DE KEYSER
Rousse larestraat, 3, ISEGHEM .

Gewone aankondigingen : 20 cent. de reke.

Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke.

Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst.

Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaariders, zich wenden tot A gence H avas, 

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

KERSTDAG : 
De gebeurtenis zelf.

A.

HET O U D E  V ERBO N D .

Als een lichtzuil glanst door gansch de oudheid, 

het wonderbare feit

van  het ge loo f aan  éénen God a lleen  (1)

bij het kleine dulle volk van Israël. Verleiding der 

omgeving en eigen drift hebben soms wel dat geloof 

wat gedempt; nooit echter werd het ten volle uit

gedoofd. En dit, terwijl al de volkeren over geheel 

den aardbol rondtastten in de duisternis van aver- 

geloof en van ongeloof. Hoe dit feit te verklaren ?
★

¥ ¥

Menige uitlegger is opgestaan, maar heeft on

verrichter zaak weer in zijn schelp moeten kruipen.

Dat monotheisme, dit is dat geloof aan éénen 

God alleen, is te verklaren uit het midden waarin 

het Israëlitische volk geleefd heeft. De eentonigheid 

der woestijn perst het denken samen, zei men. « De 

woestijn is monotheistisch » declameerde de opper

vlakkige, geestrijke Renan !... In denzelfden zin 

spraken anderen. (Ottley; Meyer). Edoch, nu lachen 

de]geleerden met dezen uitleg : « men zal eer uit de 

woestijn zoet drinkwater kunnen graven dan mono

theisme » spotte de nieuwere vorscher Eduard König.
*

* *

« Neen ! niet zoo », zeiden anderen. « De uitleg is 

eenvoudig te vinden in de rapheid van vernuft bij de 

Joden : uit de natuur rondom zich zijn ze eenvoudig 

opgeklommen] tot den boven de natuur verheven, 

persoonlijken, onstoffel ij ken schepper der natuur, 

tót den éénen God ». Dezen vergeten echter te 

zeggen waarom alléén de Joden uitzondering maken 

bij aljde volkeren uit het Oosten, en van geheel de 

wereld.
*

¥ *

Anderen nog houden staan, dat de volkeren van

zelf volmaken in godsdienstige opvatting, door een 

natuurnoodzakelijke ontwikkeling. Edoch dit is eene 

in ’t algemeen volkomen onbewezen stelling. Daar

bij alle bekende feiten, spreken, bij de volkeren in 

’t Oosten, de zestelling tegen. Overigens kon men 

deze ontwikkeling nog vaststellen, dan bleef immer 

nog de vraag : waarom is slechts één volk alleen, 

zoo hoog gestegen als het Israëlitische in zijn gods

dienstige opvattingen ?
¥ ¥

Anderen ten slotte, willen door « ontleeningen zoo 

wat te allen kante » den passenden uitleg brengen. 

Edoch,! daargelaten weer dat alle hunne redenee- 

ringen loos en onvast zijn, immer blijft het onver

klaarbaar hoe slechts één volk zoo hoog is opge

stegen.
En zoo, buiten en boven den natuurlijken uitleg 

van alle zoogezegde geleerden, blijft daar bij de 

Israëliten het geloof aan den éénen waren God, 

glanzen als een zon, stralend uit den hemel van 

Gods veropenbaring.
* ¥

Het tweede feit dat slaat is het feit 

van den zondenval der menschen,
en de be lo fte  van  een Verlosser. (2)

De verre gedachte aan een vroeger gulden tijdperk 

is bij vele volkeren bewaard gebleven. De Indiërs 

en de Persen, de Egyptiers zoowel als de Pheniciers, 

de Assyriers en Babylomers, de Grieken evenals de 

Romeinen hebben die gedachtenis bewaard. Maar 

nergens is ze klaar uitgesproken als in den Bijbel.

¥ ¥ .¥

En hier nu, hebt ge eeuwen na eeuwen de ont

wikkeling van

het beeld van  den Verlosser,

dat op den duur zóó klaar is geteekend, dat alles 

schier, op voorhand, van Hem bepaald en gekend is.

Hij zal geboren worden uit een vrouw, uit een 

jonkvrouw ; uit Sems nageslacht ; spruit zijn van 

Abraham, Isaak en Jacob ; uit het geslacht stammen 

van Juda en David.
Hij zal verschijnen na den val van Davids konings

huis ; na 69 jaarweken te tellen van af het edikt, 

toelatende den opbouw van den tempel ; nog voor 

de tempel zal verwoest worden. Hij zal geboren 

worden te Bethleem.
Goddelijke waarde zal Hij hebben : zijnde eeuwig

(1) Zie Nikel: Der Ursprung des alttestamentischen Gottes- 
glaubens.

(2) Zie Nikel: Die Biblische Urgeschichte.

van afstamming, Godes Zoon, hebbende goddelijke 

eigenschappen.

Koning zal Hij zijn, priester en profeet. Een vriend 

van armen en bedrukten. Zijn werk zal in Israël 

maar weinig gevolg hebben, en zich ook tot de 

Heidenen uitstrekken.

Lijden zal Hij. Bij een groot deel van ’t volk van 

Israël zal Hij tegenspraak ontmoeten ; onder de 

boosdoeners zal Hij gerekend worden ; de zijnen 

zullen Hem verlaten. Aan het kruis zal Hij sterven, 

door allen bespot.

Doch glorierijk zal Hij verrijzen. En zitten daarna 

ter rechterhand zijns Vaders.

Van Jerusalem uit zal zijn rijk zich uitbreiden. 

Over de gansche aarde zal het strekken, en eeuwig 

zijn. En overal vrede en geluk verspreiden. (1)
*

¥ '¥
En zie

B.

D IE  V ERLOSSER IS  G EK O M E N !

Als een nederig kindje geboren, uit de Maagd 

Maria, in het arm stalletje te Betheem.toen Augustus 

keizer van Rome was, Cyrinus gouwheer in Syrië.

In de stilte van het huisje van Nazareth is het 

opgegroeid. Op twaalfjarigen ouderdom verscheen 

het in den tempel te Jerusalem ; op dertigjarigen 

ouderdom onder het volk.

En nooit heeft iemand gesproken, zooals Hij daar 

sprak. En nóóit heeft iemand werken gedaan, zooals 

Hij daar deed. En het volk riep u it: « Gij zijt waar

lijk de Messias, de Beloofde ! » Hij zelf daarbij 

zeide : Ik ben de Zoon van God !.. »
*

¥ ¥

Als een God heeft Hij geleefd, gewerkt, is Hij 

gestorven en verrezen. En zijn rijk is van uit Jerusa

lem verbreid over geheel de aarde. En een einde zal 

het niet meer hebben !... Waar het verschenen is, 

heeft het geluk en vrede gebracht. Waar het ver

dwenen is, is geluk en vrede verdwenen. Buiten 

Hem is geene zaligheid, geen heil. Hij is de weg, de 

waarheid en het leven !
★ •

¥ ¥

Negentien honderd en twaalf jaren zijn verdwenen 

sedert de komst van Christus op de aarde. Wat al 

veranderingen zijn er gekomen. Nog meer en nog 

grooter zouden ze geweest zijn, waren de menschen 

altijd Christus getrouw gebleven ! Maar niet alleen 

d it : al te veel vergeten de menschen de weldaden 

die ze Christus verschuldigd zijn. Wij trachten ze 

hun wat te herinneren.

KERSTDAG 
en de Maatschappij.

i.

D e M aatschappij v óór Christus.

De menschen doolden rond in de duisternis, 

onw etend gew orden van  a l he t hoogere.
De Godsgedachte was heel en al verduisterd, ver

vormd en verlaagd of weggezonken. Tot zonden en 

driften toe werden vergoddelijkt.

Over hunne eindbestemming waren de menschen 

ook veelal in onwetendheid. Over hun eigen wezen 

hadden velen geen gedacht meer. Ze leefden, over

rompeld door hunne driften, geen ander uitkomen 

ziende aan hun beestenleven dan een ellendig ver

gaan in den niet, zonder hoop op verder leven.

H et hu isgezin  
was een slavengedoe geworden. In de meeste landen, 

was de vrouw heelemaal aan den man onderworpen, 

die luierikte, en leefde op den arbeid zijner vrouw of 

vrouwen. De kinders groeiden op zonder zorg, zon

der zorg schier voor ’t lichaam, en zonder zorg heel 

en gansch voor de verstandelijke en zedelijke ont

wikkeling : de zwakkelingskes of de onnuttig geoor- 

deelden werden eenvoudig van kant gemaakt. En 

deze barbaarschheid werd door de wetten toege

laten, door de wijzen goedgekeurd!

D e econom ische toestanden  
waren niet beter.

Genieten en leegvellen werden aanzien als het 

ideaal van ’t leven. « Het ware voorrecht van den 

vrijen man » schreef Aristote, de grootste onder de 

wijsgeeren der Oudheid, « is niet de vrijheid, maar 

het nietsdoen! » (Aristote,Staatsrecht II, VI, 2). Als 

het zoo was, dan wras dwangarbeid van velen nood

zakelijk. Inderdaad, volgens al de heidensche schrij-

(1) Zie Doller: Die Messiaserwartung im Alten Testament

(Alle bij Assendorf-Münster).

A anb idd ing  der Herders, door P. P. Rubens.

Bit prachtig schilderijtje behoorde vroeger als kandelaar-stukje tot het drieluik in de St-Janskerk te Mechelen, werd 

door de Franschen ontvoerd, maar nooit weergegeven. Nu berust het in ’t museum te Marseille.

A anb idd ing  der K oningen , te Antv/erpen, door P. P. Rubens.



DE NOORDPOOL-ONTDEKKER.
De noordsche kapi

tein Roald Amundsen, 
die den 17 December 

191 V de Noordpool 

ontdekte, heeft hier

over te Parijs in de 

Sorbonne eene voor

dracht gegeven, welke 

hem veel bijval ver

wierf.

Zijne zucht naar rei

zen werd opgewekt 

door de roemrijke da
den van Nansen, die 

den 30 Mei 1889 te 

Christinia werd inge

haald, na met shis, 

(lange platte sneeuw- 

schaatsen) Groenland 

te zijn doortrokken.

Na den dood zijner

De ontvangst van kapitein Amundsen ten stadhuize te Parijs. moeder, in 1894, ver

liet Amundsen zijne geneeskundige studiën om zich aan poolreizen te wagen. In 1895 verwierf hij zijn 

diploma van kapitein ter lange vaart, hij nam deel aan de belgische zuidpoolexpeditie en stond hierbij 
kapitein de Gerlache trouw ter zijde.

Binst de overwintering in de zuidpoolstreken, vatte hij het gedacht op, den noordwestelijken doorgang 

te zoeken, welks opsporing sedert de XVle eeuw reeds zooveel menschenlevens kostte.

Met goedkeuring van Nansen heeft hij den opsporingstocht aangevangen en is ten volle geslaagd, 

zoodat hij den 17 December 1911 de noordpool bereikte.

vers, en volgens de wetten en gebruiken overal, was 

de slavernij een natuurnoodwendige instelling. « Er 

zijn menschen die geboren worden om slaven te zijn, 

even als anderen om hunne meesters te wezen » 

schreef dezelfde allergrootste wijsgeer Aristote. 

(Staatsrecht I, II, 8-20).

En he t S taa ts leven?

Als een vaststaande waarheid, waaraan nooit 

iemand dacht te kunnen twijfelen, gold het alge

meen dat: de enkeling gemaakt was voor den Staat. 

Schrikkelijk waren de gevolgen dezer dwaling. Alles 

moesten de burgers veil hebben voor den Staat. De 

Staat, belichaamd in den persoon van den keizer, 

eischte zelfs godsdienstbetoog : de Staat had zijnen 

staatsgodsdienst, en het voorwerp er van was de 

keizer!
’t Is waar, de Staat-God, als weêrgave voor al die 

vereering en platligging, beloofde welstand en geluk. 

Deze welstand en geluk, waren, zooals we zegden, 

kermis en leegloopen voor een klein getal — de 

Staat-God was niet rijk en niet machtig genoeg om 

allen te gerieven ! — en voor dit laag stoffelijk genot 

van eenigen moest hij de massa doen slaven — en 

hij deed het.
Doch ook de bevoorrechte genieters hadden geen 

onbepaald geluk : vrouwen, kinders, armen, ple

bejers zaten elk in zijn hoekje geduwd, afgescheiden 

van ’t hooger volk en beroofd van een of meer der 

heiligste menschenrechten.

Maar zelfs de grooten, de rijken, waren slaaf van 

den Staat, en van den keizer-god. Een scheeve blik 

van hem, en ze mochten zich uit de voeten maken : 

vielen ze bij den keizer in ongena, dan trokken ze 

huiswaarts, en openden zich de aderen in hun bad.

Zoo woog op den heidenschen staat, de verdruk

king van hoog tot laag : van mannen op vrouwen 

en kinders; van vrije mannen op slaven; van staats

burgers op vreemden; van rijken op armen; van 

staatsgezag en van keizer op allen. Het staatsbelang 

was het eenige richtsnoer. Had men dit voldaan, 

alles was goed : schelmstukken zelf ten bate van den 

staat bedreven, golden als eerlijk. Men mocht 

verdwijnen, in het niet! Want een hooger leven 

besefte men niet, hoch hier op aarde noch na den 

dood.
II.

De m aatschapp ij na  Christus.

Christus is in de wereld gekomen. En eerst en 

vooral

heeft Hij lich t gew orpen op het leven  
en zijne gehe im en.

Hij heeft den mensch de wereld aangetoond, maar 

met God als middenpunt. Hij heeft den mensch zijn 

waarde aangewezen, oneindig verre boven het dier; 

en daarbij zijn bovennatuurlijke verheffing tot kind 

van God teruggebracht. Hij heeft aan ’s menschen 

leven, een doel getoond en een weg naar dit doel. Hij 

heeft den mensch de middelen in de hand gegeven 

om dit doel te bereiken.

Verder nog, heeft Hij alle menschen als broeders 

aangewezen in God, hun aller Vader en Verheffer. 

Maar niet alleen zoo, heeft Hij tusschen de menschen 

de liefde weer opgewekt: maar Hij heeft alle betrek

kingen geregeld, elke groepeering hare wetten ge

steld. En uit het aldus ontstaande evenwicht den 

vrede op aarde doen worden.

D en enke ling  

heeft Hij in orde hersteld. In plaats van het dierlijke :

« geniet, laat al uwe driften maar los! » — heeft Hij 

het zuiver-menschelijke voorgehouden : « onderdruk 

uwe driften; verloochen het lagere deel van u zelf, 

opdat het hoogere vrij opleve; laat het verstand u 

voorlichten, en wees de wil uw stuur- uw leidkracht; 

en grooter en meer mensch zult gij door deze dwang- 

kuur worden. »

Vooral heeft Hij den mensch weêr tot het boven

natuurlijke verheven. En hem de middelen ter hand 

gesteld, om op deze bergbaan veilig vooruit te 

stappen.
H et hu isgezin

heeft Hij weêr op zijn vaste grondslagen gezet: de 

vrouw niet langer slavin, maar gezellin van den man; 

één man voor eene vrouw en wederzijds; man en 

vrouw door een band van liefde, een band voor 

’t leven gebonden; het gebruik van ’t huwelijk niet 

aan het ingeven van den drift, ’t zij vleeschelijke 

drift, ’t zij gemakzucht overgelaten; maar aan de 

strenge voorschriften der natuur der daad en der 

bestemming dezer daad.

De be trekkk ingen  tusschen arm en
en rijken, tusschen werknem ers en 

werkgevers heeft H ij geregeld.

De eigendom is geen volstrekt eigen goed. Alle 

menschen moeten kunnen leven op aarde. Eerst en 

vooral, moet de loon noodzakelijk derwijze zijn dat 

de arbeider er gevoeglijk van*kan leven. En daarbij, 

zelfs als de rechtvaardigheid over geen deel van 

’t loon laat recht hebben, moet de liefdadigheid nog 

immer werken. Bemint uwen naaste als u zelf, is 

een gebod zoo groot en zoo heilig als het eerste 

gebod, het bemin uwen God, zei Jezus. Dus: al wat 

men wil dat ons zou geschieden in gelijkaardig 

geval, moeten wij aan anderen doen. ’t Mag dus 

niet zijn dat de eenen zwelgen en brassen; de anderen 

te weinig hebben; dat de eenen verdrukken, de 

anderen verdrukt worden. Dat alles is niet christelijk.

O ok  in  den S taa t 

heeft Christus ingegrepen, en de ware vrijheid, en 

de waardigheid van den enkeling, het huisgezin, de 

beroepsmaatschappij beschermd tegen de almacht 

van het staatsgezag. De staat moet dit alles niet 

opslorpen, maar helpen. In ’t bijzonder mag hij den 

mensch de bereiking van zijn einddoel niet moei- 

lijker maken : hij moet het vergemakkelijken.
*

¥ *

Helaas, waarom keeren zoovelen zich van deze 

waarheid en vrede-aanbrengende leer van Christus 

af?... Waar zij wordt toegepast, heerscht vreugde en 

geluk!... Meer dan eens heeft de maatschappij dat

ondervonden, daar bewijs van gegeven. Waarom 

wordt zij in den wind geslagen, met de voeten 

getreden, door zoovelen, die zich nogthans als 

apostels van waarheid en geluk uitgeven?

Velen hebben zich in de laatste tijden van Christus 

afgescheurd, tegen Christus gekant, nevens Christus 

willen voortleven. Doch allen komen vanzelf uit op 

de princiepen van het heidendom : princiepen van 

ikzucht en zoo verdrukking van alwie ondergeschikt 

is; princiepen vooral en ten slotte van almacht en 

vergoding van het Staatsgezag. Onderzoekt in al de 

thans geroemde stelsels van socialisme en liberalisme 

eens de hoofdgedachten. En ge zult zien, dat ze ons 

naar het heidendom willen terugvoeren. .

Wij integendeel willen niet meer achteruit naar het 

heidendom, de barbaarschheid. Wij willen vooruit 

naar eenzuiver, weêrom daadkrachtigerChristendom.

KERSTN ACHT  
EN DE D IC H TER S

Rondom het koud en kil stalleken van Bethlehem 

brandt en gloeit een gloed van allerdiepste schoon

heid en aangrijpende dichterlijkheid.

Met onweerstaanbaren drang worden groote 

kunstenaren, dichters en zieners naar Bethlehem 

gedreven.

Die machtige eenvoudigheid, die prachtige scha

melheid, dit samentreffen der brooze menschelijkheid 

met de eindelooze grootheid der Godheid, door

zindert geheel hun wezen.

Zij voelen daar ’t oneindige en ’t moet er u it : 

hunne zinderende ziel moet zingen.

De groote Vondel staat er voor verrukt en zingt:

O Kerstnacht, schooner dan de dagen, 
hoe kan Herodes ’t licht verdragen, 
dat in uw duisternisse blinkt!

Wat prachtvertoon die « Kerstavond als de sneeuw 

vliegt, als het buiten koud is en de wind in de kave 

zingt ! »
Sober maar grootsch wordt geheel dit wonder 

tafereel door Guido Gezelle afgelijnd :

Een schamel vat, 
wat hooi en strooi, 

vier planken en vier staken 
en Hem daarin 
die alle macht 

kan breken en kan maken !

Dit eenvoudig tafereel ligt daar, voor de oogen 

van den diepen ziener Guido Gezelle, als een keer

punt in de geschiedenis van het menschdom :

Rechtveerdigen, staat op nu, 
geen tijd van slapen meer; 

de dageraad verkondigt
de komste van den Heer; 

de tijden zijn geleden,
de gramschap is voldaan : 

evigilate justi
staat op, voortaan !

De menschheid lag in de duisternissen gezonken. 

Maar nu is het Licht verschenen :

Hoe menigvuldige eeuwen 
hoe menig honderd jaar 

en daalde in onze ellende
noch zon, noch mane klaar ; 

daar zaten wij verwezen 
verloren en vergaan : 

evigilate justi
’t is licht voortaan !

De breeddenkende dichter Lodewijk Dosfel zinkt 

neder in aanbidding voor dit hemelkind :

Ik heb geen myrrhe 1 
en heb geen goud ; wat dichtkunst, wierook, 
dien God mij gaf, om voor zijn Zoon 
te slingeren ter Zijner eer.

En de rijkbegaafde dichter Prosper Van Langen- 

donck moet zijn drang naar Bethlehem uitstorten in 

zijn Kerstlied :

Wij hooren immer 
die psalmen klinken

om ’t heilig Bethlehem.
Wij zien nog immer 
die sterre blinken

op ’t heilig Bethlehem.
Nog heel ons ziele streeft daarhenen ;
Daar is ons ’t eeuwig heil beschoren :
Daar is een Kindeken, een Kindeken geboren !

Buiten landsch overzicht.

DE BALKANS
Terwijl de afgezanten der Balkans en van Turkije 

te Londen de vredevoorwaarden aan ’t bespreken 

zijn, wordt de oorlog  voortgezet tusschen Tur

ken  en G rieken .
’t ls bijna uitsluitend op zee dat de vijandelijk

heden voortgaan, aan den ingang der zeestraat der 

Dardanellen en rondom het eiland Chios, waar de 

oorlogschepen malkander beschieten.

Te lande werden eenige aanvallen gedaan rondom 

de stad Janina, dicht bij Griekenland gelegen. Erg 

zal het niet geweest hebben, want Turken en Grieken 

beweeren alle twee den vijand achteruit gedreven te 

hebben.
*

¥ *

Maandag begon te Londen de besprek ing  der 

vrede.
De vier bondgenooten zijn eensgezind in hunne 

handelwijze en zullen die eensgezindheid, zeggen 

zij, door niemand laten verbrokkelen. De Turken en 

sommige andere landen wenschten oneenigheid te 

zien ontstaan tusschen de Balkanstaten. Doch de 

vier bondgenooten hebben verstand genoeg om te 

zien dat eendracht hunne macht is.

Wat de vrede-gezanten onder malkaar vertellen, 

zullen wij niet voortvertellen, want zij werken met 

gesloten deuren, en staatslieden zijn niet gewoon uit 

de school te klappen.

Daaruit kunt ge verstaan dat al de groote en kleine 

profeten die in de dagbladen den uitslag der onder- 

handelingen voorspellen, moeten aanzien worden 

als valsche profeten.

UIT ALLE LANDEN.
Nog een oo rlog?  — Men had het bericht 

rondgestrooid dat China een eigen bestuur aan 

Mongolië toestond. Het was eene valsche tijding.

De waarheid is dat het geweldig spant tusschen 

Rusland en China. Rusland heeft aan China laten 

weten dat eene breuk op handen is indien de Mon- 

goolsche kwestie niet geregeld wordt.

Mongolië beweert onafhankelijk te zijn sedert het 

ontstaan der Chineesche republiek.

De Mongoolsche prinsen houden staan dat zij aan 

China verbonden waren door een persoonlijken 
band : den Keizer.

« Nu de keizer verdwenen is, zeggen zij, zijn wij 

onafhankelijk en behooren wij tot d# Chineesche 
republiek niet. »

Doch de Chineesche republiek verstaat 'het zoo 

niet en beschouwt voort Mongolië als eene Chi
neesche landstreek.

Om hare eischen te doen gelden hebben de Mon

golen de bescherming van Rusland dat ze onder
steunt.

De betrekkingen tusschen Rusland en China zijn 

zeer gespannen en men vreest een oorlog in het 
verre Oosten.

•¥ « ••

D> W ilson , de nieuwe voorzitter der Vereenigde 

Staten van Amerika, is nog in dienst niet, en reeds 

wordt hij door allerhande anarchisten en roovers, 
met de dood bedreigd.

Drie gebroeders werden aangehouden die reeds 

zeven dreigbrieven schreven waarin zij hem verwit

tigden dat hij zou gedood worden, gelijk zijn voor

zaat Mac Kinley, indien hij geen 25,000 fr. opstuurde 
vóór den 15 dezer.

Staatshoofd zijn is een gevaarlijk ambacht!

* *

N athan , burgemeester van Rome, Jood en vrij

metselaar, komt door de Fransche regeering groot- 

officier van het Eerelegioen benoemd te worden.

Nathan is dezelfde die den 20 September 1910 

eene droevig beruchte redevoering uitsprak vol 

schandelijke lasteringen tegen den Paus en de Kerk.

Deze redevoering werd geheel de wereld door 

afgekeurd, zelfs door Joden uit Londen en Berlijn.

Nu komt de Fransche regeering hem beloonen 

voor zijne anti-pauselijke beleefdheid!

« De katholieken van geheel de wereld, schrijft de 

Osservatore Romano, het blad van het Vatikaan, 

zullen eens te meer met smert kunnen bemerken hoe 

onhoudbaar de toestand van den Paus in Rome is. 

En nochtans hadden de overweldigers der pauselijke 

staten plechtig beloofd dat het Pausdom in Rome ten 

allen tijde eene ongestoorde en vreedzame verblijf

plaats zou vinden. »

Op Zondag 8 December laatstleden, deed Nathan 

eene nieuwe oorlogkreet hooren tegen het Vatikaan. 

En de Italiaansche regeering zwijgt!

Waar blijven hareschoone belooften?
★

*■ *

Een nieuw e voorz itte r zal op 17 Januari 

aanstaande gekozen worden. De zevenjarige dienst

tijd van M. Fallières is uit.

Tot hiertoe is nog niemand als kandidaat opge

komen. Liefhebbers zijn er nochtans genoeg, maar 

zij wachten tot aan de laatste dagen, uit voorzichtig

heid, opdat men den tijd niet zou hebben ze te 

wikken, te wegen en af te breken.

KRONIEK VA N  DE WEEK.
Stom-koppen: Wie dat? De jongens der vrije 

scholen. Dat zegde de zeer verstandige Heer Demot, 

liberaal gemeenteraadslid van Brussel. Merci! wel 

bedankt menheer en... van ’s gelijke.

En dat alles omdat de vrije scholen te Brussel een 

toelage vragen aan de stad voor de schoolsoepe. Dat 

miek den heer Demot razend en hij lapte ’t uit: De 

vrije scholen zijn fabrieken van stom-koppen.

Hadde M. Demot een zuster, ’k wedde vijf tegen 

een dat het ook een stomkop is! W ant ’t gaan Vele 

dochters van liberalen naar nonnekens-pensionaten 

om te leeren ... stomkoppen worden.

Als ’t nu geen waar is dat we allemaal stom-kop

pen zijn__omdat M. Demot dat heeft gezeid! Ik

weet oo$ iets: Hij heeft alleszins zijn verstand niet 

getoond met dat te zeggen!

De Leger wet. Verschillende liberalen zullen de 

wet stemmen zooals ze gaat en staat.

Aan een anderen kant werd er door den Boeren

bond gevraagd dat niet meer dan 3 zoons- per gezin 

zouden binnengeroepen worden. Ziet ge, als ’t kan 

zijn, dat is redelijk. Als er maar 49 0/0 dienstplichti

gen ingeroepen worden zou men dat ook in die pro

portie van 49 per honderd kunnen toepassen op de 

huisgezinnen.

Een ander punt: De heer minister van oorlog 

heeft aan alle korpsoversten een brief gezonden over 

’t gebruik van de vlaamsche taal in ’t leger. Dat is 

zoo een eerste stap en als de minister begint te stap

pen mogen we ’t niet laten bij zitten. We moeten 

hard door werken.

Bij voorbeeld, ’t moet wel bepaald zijn dat men 

het examen van korporal kan afleggen uitsluitend in 

’t vlaamsch of uitsluitend in ’t fransch; dit wil zeg

gen in één enkele taal en niet in twee, want de 

werklieden zouden ’t schaap zijn. En dat mag vol

strekt niet zijn.

Dood en een ooge uit. ’t Is van de algemeene werk

staking. Wordt er nog gespaard? Wordt er nog pro

paganda gemaakt? of slapen ze lijk de mieren?

Hoe schikken de sossen dat nu te doen?

Zullen ze ’t geld nu weergeven? Of zal ’t in bons 

zijn bij de coöperatieven, of zal ’t voor wat anders 

dienen? Zullen we ’t weten? Of zal ’t zijn lijk in den 

tijd : kan wel speken, wil nie speken,

De wet op de herbergen, ’t Schijnt dat de brouwers 

kwaad zijn. ’tls  mogelijk en ik kan hun geen ongelijk 

geven!! Bah neen ik! Maar ze moeten zij dan ook 

verstaan dat ik in ’t geheele niet kwaad ben en ze 

mogen mij dan ook geen ongelijk geven! Dat is ’t 

verschil tusschen brouwer zijn en geen brouwer zijn.

De Kamer-kronikeur van ons blad was verleden 

week voor de wet niet. Kwestie is hij al niet bekeerd. 

Ik ben er wel voor : om verschillende redens.' •
1) Als er een huis te pachten kwam, de brouwer 

kocht of pachtte en ’t was... herbörg. Een enseigne, 

een tóog,wat,pinteglazen en... de menschen moeten 

toch in een huis wonen al was ’t een herberg. Maar 

nu; janu ... ’t is van dokken... 3 of 400 mokken.

2) ’t Was al verre gelijk wie een herberg pachtte. 

Gingendeherbergiersvoort,er kwamen toch anderen, 

soms drie vier op een jaar; alla een per getij ! Maar 

nu zal ’t anders zijn. De brouwer zal moeten zien 

wie er in zijn herberg komt... anders is ’t ieder 

keer... dokken.

3) Die nu wil kotje houden of dooze loopt gevaar 

zijn herberg te zien sluiten ; en als de gemeente een 

beetje oppast... ze zullen buiten vliegen. Jamaarde 

brouwer zou met een zijn duiten zien vliegen en zal 

een beetje meer letten.

4) ’t Zal niemand meer zooveel goest hebben 

herberg te houden want de brouwer zal zeggen.... 

’t Is pacht voor zoolange en gaat ge voort ge zult 

zelf die mokken mogen... dokken. Peist ge t ook 
niet?

En alzoo komt het dat die wet waarlijk veel aanleg 

heeft, om te deugen.

Maar..., ’t ware raar dat er geen maar bij ware, 

we moeten zorgen dat we de wet niet laten oplangen 

of verwateren ; anders zijn we den uil van ’t spel.

De deftige, eerlijke brouwers die niet iedereen in 

hun herbergen aanveerden, zullen daarom niet 

kwaad zijn en de andere ! Ba, ze zijn niet te bekla

gen... en ’t en zal daarom geen een Belg van den 

dorst sterven.

Onze Kamers.
Over ’t ongeluk van de « Westhinder » werd in 

de Kamer gesproken. Algemeen was de deelneming 

van wege de Kamerleden.

Daarna heeft de Kamer de bespreking hervat over 

de onlusten te Luik. Vooral hierover werd gehan

deld, dat de heer Troclet, socialist, zich zelf tegen

sprak, in zijn rede in den gemeenteraad te Luik en 

in zijn rede in de Kamers. In ’t lokaal der socia

listen was deftig volk. Van uit La Populaire werd 

niet geschoten, misschien wel van dicht er bij, zoo 

zegt Troclet.



Deftig volk was er wel in La Populaire, ant

woordt minister Berryer, maar er was ook ander 

volk en ’t bewijs is dat op 3 Juni in La Populaire 

drie mannen waren die op 8 Juni een moord bedre

ven te Sèvres. De heer minister geeft hunne namen. 

Daaruit blijkt het eens te meer dat zoo alle socia

listen daarom geen leelijkaards zijn dat er ten 

minste veL leelijkaards onder de socialisten zijn.

Eindelijk kwam het tot stemmen en rechts-tegen 

links werd de houding der regeering goedgekeurd. 

De liberalen moeten het maar weten als zij de op

stootjes goedkeuren,ze hebben ten anderen de eerste 

lessen zelf gegeven.

Xu is het over de nieuwe vervoer-tarieven, op 

den spoorweg. Van alle zijden immers komen peti

ties in. ’t Is de heer Wauwermans, katholiek voor 

Brussel, die daar over ondervraagt.

In de Senaat heeft men wat budgetten gestemd.

I S E G H E M
Het onts lag  van den Heer

Burgem eester CARPEN T IER

Dat is een feit dat niet onbesproken kon voorbij

gaan. Want alwie de belangen van zijn eigen stad 

behartigt weet maar te wel dat er toch zooveel, toch 

zooveel gelegen is aan den man, die het ambt van 

burgemeester bekleedt.

Iseghem is een stad, een kleine stad van groote 

nijverheid ; ’t is een wordende stad, die links en 

rechts uitbreiding neemt, en hoe langer hoe meer 

uitbreiding zal nemen. En dat in dubbelen zin : Ver

andering en wijziging der bestaande-, en inrichting 

van nieuwe kwartieren.

Iseghem is een nijverheidsstad,waar bijgevolg vele 

werklieden belangen hebben ; waar evenzeer vele 

nijveraars en handelaars de hunne hebben. Som

mige dier belangen zijn dezelfde, andere verschillen; 

en ’t is de plicht van het stadsbestuur, vooral van 

den burgemeester aller belangen, de gemeenzame 

belangen te bevorderen ; en ook te zorgen dat waar 

de belangen verschillen, een overeenkomst wordt 

getroffen. Dat is klaar als water.

Dat het kan gebeuren dat een of ander burger 

benadeeld schijnt is wel mogelijk ; want het belang 

van één is niet altijd ’t belang van de andere duizen

den. Dat er misnoegden zijn, wel Heere, er is nie

mand, al ware hij van suiker en zeem, die geen 

vijanden heeft, of geen miscontenten maakt. Kritie- 

keurs, vitters, muggezifters zijn er altijd geweest en 

we zullen ’t wij niet zien veranderen.
★

¥ *
Maar een andere kwestie is : Wat heeft de heer 

Burgemeester hier gedaan en waarom treedt hij af. 

We moeten onpartijdig oordeelen niet waar ? We 

zullen ’t doen ook. — We ontvingen een brief waar 

dat eerste punt wordt uiteengezet. Dien brief kunt 

ge dan verder lezen.

Het laatste werk was geweest te helpen een nieuwe 

Statie bezorgen aan lseghetn ; en alwie de plans heeft 

kunnen zien, weet wel dat het geen lapkes-statie

was, maar een degelijk, een groot gebouw.
•k

¥
Waarom treedt de Heer Burgemeester af ?

In ’t belang van de stad, omdat hij ziet, klaar ziet 

gelijk alle Iseghemnaren, die ’t goed meenen, dat 

een stad moet kunnen bestuurd worden ; en als een 

ernstig bestuur onmogelijk wordt, dat men dan 

blindelings vooruitloopt. En blinden loopen gevaar 

te verongelukken.

Eerst de kwestie van he t n ieuw  kw artie r

De stad staat voor groote werken, voor kostelijke 

werken. Wat is er nu gebeurd ? Als er kwestie is 

nieuwe lasten te moeten leggen, dan moet men onder

zoeken hoe ze moeten verdeeld worden, ’t Is toch al 

te klaar, dat wie er meest profijt uittrekt meest last 

moet dragen.

En wat zagen we gebeuren ? Bestaande regle

menten worden afgeschaft. Goed ! Maar als men dan, 

’t reglement wil wijzigen, weet men vooreerst niet 

oi ’t mogelijk is of niet, ’t geen men voorstelt. Waar 

moet dat naartoe? Men verschuift, men verdaagt. 

En alles blijft staan of liggen. En nochtans is dat 

geen kwestie die voor de gemeenteraadsleden een 

nieuwtje was. Sedert lang werd er over gesproken en 

zelfs geschreven.

Maar waar loopt dat uit ? Verdagen altijd maar 

verdagen, daar komt niemendal van. Alzoo kan 

men een parochie uit Veurne-Ambacht besturen mis

schien, maar geen stad als Iseghem.

Er is niet één belasting-betaler die dat niet ziet!

En de kwestie van  M in im um loon?

’t Princiep werd gestemd ? Lacht niet! De provin

cieraad nam ’t princiep aan voor heel de provincie, 

bijgevolg ook voor Iseghem! Goed, hier stemmen ze 

ook ’t princiep ; ’t was wel noodig ; zeker om te zeg

gen dat ze ’t akkoord waren met den provincieraad ! 

En hadden ze ’t niet gestemd, ’t werd algelijk toege
past.

Dat zijn dingen ei?

Maar voor de toepassing! De burgersbond was er 

feitelijk niet tegen; hij vroeg alleen rekening te 

houden met de bestaande overeenkomsten.

De Heer burgemeester had voor sommigen het 

groot ongelijk de vraag van de werklieden te onder

steunen. En na twee vergaderingen van den raad 

hangt de zaak nog altijd in de lucht! Men verschuift; 

en de werklieden even goed als de bazen rischieren 

dat men zal uitstellen, tot dat de werken aan ’t mini

mum van een naburige stad worden aangevangen. 

Precies ’lijk met de Lo^kaai! Hoever zijn de zaken 

nu gevorderd met de verdaging? De redens voor of 

tegen blijven toch de zelfde; en de werklieden zullen 

geen duim afwijken van hun vraag.

De Heer burgemeester heeft de vraag der werk

lieden met alle kracht verdedigd; en ’t spijt alle 

werklieden dat de Heer burgemeester valt, ten deele 

om wille van de werklieden. Maar zij zijn hem 

dankbaar en zullen ’t niet vergeten.

Met spijt zien allen den Heer burgemeester aftre 

den. Maar spijtig is het nog veel meer dat iedereen 

zeggen moet « de Heer burgemeester heeft gelijk. » 
Dat is spijtig! Een bestuur moet mogelijk zijn. En 

zij dragen de schuld van dien spijtigen toestand, zij 

die ’t bestuur onmogelijk maken. Z ij dragen de 

schuld die zoogezeid, in ’t belang van de stad, den 

vooruitgang, den groei en welvaart van Iseghem 
beletten.

B R I E F .

We ontvangen volgenden brief:

H eer U itgever ,

Zoo ge een plaatsken overhebt in uw blad, zou ik 

uiterst tevreden zijn, wildet g ij mij dat plaatsken 

af staan.

’t Was nog nooit Zaterdag noene, iedereen wist 

reeds dat de heer Burgemeester ontslag had genomen.

fa, ’t ontslag was gegeven. En de reden ?

Er waren er seffens die uitvonden en voortver

telden : « ’t Is omdat de heeren Vandenbogaerde 

dien uitweg zoo duur moeten betalen. »

Hoe boos !

Gelukkig dat de menschen niet altijd alles geloo- 

ven, en meestal weten dat de Burgemeester is een 

man, die geen personen inziet, een man hoogst 

bekwaam en een man van zijn tijd.

H ij wierd Burgemeester, en bestierde voor geheel 

Iseghem, voor den buiten en den binnen, voor de 

uitbreiding en de verbetering van de stad, en, dat 

te grooten voordeele en te kleinen onkoste van al de 

ingezetenen.

’t En kan niemand loochenen dat de Burgemeester 

in die korte jaren van zijn bestier vele en groote 

werken heeft uitgevoerd. Ge’n moet maar peizen op 

dien prachtigen nieuwen Boulevard, op de Dweers- 

straat, de Ommegang straat, de H. Hertstraat, de 

Krekelstraat. Welke verbeteringen ! En dan de dui

kers in verschillige straten, de herkalsijding van de 

markt! Hoeveel kilometers graviers en heeft hij niet 

doen leggen ? Welke gezondheidswerken en heeft hij 

niet uitgevoerd? En dat alles vroeg geld, ’t is klaar, 

maar hij wist het zoo aan boord te leggen dat de 

onkosten ten minste mogelijk zouden wegen op de 

ingezetenen, en door zijn invloed, zijn talent bekwam 

hij buitengewone toelagen van Provincie en van 

Staat! De werken aan de kalsijde naar Rumbeke 

kosten niets aan stad; de werken aan de vaartkaai 

worden 60 °/0 betaald door den staat; de werken 

aan de loskaaien van de statie, aan de marchandise, 

de nieuwe statie zullen niets kosten aan stad. Dat 

allts komt en door Mr den Baron en Mr den Burge

meester.

Om in de tegenwoordige omstandigheden zoo wijs 

en kalm te bestieren, ge moet man zijn.

Hij is man van zijn tijd. En inderdaad! M' Car- 

pentier zag heel klaar dat de maatschappelijke bewe

ging ondersteuning verdient en noodig heeft, en hij 

•was altijd een van de eersten om alle sociale werken 

vooruit te helpen; vakscholen, werkloozenfonds, 

werkbeurs, minimumloon vonden in hem altijd een 

grooten verdediger. En hij deed het uit overtuiging, 

want menigen. keer moest hij tegen ’t gedacht van 

vrienden opkomen. De werklieden zullen ’t wel ont

houden, en dankbaar zijn voor al hetgeen 'h ij te 

hunnen voordeele gedaan heeft.

En we wenschen uit den grond van ons hert — en 

we verhopen het vast — dat voor ’t welzijn van 

Iseghem, Mijnheer Carpentier weerom als Burge

meester zal willen optreden.
*

* *

Schoenm akers-Vakvereenig ing.—De ver

gadering der vereeniging kon Maandag laatst beter 

bijgewoond worden, ’t Was een hoogst belangrijke 

vergadering waar de toestand der'vereeniging werd 

uiteen gezet tegenover het onlangs nieuw gestichte 

Bazensyndikaat, met een liberale voorzitter, die over 

een 14tal dagen den voorzitter en secretaris der roode 

Centrale als de beste vrienden op zijn fabriek ontving.

Of onze schoenmakers hebben geluisterd naar al de 

mededeelingen die hun sekretaris kwam te geven ?

’t Is van op te letten wat er aan ’t gebeuren is !

Ja, er zou eene werkregeling beslist zijn voor al de 

fabrieken, maar hoe bestaat zij ?

Voor het maatwerk zal ook, op aanvraag der 

christene vereeniging, iets meer gegeven worden, 
maar hoeveel is het ?

Een verzoeningsraad is ook gesticht, doch hoeveel 

werklieden hebben er meêsprekers ?

Al iets dat volgens het schrijven der patroons is 

beslist, maar niemand weet wat of hoe ?

Zullen de roodjes hun daar ook niet tusschen 
draaien ?

Al mysterie ! Al duister!

En of de schoenmakers hebben gelachen met den 

brief van ’t rood Iseghem leiderke ! ’t Moest kwaad 

zijn als het dit schreef! ’t Is dat dè circulaire waar

heid sprak, want ’t is de waarheid alleen die treft.

De schoenmakers zullen een oog in ’t zeil houden 

wat er al aan ’t gebeuren is tusschen die roode en 

blauwe kartelvrienden !

D en Bond der Christene Vakvereeni- 
g ingen  heeft in zijne vergadering van Dinsdag 

laatst eenparig besloten niet te rusten tot het mini

mumloon voor de stadwerken gestemd is. Het be

staat in alle steden van eenig belang, waarom hier 
niet ?

Voor de kaaiwerken is het schepencollegie ver

plicht geweest een ander te nemen dat 25 centiemen 

hooger staat. Dat is zeker beter ?

En dat 40 cent. te veel zou zijn voor de stadwer
ken ?

Nergers is het min !

Daarom blijven ze eischen en z’hebben gelijk.

M aatschappij van  gewezen So ldaten  
« De W are  Vaderlanders ». — Zondag was 

het algemeene vergadering. De leden waren zeer 

talrijk opgekomen. Na eenige opmerkingen van den 

voorzitter nopens inwendige orde, behandelde de

schrijver de verschillige punten der dagorde en 

voornamelijk de Levensverzekering.

Daarna was er kiezing voor een lid in ’t bestier 

en voor vijf officieren. Met bijna algemeenheid van 

stemmen werd doctor Vanderschelden tot lid van . 

’t bestier gekozen. Het is een goede keus.

Werden officier: Debeyne Prosper, lieutenant- 

muziekmeester, Walleays Jules, Dejonckheere Remi, 

Verschetse Karei en Vandommele Hubert. Aan allen 

hertelijk proficiat !

Om 4 uren had op de groote markt de plechtige 

overhandiging plaats der herinneringsmedaliën van 

1870-71 aan de leden der maatschappij :

Huysentruyt Aloïs, Demuynck Pieter, Verschetse 

Karei, Deblauwe Henri, Vansteenkiste Pieter en 

Vandromme Aloïs. De kolonel-voorzitter wenschte 

zijne gedekoreerden hertelijk geluk in naam van 

gansch de bevolking, maar vooral in naam der 

maatschappij. Na den groet der maatschappij en het 

spelen der Brabanfonne, wierd een uitstapke in stad 

gedaan en ’s avonds om 7 1/2 uren zaten de gedeko

reerden, omringd van het bestier en een groot getal 

leden, aan tafel vereenigd. ’t Was in orde !! Onder- 

tusschen wierd een lied gezongen, ons muziek liet 

zijne beste stukken hooren en zóó sloot het feestje 

tot eenieders voldoening.

W erkliedenbond . — Morgen, Zondag, te 11 uren, 

na de Hoogmis, in ’t Gildhuis, vergadering voor de 

Zang-afdeeling.

R etraitanten . — Morgen Zondag, te 4 uren, 

maandelijksche vergadering. Na de vergadering in 

de kerk, is er een bijeenkomst in ’t Gildhuis. En dat 

zal van nu voortaan iedere maand alzoo zijn. Allen 

op post!

A bonnementen . — Al wie begeert zich te abon- 

neeren op Het Iseghemsche Volk stelle het niet langer 

uit. Men wende zich tot den uitgever.

J onge W acht . — Maandag laatst was ’t verkie

zing in de Katholieke Jonge Wacht; de uittredende 

leden, Jos. De Raedt, L. Rosseel, Jul. Sintobin, 

werden met groote meederheid herkozen.

* ¥

EMELGHEM. —  K risten V laamsch V erbond . 

Over enkele dagen vergaderde het bestuur van ons 

Kr. VI. Verbond. Al de leden waren van ’t gedacht 

dat eene nieuwere en jeugdigere werking noodig was. 

Er werd beslist den 3en Zondag van Januari eene al

gemeene vergadering van den Bond te houden waar 

er Vlaamsche liederen zullen gezongen en een voor

dracht zal gehouden worden, ’t Is te hoopen dat 

allen die het wel meenen hun lidmaatschap in den 

bond, die op nieuwen voet zal heringericht worden, 

zullen aangeven en niet op papier enkel, maar met

terdaad, strijdende leden zullen willen zijn.

Ceciliafeest. Spijts het ongunstig weder hebben 

onze muziekanten hun l c Ceciliafeest wel gevierd. 

Eerst allen, naar de mis; ’s noens gulhertig eetmaal 

in de « Kroone », waar de geestelijke overheid bene

vens den heer burgemeester en bestuur aanwezig 

waren. Een blijde dag voor de muziekanten die voor 

leus gekozen hebben : Eendracht en vooruitgang.

G edurige A anbidding . — Dat ons volk nog door en 

door kristen blijft heeft het met den biddag bewezen 

waar ’t bij honderden,zoowel mannen als vrouwen en 

kinders ter H. Tafel ging. Het verstaat nog de Vlaam

sche spreuk: In Gods wegen, ligt Gods zegen. — In 

Gods zegen is ’t al gelegen!

O nderscheiding . — Onze bekwame hovenier, V. 

Deconinck heeft Zondag laatst in de prijsuitreiking 

der tentoonstelling van Bloomenteelt tot Yper acht 

prijzen behaald waaronder drie eerste, vier tweede 

en een derde voor zijne schoone collectiën gestriepte 

en geplekte planten, enz.

Hartelijk proficiatl

De Maatschappij der «  < ïra n < l«  .MastaMiiiM <ln 
O n  «,»•»*, »  85, boulevard Anspach, Brussel, die onze 
lezers zoo goed kennen, komt zijn reusachtigen eigendom te 

verkoopen aan den Cinema Pathé. Verplicht zijnde de lokalen 
binnen kort af te staan, zoo wordt de likwidatie der duizende 
Meub'.eeringen, kleine Meubelen en Voorwerpen voor geschen
ken, enz., voortgezet. De toegestane afslag is van 25 %  op al de 
aangeduide prijzen.

Van een anderen kant wórden de verlichtingsartikelen met 
gaz, elektriciteit, petrool, enz., verkocht met 25 tot 50 °/0 ver
mindering. .

Menigvuldig zijn de occasiën.

De magazijnen zijn open de Zondagen 22 en 29 December.

M ARKTBERICHTEN.
Vlas.

13—20 December 1912.

R ussisch vlas . — Meerdere aanvoeren ; prijzen 
voor waterroot standhoudend en zelfs in lichte rij
zing. De vlasboeren zijn weerhoudend in den verkoop 
en volgen goed de raadgeving der regeering, om de 
prijzen hoog en vast te houden. In veldroot zijn de 
markten goed voorzien en de prijzen begeven niet.

Gent, 13 Dec. : Opotschka 106 a 111 fr. ; Livonie 
103 a 106 ; B K K O 108 a 111; Jaropol 91 a 93 ; 
Sytschewka 88 a 90.

Inlandsch blauw  vlas . — Gent, 13 Dec. : markt 
goed voorzien ; prijzen dalen voor gewone en ge- 
meene soorten.

Iersch vlas. — Belfast, 14 Dec. : prijzen vast; 
Cookstown, verkocht 16,000 kil. aan 6 sch. 9 d. tot 
11 sch. per steen (6 kil. 350); Ballymena, 40,000 k. 
aan 6 sch. 3 d. a 11 sch. ; Ballymoney, 20,000 kil. 

aan 52 sch. 6 d. a 80 sch. per cowt. (50 kil. 780); 
Coleraine, 40,000 kil. aan 56 sch. a 102 sch. per 
cowt.

Vlas- en w erkgarens . — Dundee, 16 Dec. : zaken 
weinig levendig ; de koopers aarzelen de hooge 
prijzen te betalen.

Belfast, 16 Dec. : goede zaken tusschen de com- 
missiehuizen en de spinners ; prijzen vast. Voorraad 
gering ; sommige nummers zeer schaarsch. De spin
ners hebben veel bestellingen.

Trautenau, 17 Dec. : de spinners verhoogen hunne 
prijzen van 1 a 2 kronen; zij doen eenige kleine 
aankoopen in vlas uit België, Holland en Friesland.

Bielefeld, 16 Dec. : de vraag vermeerdert; prijzen 
zeer vast.

A rmentiers , 17 Dec. : zeer levendige zaken; goede 
vraag voor ’t vreemde.

Rijsel, 17 Dec. : toestand zeer vast.

Gent, 13 Dec. : levendige zaken ; prijzen vast en 
in rijzing voor werkgarens.

L ijnw aad . —  Dundee, 16 Decemb. : markt kalm ; 
vooruitzicht goed voor begin 1913 ; men verwacht 
algemeen groote bestellingen na nieuwjaar.

Belfast, 16 Dec.: prijzen zeer vast; zeer levendige 
zaken in fijn lijnwaad ; goede vraag naar fantaisie- 
lijnwaad. De uitvoerhuizen van Manchester doen 
bijzonder levendige bestellingen.

Arm entiers , 17 Dec. : markt vast en levendig; de 
voorraad vermindert door de groote verzendingen 
per spoor.

Rijsel, 17 pee. : prijzen vast, verkoop kalm.

Gent, 13 Dec. : goede verkoop, prijzen vast.

Chicoreien.

Bericht van M. Cyr. Vindevogel, Antwerpen, 15 
Dec. — Sinds veertien dagen is de markt flauw 
gestemd, daar hij goed bevoorradigd was en daar 
anderzijds min zaken gedaan werden. De uitvoer 
naar ’t vreemde in Sept.-Okt.-Nov., zou, volgens 
private inlichtingen, 30,000,000 kil. bedragen.Thans 
zijn veel fabrikanten goed voorzien en in de eerste 
maanden voorziet men geen merkelijke prijsverande- 
ring. Nochtans schijnt ons de huidige koers belang
wekkend en gunstig voor den aankoop.

Het lijdt geen twijfel dat de oogst 1913 min over
vloedig zal zijn en voor dezen oogst mag men binst 
de zomermaanden hoogere prijskwoteering verwach
ten.

Rijsel, 11 Dec. : 14.50 op wagon ; 1913, 16 fr.

Leeuwarden, 13 Dec. : 6 3/4 gulden ; oogst 1913,
7 1/2 g.

Gent, 13 Dec. : beschikb. 13.25 op wagon; nieuwe 
1913 Okt.-Nov. op wagon 15.25.

Maagdeburg, 13 Dec. : beschikbare 14.50 mark ; 
oogst 1913, 15 3/4 mark.

Kortrijk, 16 Dec. : chicoreien 13.50 ; cossettes 13.
Rousselare, 17 Dec. : oogst 1912, 13.50 a .14.50.

R uw  katoen .
In nieuwe doch lichte rijzing.

Liverpool, 18 Dec. : Dec.-Jan. 6.82 pond sterling; 
Jan.-Feb. 6.81.

Le Havre, 18 Dec. : Dec. 85.12 fr. ; Jan. 84.62 fr.

New-York, 17 Dec. : for fully good fair futures : 
Nov. 18.13 dollars ; Jan. 18.16.

De katoenoogst in de Vereenigde Staten (Amerika) 
schijnt veel minder in opbrengst dan men verwacht 
had.

M arkt van  Rousse lare, 17 Dec.

Witte tarwe 19.50 a 20 ; roode tarwe 18.50 a 19 ; 
rogge 17.50 a 18 ; haver 21 a 22 ; boonen 23 a 24 ; 
aardappelen 6 a 7 ; boter 3 a 3.20 ; eieren per 25 
3.64 a 3.90 ; koolzaadolie 67 ; lijnolie 57.

Te koop gesteld : 700 kil. tarwe ; 500 kil. rogge ; 
600 kil. haver; 400 kil. erwten ; 6683 kil. boter.

BURGERSTAND
K O U T  K I J K .  — HUWELI1KSBELOFTEN.

Jules Vandevenne, iampenbezorger, Kortrijk en rilisa Diongre, 
fabriekwerkster, te Quaregnon.

Theophiel Deweirt, schiplosser, St-Janstraat en Rachel Huwel 
weefster, Gazstraat.

Adolf Masselus, wever, Schaekenstraat en Maria Verbeke, 
fabriekwerkster, Slachthuisstraat.

Prosper Maerlens, beenhouwersgast, Steenpoort en Robertina 
Nolf, zonder bedrijf, Bruggestraat.

GEBOORTEN.

Maria Vaudenbussche, Klakkaersreke. — Leonant Verwee, 
Voorstraat. — Louise Vercruysse, Gentsteenweg. — Norbert 
Anseele, Bruggestraat.— Rafaël Scheers, Kapellestraat.— Victor 
Huyghe, Staceghemsteenweg. — Simonna Vermote, Plein. — 
Jacob de Vries, Beverlaai. — Simonna Corselis, Pachthofstraat. 
Ivonna Corselis, Yperstraat. — Flora Ghiesmans, Bruggestraat. 
—Gabriella Rysman, Wageninakersstraat.— Maria Sobyn.Pluim- 
straat. — René Dejonghe, Bruggesteenweg. — Juliana Legrand, 
Sint-Antóniusstraat.

STERFGEVALLEN.

Maria Vandenneste, 83 j. huishoudster, weduwe van Pieter 
Denys, gehucht Sinte-Anna.

Maria Braconnier, 4 maanden, Herderstraat.

Camiel Vandeputte, 7 j. Sint-Denijsstraat.

Elodia Sanders, 48 j. huishoudster, Herderstraat.

Robertina Coigné, 1 j. Kapelle ter bede.

Irena Melsens, 37 j. zonder bedrijf, Pieter Tacklaan.

Barbara Laevens, 93 j. huishoudster, weduwe van Jan Malfait, 
Doornijkwijkstraal.

Leonia Thyberghien, 65 j. huishoudster, weduwe van Felix 
Maertens, echtg. van Ferdinand Mulleman, Sint-Rochuslaan.

Irma Vannienwenhuyse, 41 j. huishoudster, echtgenoote van 
Polydoor Huysentruyt, Deerlijkstraat.

BAVICHOVE.
Geb.—  Joanna Vandenbussche, dv. Evarist en Celina Lutin.

— Margareta Decostere, dv. Jules en Romanie Vandeputte. — 

Alida Decaluwé, dv. Camiel en Maria Bovyn.— Sterfg.— Petrus 

Derhore, 62 j. echtg. van Nathalie Remmerie. — Remi Coeman,

1 m. — Pauline Quartier, 61 j. wed. van Joannes Decock.

BISSEGHEM.
Geb. — Leo Coolsaet, zv. Camiel en Euphrasie Vannieuwen

huize. — Marcel Verschaete, zv. Albert en Sidonie Deprez. — 

Sterfg. — Emilie Esprit, 46 j. echtg. van Victor Crombez. 

GULLEGHEM.
Geb. — Leon Verschaete, zv. Achiel en Emilie Vermaut. — 

Maurice Maes, zv. Camiel en Celina Soens. — Ivonna Seynaeve, 

dv. Hervé en Celina Claerbout. — Emiel Vandeputte, zv. Albert 

en Elisa Deltomme. — Maria Dejaegher, dv. Odiel en Helena 

D’Hulst. — Maria Delaere, dv. Cyriel en Emma Decock. — 

Julien Haspel, zv. Adolf en Emma Debrouwere. — Paul Baeke- 

landt, zv. Julien en Adronie Holvoet. — &erfg. — Ivo Mullier, 

84 j. wed. van Barbara Vermeersch. — Germaine Huysentruyt,

4 j. — Emiel Vandeputte, 4 dagen. — Maurice Maes, 5 dagen. 

ISEGHEM.
Geb. — Adolf Lefever, zv. Jan en Malvina Dejonghe, Roese- 

larestr.— Clara Hespeel, dv. Louis en Herminie Declercq, Kotje.

— Ivonna Vandromme, dv. Alois en Emilie Vanquathem, Droo- 

gen Jan.— Alidor Labeeuw, zv. Leopold en Helena Nonkel, 
Mentenhoek. — Sterfg.— Severin Bogaert, 73 j. boerewerkman, 

Oudmanhuis. — Levenloos kind, mannelijk geslacht, Kotje. — 

Karei Lagae, 77 j. rentenier, echtg. van Barbara Verbrugge, 

Roeselarestr. — Sophie Samyn, 83 j. huishoudster, wed. van 

Charles Dejonghe, Oudmanhuis. — Alois Deschryver, 28 j. land

bouwer, Sloore. — Maria Busschaert, 33 j. landb. Schaapdam.

MOORSEELE.
Geb. — Roger Chombaert, zv. van Vital en Adronie Pille. — 

Daniël Daeis, zv. Edmond en Pharailde Commeyne. — Ger- 
mana Delannoy, dv. Leopold en Emilie Verhaeghe. — Sterfg.— 
Rachel Vandemoortele, 18 m. — Petrus Lannoo, 87 j. wed. van 
Coleta Colp’aert. — Charles Desimpelaere, 77 j. echtgenoot van 
Louise Vandermersch.

WEVELGHEM.
Geb. — Zosma Vanbecelaere, dv. Cyriel en Elodie Laperre.

— Ivonna Vanneste, dv. Constant en Maria Gadinne. — Maurits 
Wetsoen, zv. Victor en Maria Daels. — Maria Vercruysse, dv. 
Frederic en Irma Masselis.— Julma Deman, dv. Jeroom en Maria 
Deprez. — Maria Vanhouwaert, dv. Abel en Philomena Demeu- 
lemeester.— Maria Blondeel, dv. Camiel en Euphrasie Minjauw.

|~kude en machtige Verzekeringsmaatschappij vraagt ernstige 
^  Agenten en Correspondenten voor de verzek. tegen nijver- 
heids-ongevallen en burg. verantw. (verhaal derde pers.) auto- 
mob.., paarden en rijtuigen, huisperson,

De Maatsch. behandelt insgel. yerzek. tegen diefstal. G'° 
ref. ver. Schr. Postbus 5Ö8, Antwerpen.



DE WESTHINDER VERZONKEN
Het Belgisch baak- 

schip “ W esthinder  ,, 

is ten gevolge eener 

aanvaring gezonken 

De bemanning, uit 10 

matrozen bestaande, is 

versmoord.

De stoomboot welke 

de «Westhinder» heeft 

aangevaren is te Ant- 

werpen aangekomen 

en op bevel der Regee- 

ring aan den ketting 

gelegd. Het is de Duit- 

sche stoomer «Sidne.»

K ron iek  van Taal en Kennis. 

O V E R

VLA A M SC H E BEW EGING
WAT DAARONDER TE VERSTAAN IS.

Er was een keer een koninginne, en die koninginne 

was rijk en schoon en stond in eer en aanzien binnen 

en buiten het land.

Maar daar verscheen een andere vorstin, een 

vreemde machtige heerscheres, die weldra ’s lands 

koningin in de schaduw stelde en ter zijde duwde 

en hare plaats innam op den troon. En zij, de konin

gin, werd nu door haar eigen onderdanen, door haar 

eigen kinderen verlaten en versmaad, door hof- 

dienarën en ambtenaren en krijgslieden met mis

prijzen verstooten, en overal waar ze vroeger de 

eereplaats bekleedde, in paleizen en burgerwoonsten, 

in gerechtshoven en volksvertegenwoordiging, werd 

ze schandelijk verdreven. Haar koninklijk gewaad 

en haar rijke sieraden werden haar ontrukt en zij 

zelf, tot armoede vervallen en in lompen gehuld, 

dwaalde achter ’t land, als eene bedelares; alleen 

ergens van achter in de kerk vond ze nog een schuil

plaats, alleen in arme afgelegen wijken werd ze nog 

geduld en tot vernederende diensten gebezigd.

En dat duurde,., totdat enkele edelmoedige man

nen, de grootheid van weleer indachtig, hunne liefde 

voor hunne koningin voelden ontwaken en begonnen 

te ijveren om haar hare vroegere pracht en macht 

terug te geven en in al hare rechten te herstellen. 

Hun woord vond weerklank in vele herten en steeds 

grooter werd het getal dergenen die met luider 

stemme eerbied en recht eischten voor de arme ver- 

stootelinge. Doch ’t en baatte maar weinig, te stevig 

was de vreemde binnendringster ingeburgerd, te 

groot waren de verblindheid en onverschilligheid 

van eigen landgenooten. Langzamerhand echter won 

de beweging veld en de vervallen schoone herleefde 

en herwon haar vroegere schoonheid en aanzien, 

doch de volle erkenning van haar recht bleef haar 

steeds ontzeid ; maar nu werd de strijd machtiger 

en zóó machtig dat...
Verder gaat de geschiedenis nog niet, want deze 

is de geschiedenis van de vlaamsche taal, onze 

koninklijke moedertaal. Even schandelijk is ze be

handeld geweest : van al hare rechten beroofd, 

overal verbannen en misprezen, verviel zij tot ar

moedige stratetaal.
En de ta a l is gansch he t vo lk . Ook werkte 

deze achterstelling der taal schadelijk op het gansche 

volk. De V lam ingen , als Vlam ingen , werden als 

minderwaardigen, als verstootelingen behandeld. 

Hun werd de weg tot hoogere betrekkingen, tot 

grooter welvaart afgesneden. Het vroeger zoo mach

tige en rijke vlaamsche volk, in zijn meest natuurlijke 

en heiligste rechten gekrenkt, in zijn stoffelijke en 

economische belangen benadeeld, verkeerde in een 

toestand van jammerlijke vernedering.

De ta a l is de z ie l van  een vo lk  en met 

de taal werd de vlaamsche volksziel als doodgewurgd 

in het Vlaamsche Volk, weleer zoo fier, verloor zijn 

stamtrots, zijn nationaal bewustzijn, het besef van 

eigenwaarde en ontaardde zóó dat het gedoemd 

scheen om als natie, als zelfstandig volk te ver
dwijnen.

De ta a l is het na tuu r lijk  voertu ig  der 
gedachte . Welnu dat voertuig werd gebroken 

en als onbruikbaar verwezen. Het Vlaamsche volk 

was als een onn<?bdig Volk, onbekwaam om zijn 

natuurlijke vermogens, zijn aangeboren geestes

gaven, zijn sluimerende kunstgevoel te uiten en te 

ontwikkelen ; het Vlaamsche volk was niet langer 

meer ontvankelijk voor de gedachtenstroomingen die 

van buiten en van boven door de taal in het volk 

dringen om er hun beschavenden en opvoedenden 

invloed te oefenen. En dat Volk, dat weleer aan de 

spits stond der wereldbeschaving, was wel een ach
terlijk volk.

Aldus had de verwaarloozing en onrechtvaardige 

behandeling van de vlaamsche taal noodzakelijk de 

vernedering en het verval van het Vlaamsche Volk 

met zich gesleept.
De taal uit dien toestand van vernedering en on

recht op te beuren en met en door de taal het volk 

te verheffen, ziedaar het doel en de bestaansreden 

van de Vlaamsche beweging.
Zoo is de Vlaamsche beweging hoofdzakelijk en 

in de eerste plaats een taalbeweging en wel met een 

dubbel streven : de taal zelf in eer en aanzien te 

herstellen, opdat zij niet langer weze ruw en onbe

zorgd, maar, in gesproken en geschreven woord, 

letterkundig en wetenschappelijk schoon en geijkt, 

en daarbij alle rechten te heroveren voor het gebruik 

der taal : in Vlaanderen Vlaamsch 1
In t,jvee richtingen moest de strijd gevoerd worden:

onder eigen volk, om zijn lamlendige onverschillig

heid af te schudden en bij hem liefde en eerbied voor 

de moedertaal en belangstelling voor het taalrecht op 

te wekken en verders tegen al wie en al wat de 

taal ongelijk of onrecht berokkent.

Doch, het weze herhaald, de Vlaamsche beweging 

bepaalt zich niet uitsluitend bij het nastreven van 

het eerste onmiddellijk doel : de taal; maar tevens 

betracht zij als onrechtstreeksch doel en ruimer als 

onafscheidbaar gevolg van het eerste : de herleving 

van het Volk door aan dat volk, met zijn taal, terug 

te schenken : zijn ziel en zijn fier zelfbewustzijn als

mede het natuurlijk voertuig der gedachte en werk

tuig tot hooger beschaving en welvaart, met één 

woord het volk te doen herworden: eigen-vlaamsch, 

en groot op alle gebied : zedelijk, verstandelijk, 

maatschappelijk, stoffelijk.

U it onze brievenbus.

(Alleen de schrijver van de artikels 
verschijnende onder deze rubriek is 
verantwoordelijk.)

A  propos van Oorlogen!
Oorlogen is dat geen ware schande voor ons be

schaafd Europa ?.,. Waarom toch komen al die 

staatsmannen niet overeen? Waarom als er twist of 

oneenigheid bestaat tusschen twee landen, somtijds 

naaste geburen, ja waarom komen er al de andere 

mogendheden niet tusschen om, wie gelijk heeft 

gelijk te geven, en wie ongelijk heeft te doen zwijgen. 

Ware dat niet redelijker en niet verstandiger gehan

deld ? Aldus zou er nooit geen oorlog meer zijn ; im

mers één land alleen kan toch al andere landen geen 

weerstand bieden, zulks ware ongerijmd.

Werden de landen bestierd door eenvoudige werk- 

menschen dan spronge men seffens met duizenden en 

duizenden op de bres om den oorlog te schandvlek

ken, men zou hem immers toeschrijven aan hunne 

onbekwaamheid, aan gemis van opvoeding, aan hun

ne dwaasheid enz. enz. En, och arme! maar al te 

dikwijls worden die groote zotheden begaan door 

groote en beroemde staatsmannen.... gelijk men 

hedendaags ziet gebeuren, tot groote schande en 

schade van onze zoo gezegde verlichte samenleving.. 

En juist omdat de barbaarsche oorlog met al zijne 

droevige gevolgen door groote mannen aangevuürd 

en opgehemeld word, zou men, volgens sommige 

grootsprekers of heethoofden, hunne handelwijze 

moeten beschouwen als ingegeven door voorzichtig

heid en wijsheid. Wat mij aangaat ik ben geenszins 

van dit gevoelen, alhoewel ik zeker ben dat de ge

schiedenis juist die kerels als groote helden en be

roemde overwinnaars zal doen aanzien en bewieroo-

OP R E I S
door E. H. C^s. GEZELLE.

Cap-T ourm ente .

Donderdag Jste September 1910.

Die dag, alevenwel, was nog niet ten einde; we 

moesten nog naar huis terug, en we zouden den weg, 

voor de aardigheid, nu eens omgekeerd, eerst te voet 

afleggen tot aan St-Joachim en dan per electrische 

trein naar Ste-Anne de Beaupré terug.

We hadden tijd ten over, we waren flink uitgerust 

en hadden goed haver gekregen ; zoo’n vijf kwartiers 

loopen, daar konden we wel tegen, en als we flink 

doorstapten, zouden we te St-Joachim te vroeg aan

komen en even nog bij den pastoor kunnen binnen- 

loopen om hem.... en zijne koffietafel, te groeten.

Die pastoor was, zoo ’t scheen, een beste mensch 

en die op een vorstelijke manier zijne vrienden ont

ving. Op reis is deze bijzonderheid van iemands 

karakter de voornaamste; heeft men deze vernomen, 

zoo is men gerust en luistert men verders tamelijk 

onverschillig naar wat andere gaven de mensch nog 

zoo al kan hebben. Pater Janssens vertelde, al gaan

de, hoe de pastoor een vriend was van hem : hoe hij 

daar meer dan eens was gaan dienst doen, mislezen, 

biechthooren en preken, en hoe hij daar telkens ge

komen was als een engel uit den hemel; de pastoor, 

overigens ging bijna nooit uit en was een razend 

liefhebber van fruitkweeken. Wij luisterden aan

dachtig, en daar we nu allicht volop in ’t fruitseizoen 

moesten zijn, kwamen ons al stillekens de tranen in 

den.... mond.

Want, het was drukkend warm en wij hadden 

gerekend zonder de vermoeinis van den dag. Uitge

rust, dat waren we niet. Het is niet straffeloos dat 

men al loopend en springend verscheidene honderd 

voet hoog stijgt, en dat men al dravend lijk jonge 

peerden, diezelfde honderden voeten, beneden komt

ken, om de eenvoudige reden dat zij het meest bloed 

hebben doen vergieten,

Ik moet het nogthans zeggen : Turkiën verdiende 

eene strenge en gevoelige geeseling. Turkiën heeft 

veel onschuldig bloed doen storten. Turkiën heeft 

veel en zeer veel menschen vermoord enkel en alleen 

omdat zij christenen waren. Ware de oorlog hier

van het gevolg geweest, dan ware de reden nog 

eenigzins verstaanbaar.

B. V.

N achtarbe id  in  het bakkersbedrijf.

...DE S O C IA L IS TE N
TEGEN HET W E R K V O L K  ???

Wij hadden er ons aan verwacht dat de socialisten 

zich tegen de afschaffing van nachtarbeid in de bak

kerij der christene werklieden zouden verklaard 

hebben.

« V olksrecht », orgaan der socialisten drukt 

zich uit als volgt in zijn nummer van 8 Decemb. 11.

« Die brave jongens laten ons weten dat de S. W.
« Bakkerij van de Gilde der Ambachten het nacht- 
« werk heeft afgeschaft; ze kunnen misschien al hun 
« brood in enkele uren bakken ; maar in tegenover- 
« gesteld geval zouden wij eens willen hooren expli- 
« keeren hoe gij het dan aan boord legt om uwe 
« kalanten versch brood te bezorgen. »

Ha socenkens, ge denkt ons in ’t nauw gebracht 

te hebben ; wij zullen over het feit van afschaffing 

van nachtarbeid in het bakkersbedrijf de socialis

tische werklieden zelf laten oordeelen, ’t is wel ver

staan de socialistische werklieden?... Indien de 

socialisten van Kortrijk nog niet op de hoogte zijn 

over de beweging van A. V. N. A. (Algemeen Ver

bond van Nachtwerkafschaffing) in het bakkers

bedrijf zullen wij er hen de geschiedenis van leeren. 

Het is in de jaren 1886, dat de socialistische bakkers 

werklieden (altijd goed verstaan de werklieden) er 

aan dachten den nachtarbeid in het bakkersbedrijf 

af te schaffen. In 1908, werd die beweging meer 

algemeen, in het zelfde jaar ontving de christene 

bakkersvereeniging van Brussel een schrijven van 

de socialistische bakkersvereeniging van Brussel, 

om samen te strijden voor de A. V. N. A. in het bak

kersbedrijf ; dit voorstel werd door de christene 

bakkerswerklieden aangenomen ; en een gemengd 

komiteit werd gesticht; te Gent en te Antwerpen 

gebeurde hetzelfde, daar ook streden de bakkersge

zellen van beide partijen samen.

In 1909 hebben de socialistische en de christene 

bakkerswerklieden van gansch België in Belgie’s 

hoofdstad een nationale manifestatie gehouden ten 

voordeele van afschaffing van nachtarbeid in het 

bakkersbedrijf.
Op meetingen en vergaderingen traden socialisti

sche en christene bakkersgezellen samen op ; ja het 

mag gezegd worden dat er tusschen de socialistische 

bakkersgezellen waren die de afschaffing van nacht

arbeid op eene praktische wijze konden voorstellen: 

ja « dat de A. V. N. A. in het bakkersbedrijf overbo

dig is » ! !
Ongelukkiglijk wat wij weten dit is dat de socia

listische bakkerswerklieden in hunne kooperatieven 

niets te zeggen hebben ; daar zullen wij Volksrecht 

per gelegenheid meer over zeggen : dat de socialisti

sche kooperatieven vijandig zijn aan de A. V. N. A. 

hoeft Volksrecht ons niet te zeggen ; dit hebben de 

socialistische bakkersgezellen best ondervonden in 

hun samengaan met de christene werklieden. Gij 

socialisten schrikt achteruit voor de eenige hervor

mingen die ge zoudt moeten doen om den nachtar

beid af te schaffen ; en zeggen dat gij dit alles nalaat 

uit kapitalistisch winstbejag?...
Nu socenskens van Kortrijk, de socialistische bak

kersgezellen van gansch België hebben hun gedacht 

over hunne bazen... ? wij zijn overtuigd dat het niet

gestormd over wortels en keien en boomstammen. 

De vermoeienis zat in onze beenen, en, nu er niets 

nieuws meer te bezien viel, zoodat we niets anders 

meer te doen hadden dan de weg te zien korten, 

begon al stillekens die vermoeidheid op onze schou

ders te wegen.
’s Winters heeft men soms van die prachtige 

dagen die beginnen met een lauw zonnetje en eene 

heerlijken morgen bieden: maar de dag gaat nauw 

open en toe ; vooraan in de namiddag gaan de nevels 

op en de zonne duikt, traag en vast, te westen in 

heur wolkenbedde, ’t Is met moeite dat men ’t ge

waar is, maar de zonne is weg, en de blijde zonne

dag is vergaan in grijze winterlucht, die vergaat in 

schemerklaarte en avondgrauw. Zulk een winterdag 

was onze blijmoedigheid, onze geestdrift en onze 

sterkte van te morgen geweest.

Allergerhand w§rd er niet meer links of rechts ge- 

loopen, elkeen hield de rechte baan voor de kortste 

en ons groepje bleef vast aaneengesloten. Het ge

sprek verkween, de een na den anderen vond het 

gemakkelijker te luisteren en zijn maats te laten spre

ken: en er was ten slotte niemand meer die sprak, 

tenzij P. Janssens, een taaie onvermoeibare peze van 

een veintje. Hij had alles voor ons gedaan, was 

overal eerst op en laatst benêen, en zijne perkamen

ten aangezicht was nog zoo droog als baanst; zijn 

beentjes repten lijk stalen veren en hij vertelde nog 

slag om slinger van al zijne oude gevaarten.

Wij dompelden nevens hem gelij k een bende moe- 

delooze lammelingen die uitzetten op een schooiers- 

tocht. We gevoelden nu dat de Canadeesche zonne 

ongenadig laaien kon, de lucht woog als lood op 

onze schouders en onze knieën plooiden gelijk bij 

afgejakkerde vigilante peerden.

Al met eens brak ’t paterken zijne vertellingen af 

en sloeg een zijwegeltjen in, naar eene boerderij die 

we zagen staan ginder in de verte: hij riep ons dat 

we zouden wachten, hij moest daar een zieken jon

gen bezoeken.

Wij stonden daar! Hij was weg, zonder meer, en 

hoe dwaas het ook bleek nu nog zoo ver te gaan

de socialistische bakkersgezellen zijn uwer koopera- 

tief, die uwe zienswijze deelen, over wat Volksrecht 
schrijft nopens de afschaffing van nachtarbeid ; maar 

die menschen moeten zwijgen als een graf.

Nu socenskens wij zullen praktisch zijn ; stelt eens 

de volgende vraag aan uwe partijgenooten : Ch. De 

Cock van Brussel, en Gossens van Gent, beide 

werklieden uit de socialistische kooperatieven; vraagt 

hen eens of nachtarbeid niet kan afgeschaft worden 

zor.der schade te doen aan het bedrijf; ja ; en of ze 

bovendien niet meer versch brood leveren ; laat eens 

uwe kolommen aan hen en ge zult verwonderd op

zien Volksrecht.

Nu Volksrecht zou het niet praktisch wezen dat 

een debat zou plaats hebben tusschen de schrijver 

der landelijke Federatie van socialistische bakkers

gezellen, Gossens van Gent en Jan De Rycke van 

3russel, voorzitter van de Belgische federatie der 

christene bakkerswerklieden ; zoo zouden beiden uw 

artikel ontleeden en als slotsom zoudt ge vaststellen 

dat nachtarbeid overbodig is en dat met de afschaf

fing van nachtarbeid aan de vereischten van het 

publiek kan voldaan worden; zoudt gij dan aan

nemen Volksrecht dat ge met uwe eigen wapens 

overwonnen zijt ?

Socialistische werklieden van Kortrijk, eischt, als 

gij nog iets te zeggen hebt in uwe bakkerij, dat de 

nachtarbeid worde afgeschaft, even als in de bakkerij 

der christene werklieden waar het leven der bakkers 

boven den goudklomp wordt gesteld ; eischt dat geen 

offers van menschenlevens meer worden gevergd, 

voor het moorddadig nachtwerk, eischt dat aan het 

ellendig slavenwerk uwer broeders een einde worde 
gesteld.

Socenskens nu gaan wij zien wie de blageurs zijn.

E en Bakkersgast die fier is dom per  te z ijn .

ZIELHONDEN.
In den Brusselschen gemeenteraad speelde dezer 

dagen een tooneel af, waarin de zielhonden van het 
socialisme, met ware verwoedheid naar voren spron
gen.

Een toelage van 50.000 frank was gestemd ge
worden, voor schoolsoep aan al de behoeftige leer
lingen der stadsscholen : katholieken zoowel als an
dersdenkende hadden deze toelage gestemd.

Nu vroegen de katholieken ook een klein toelage- 
tje, niet van 50.000, maar slechts van 5.000 frank, 
voor schoolsoep aan de behoeftige kinders der vrije 
scholen. Burgemeester Max, schepen van onderwijs 
Jacqmain en nog verschillende andere liberalen on
dersteunden deze vraag. En het toelagetje zou mis
schien wel gestemd zijn geworden. Toen de Robes- 
pierre der Brusselsche socialisten, anders gezeid de 
brutale, fanatiek-godsdiensthatende Camiel Huys- 
mans uit zijn kot sprong, en het als onzin uitschold, 
de arme katholieke kinders te ondersteunen; wilden 
deze ondersteund worden, ze moesten maar hun ge
loof laten varen, en zich ook inlijven bij de officieele 
geuzenschool. « Rood of geen brood ! » was nog eens 
de leuze.

Daarbij hadden verschillende raadsleden nog wat 
liefelijkheden ten beste voor die arme kinders aan 
wie uit de gemeentekas,gevuld met het geld ook der 
katholieken,een telloorke soep werd geweigerd: « in 
de katholieke scholen worden niets dan achterlijke 
wezens gevormd » snaakte het liberaal broekschij- 
terke. De Mot en de felle roode Pladet meende « dat 
de katholieke ouders maar aan de deuren der kloos
ters moeten gaan schooien!.....«

★
* ■¥

Daar hebt ge dat rood en blauw gebroed eens in 
al de kleinzielige afzichtelijkheid van zijn gemeen- 
schappelijken godsdiensthaat. Voor een arm telloor
ke soep, zouden die arme kleine Brusselaarkes hun 
geloof moeten prijs geven! Wat schandalige ziel
honden....

Schoppen wij ze met verachting en kwaadheid weg 
uit onze middens!... Katholieke menschen, christene 
menschen, werklieden en burgers, waakt op! sluit u 
vast aan een, en maakt u door eendracht sterk. Be
zorgt zelf uw welzijn, en houdt de zielhonden ver af!

loopen, hij was weg.
Wachten, zieken bezoeken. Dat werd bedenkelijk. 

We hadden geen reden om trots te zijn op den afge- 

legden weg : we hadden veel min gedaan en veel 

meer tijd gebruikt dan we beraamd hadden. Mis

schien wel had dat spurrewaan van een paterke ons 
over den afstand, wel niet bedrogen, maar toch ge

heel de waarheid niet gezeid.

Nu, alles wat we konden doen was wachten, en 

intusschen vervlood onze kostbaren tijd, vijf minu

ten, nog vijf, een kwartier....
Stillekens aan verbleekte in mijne verbeelding, 

het zoo hoopvolle beeld van den pastoor van St-Joa

chim en zijn fruit.... en zijne vriendelijke gulheid.

We zaten op een balje langs de gerskant, in 

volle zweet, lam van moeheid, en elk met zijn zak

uurwerk in zijn hand.

En P. Janssens bleef weg.

Eindelijk zagen we een zwart stipkevan ’t verre 

hof komen en naderen; hij was ’t.

Toen hij dicht genoeg genaderd was, zagen we 

dat hij zijne armen zwaaide en ons teeken deed dat 

we zouden aanzetten, zonder hem, hij zou ons wel 

inhalen.
Nu zetten we weer aan in doodsche stilte ! Pater 

De Nolf verloor de zole van zijnen schoe en moest 

ze met een koordjen aanbinden. Nog vijf minuten 

vertraging.

Toen de vijf kwartier uur gaans om waren, zagen 

we op een halve mijle van ons St-Joachim; en een 

pluiine doom die de lucht invloog. We hoorden de 

eigenaardige Toet! Toet! van de amerikaansche 

machienen en zagen tot ons allerbitterste teleur

stelling onzen trein lustig de verte invliegen.... ook 

zonder ons.
Pater Janssens had ons juist ingehaald en wij 

durfden hem niets verwijten, hij aan ons ook niet. 

We hadden gelukkig nog nen trein een paar uurtjes 

later, en we zouden die uurtje bij den pastoor lustig 

doorbregen.
Maar we schelden te vergeefs aan de deur, de 

pastoor was uit. (’t vervolgt)



Zicliten uit den oorlog;.

Turksche huisgezinnen op de vlucht naar[]Asien. Turksche krijgsgevangenen bij hunne aankomst te Vrania, na den veldslag.

Toestand der West- 

VI aamsche T r ambed ie n den.
Voor velen van onze lezers is de toestand onzer 

Buurttrambedienden geheel onbekend. Het publiek 

weet niet en het beseft niet in welken ellendigen toe

stand deze bedienden leven, zoo onder opzicht van 

werkvoorwaarden als in opzicht van loon.

Ten bewijs! Beziet eens de garden of wachters 

van gelijk welken tram en nergens zult gij er oude 

bedienden onder vinden, wat wil zeggen, dat eens in 

familie gekomen van tien der bedienden er acht een 

ander bestaan zoeken.

Neemt de baan werkers, lang hebben deze nederige 

bedienden gewerkt, van den vroegen morgen tot den 

laten avond van huis weg zijnde met hun papketel 

mede, aan den prijs van 2 fr. per dag. Onderhoud 

daarmede vrouw en kinders. Door de werking der 

vereeniging hebben ze toch eindelijk 2.50 fr. beko

men.

Voor stokers en machinisten is het even slecht 

gesteld. Deze, met de wachters, hebben dikwijls 

daarbij dagen van 16, 17 en soms 18 uren dienst. 

Op veel plaatsen geen tijd om den Zondag hunne 

godsdienstplichten te vervullen en zelfs nooit geen 

geheele vrije dagen.

Voor deze bedienden bestaat er geen zondagrust.

De sociale wetgeving is om zoo te zeggen voor 

hen niet gemaakt, ’t is of zij totaal buiten alles staan. 

Tot over een tweetal jaren zag niemand naar hen 

om, tot eindelijk door een onderzoek van ’t algemeen 

Secretariaat der Christene Vakvereenigingen, dezen 

toestand aan ’t licht kwam.

Onmiddelijk werd hand aan ’t werk geslagen en 

de mannen in vergadering bijeengeroepen. En of ze 

opkwamen! ’t Was als een nieuw daglicht die voor 

hen opging!

Doch met ’t stichten der vereeniging kwam ook

de vervolging op van eenige hoofden. Alzoo meest 

op de lijnen Yper-Dixmude waar reeds een 10 tal 

slachtoffers zijn gevallen. Waarom die vervolging 

zal men zeggen ? |’t Is onverstaanbaar en niemand 

kan dit uitleggen;’t moet iets bijzonders tusschen 

zitten. Zekere chefs van andere lijnen hebben ook 

alzoo iets laten gevoelen, hopen wij dat het tot geen 

slachtoffers zal komen.

Om algemeene verbeteringen te bewerken gevoelt 

de vereeniging dat veel zal moeten gewerkt worden 

en iedereen zal moeten het zijne bijbrengen.

Dat de ontvangsten en winsten van het grootste 

gedeelte der lijnen toelaten verbeteringen te geven 

is onbetwisbaar. Hewel de groote stuitblokken moe

ten worden uit den weg geruimd, en dat is de Na

tionale Maatschappij van Buurtspoorwegen dwingen 

betere werk- en loonvoorwaarden voor te schrijven.

Wat den Staat kan met zijn personeel dat kan de 

Nationale Maatschappij ook met het zijne als de 
Heeren maar willen.

En ’t zijn die Heeren die moeten gewonnen worden. 

Hierom, om hun toestand openbaar bekend te ma

ken, hebben de buiten dienst zijnde bedienden, 

meest baanwerkers verleden Zondag te Rousselaere 

eene betooging gehouden die uiterst wel is gelukt. 

Een 200 tal bedienden waren uit al de hoeken der 

Provintie te zamen gekomen, en met een door hen 

samengesteld muziek hebben zij de straten van 

Rousselare doortrokken, manifesten uitdeelende 

humpen toestand beschrijvende.

Ook werd in de Gilde van Ambachten eene deugd

doende vergadering gehoude waar een drietal spre
kers zijn opgetreden.

De beweging staat geheel op christen standpunt 

en is enkel tot verbetering van de Trambedienden 

ondernomen. Wat voor hen gevraagd wordt is een 

menschelijker leven en een loon om menschelijk en 

christelijk te kunnen leven.
Ook drukken wij de hoop uit dat die beweging

door iedereen zal worden ondersteund. En mochtte 

hier de medehulp verwacht worden van alle invloed 

hebbende personen, om bij de Heeren van ’t bestuur 

der Trams aan te dringen tot verbetering van dien 

toestand en ook om eendrachtiger te werken aan het 

bekomen van betere loon- en werkvoorwaarden, van 

de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen.

T r a m m a n .

VAN H IER EN ELDERS.
M. De Rudder, bestierder van den Belgischen 

Staatsspoorweg, heeft het bestuur der uitbating van 
den ijzerweg Gent-Terneuzen aanveerd. H ij verlaat 
den dienst van den Staat, omdat hij de oude bereikt 
heeft op welke hij, volgens ’t reglement, moet 
aftreden.

Graaf de Baillet-Latour, gouverneur van Ant
werpen, is provinciaal senateur gekozen. H ij is als 
gouverneur vervangen door Baron van de Werve, 
provincialen raadsheer.

De opbrengst van de nieuwe taks op den alcool en 
de herbergen en zal in den zak van den Staat niet 
gaan. De opbrengst zal gestort zijn in het bijzonder 
gemeentefonds en verdeeld worden onder alle de 
gemeenten des lands naar gelang hunner bevolking.

De opbrengst van het afgeschaft vergunnings
recht werd op dezelfde manier verdeeld.

M. Hambursin, liberale volksvertegenwoordiger 
van Namen, is Maandag gestorven van eene sle
pende ziekte. H ij was landbouwingenieur en 
advokaat.

Het Staatsbestuur geeft in den Kruidtuin van 
Brussel ’s winters eten aan de vogels.

Het Koninklijk Atheneum van Bergen is Dinsdag 
avond afgebrand. De oorzaak der ramp is niet 
gekend. Het vuur heeft ontsteken op eenen zolder.

M. Woeste werd Maandagavond, te Brussel in de

Luxemburgstraat, omgereden door een[tram. |Hij 
begaf zich naar de vergadering van Vincentius a 
Paulo, als dat gebeurde. Zijn» verwondingen zijn 
gelukkiglijk zonder zwarigheid.' «--4

Minister Segers zal, te Oostende,fden lijkdienst 
der versmoorden van den Westhinder bijwonen.

De kongoboot Albertville is, Maandagavond te 
Antwerpen aangekomen. De reizigers wisten weinig

Een kind viel, te Houdeng-Ameries, in eenen 
ketel kokend water, die ongedekt stond in de kenken 
eener hofstede. Het gaf den geest eenige uren 
later. W ij melden dit ongeluk om onze lezeressen 
tot voorzichtigheid op te wekken.

De Koninklijke familie zal het Kerstdagverlof te 
Oostende overbrengen.

»
M. Haegens, burgemeester van Gaver, is de 

ouderdomsdeken der Belgische burgemeesters zijn
de 93 jaar oud en 55 jaar burgemeester.

M. Geeraert, burgemeester van Aalst, werd aan
gevallen door eenen dronkaard, geslagen op de oog 
en bij de keel gegrepen. De aanrander werd aange
houden.

H  et gemeentebestuur van St- J oost-ten- Noode heeft 
besloten dat de auto-taxivoerders en de huurkoet
siers, te beginnen met nieuwjaar, op de borst eene 
koperen plaat met een duidelijk leesbaar nummer 
zullen dragen.

De schoenfabriek Aschl (vroeger D’evers) te Thielt, 
heeft verleden Zaterdag alle hare werklieden afge
dankt.

De groote volksbakkerij « De Voorzienigheid » te 
Lauwe zal eerlangs het nachtwerk afschaffen en 
maatregels nemem, die den arbeid harer werklieden 
zooveel mogelijk zullen vergemakkelijken.

T A N D E N
M. cn .Mme M a i iP lc c  M e ie r .  chirurzijns- 

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

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

I>K  C I ( iA U B .\

ONS VLAANDEREN
in Boineo of Mexico tabakken

O V E R T R E F F E N  D E  B E S T E  M E R K E N

Algemeen vertegenwoordiger voor Kortrijk 
en omstreken

Paul DEBAECKE-MOREELS
G ro o te  l l a r k r ,  !>, K o r l  r i  jk

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

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

rière , waarmee hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K liik lioent.-K- nn>< llf H « l c “w y c k ,  
Apotheker, Groenselmarkt, 6 , Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K in k h o e s t ,  V a llin g -  o f  B ro i»-  
e li le t  «Ier K I m ie r » .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

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

boterkoopman, Zarren.

De wereldberoemde Kinfcln»e»»t-R,eine- 
«lle H » l » w y * h ,  kan men bekomen te Kor- 
trjjk bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; H ulp iau , Leiestraat, en Impe, Groote 
Markt, en in alle goede Apotheken. Prijs der vol
ledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop alleen: 2 frank; 
men moet in het begin, om de genezing te beko
men, de volledige remedie vragen.

R n r f lm ir < s tp r< s  Men vraagt seffens goede
D U I U U U I Ö I C I 3  Borduursters, wel betaald 

en standvastig werk, bij G. A. Lagae, 59, Vanden 
Peereboomlaan, Kortrijk.

In den Kortrijkschen Boekhandel

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

S C H O O L -  B U R E E L - & T E E K E N G E R IE F  

Papier in rollen en bladen 

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

- Levert alle slach van Boekwerken

De voed ing  der z ieken
en der Herstellenden, door de

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

doeningen der maag doet verdwijnen, en daar het van een 
goede spijsvertering is dat de gezondheid afhangt, zoo 
laat haar voordeel zich aldra waarnemen, namelijk voor 
de maagpijnen, de weerspannigste verstoppingen, de 
zuren, de buikvliesontstekingen en aanhoudenden afgang, 
bijna altoos door de zwakheid van dikken darm veroor- 
zakt, de moeilijke spijsverteeringen, de krampen, de 
zenuwziekten, de gal, de verschillige aandoeningen van 
den lever, der darmen, en der nieren, de waterzucht, 
de suikerziekte, de bloedarmoede, de bleekzucht, de 
koortsen, bronchitis, rhumatism, jicht, influenza, griep, 
brakingen, oprooiïngen en spuwen, alsook de schele 
hooldpijncn en nevralgiën, zoo dikwijls veroorzaakt door 
gewoonlijke of voorbijgaande opgestoptheid.

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

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

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

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

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

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

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

Grymonprez, apoth.

I n  v o l l e  v e r t r o u w e n  e n  g o e d k o o p  
v e r k o o p e n  « lo e t 'w e l v e r k o o p e n .

Daarom voor uwe Pelsen (Fourruren ) 

begeeft u

A U  L IO N  D ’A FR IQ U E

de Gezusters EECKHOUTbij

AAN l>E D a M EN !
Voor het wasschen, verwen, friseeren 

van pluimen, boas, aigretten, enz., wendt 
u tot MtaVANDEPUTTE, Sioenstraat, 8, 
Kortrijk, waar men ook van oude pluimen 
pleureusen maakt.

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- 
deelige bespreken.
Extra schoone gelegenheid tot het uit

oefenen van alle handels, of voor prachtig 
buitengoed.

Zich aanbieden bij D esiderius B ettens, 

zaakhandelaar te Kortrijk.

GOEDE REIZIGER
op commissie wordt aanstonds gevraagd 
voor welgekend huis. — Zeer winstge
vende positie.

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

W i jn g a a r d s t r a a t ,  25
K O K T R IJ K ,  dicht de nieuwe Koeimarkt.

Huis bestaande sedert het jaar 1880.

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

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

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

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

Daarbij Oogskens, Forms, Kettingen, Flochen, 
alsook alles wat den veilenhandel aangaat. Bij
zondere keus van alle slach van Steerten.

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

In 1 minuut stilt de l>EI\TINOL< 
totaal en voor altijd de tandpijnen, de he
rigste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van D e n t in o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

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

Depots:

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

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

In  den G ouden K am .

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden van Oorsets
sterk en goedkoop.

A a n s to n d s  te H u re n
S t a d  KORTRIJK, SINT-ROCHUSLAAN

Drie schoone en groote W oonhu izen  
met drie stagien, groote kelders en hoven 
afgesloten met muren.

Zich wenden tot den eigenaar, St-Ro- 
chuslaan, 62.

HUIS VAN VERTROUWEN |

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

Handel in FOURRUREN, B00MKWEEKERIJ

Groot assortiment van Fourruren (Vellen) in 
Skunks, Astrakan, Castor, Mongolië, Vison, Mou- 
flon, Hermine, Vison en Martres.

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

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

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

Vast en zeer voordeelige prijzen.

Dryepondt’s
Geneesm iddel voor de m aag  : : 

t s t t versterkt en gee ft eetlust

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

Apotheek DRYEPONDT - 7, Wollestraat -
—   BRUGGE

P rijs : 3 fr. de flesch.

Dépot: Apotheek P. TTELAER

Voorstraat, 50, KORTRIJK

Geneest

KATHOLIEKE VLAMINGEN
KOOPT UWE BOEKEN IN

ALGEMEENE BOEKHANDEL
• C H % H . d O U I \ J I ! f -
2G KIPDORP ANTWERPEN

Huis HENRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, I

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

Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

Stoelen, Gordijnen, Stoors, 

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 

Wolle sargiën.

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

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 

Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROM M ELAERE
2 , P a le isstraat, K ortrijk .

Champagne MARGAUX & Cle, Epernay 

Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Pale ale, Scotch ale.

jT}PETIT-BEURRE
S f A  R E I N
Geeft Grijs H a a r

M EES!!!
«De Nieuwe London»
doet de grijze haren binnen en
kele dagen verdwijnen, maakt het 
haarglanzend en zacht, belet het 
uitvallen en neemt de pelletjes 
van het hoofd weg.

E is c h t  o p  
d e n  h a l s : |c>a£ff£>ovvj 

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

Engtlschi lurdtinctuur u i  2 fr. per flacon

■ .  T «  *“ >0 P bU A p o th e k e r*  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r *  e n  R eukw lnke l*  

1* I groot: Parfumirla 0- Selj, WichtabU» (Btljli)

Zeep DADA
Het stuk 0 .7 5

CrêmeDADA
Tube 0 .7 5

PoederDADA
De doos 2 .5 0

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.

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huidaandoeningen. 
De beste vodrhet behoud 
eenerfrische gelaatskleur 

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

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



ZIN K  Z IN KW IT

VIEILLE MONTAGNE
Regionale depothouders 

FIRMA

SAEY a D’HESPEEL
Opvo lge rs  van DeMulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORT R IJK
T elefoon 190

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

Lood, Platen, Poutrellen, enz.

MEUBELS, SPIEG ELS  
STO VEN

H u i*  v a n  v<‘ r r r i » u w ( ‘ ii

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

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr. 

GRO OT E KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

KWALITEIT ZONDER WEERGA

Te koop bij elke rijwielhandelaar. 

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

ao»»»ft7iw«r-»«wr<nwii inr«' ■ — — — «ma

.Ledjure-Trem m ery
K oornm ark t, 6, K O RT R IJK .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

N. E.— Men wordt vriendelijk verzocht, als men 
schriftelijk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodigen postzegel b(j te voegen.

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van ' l » « I o r a ,  D ip li-  
t e r l e .  u i k k r  lev «- r» , r o e b e l ,  ofwel 
d o o r  o o r z a k e n  « lie  s l j  n ie t  k o n t ,  
gebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel IV0 
4 ~ 0 0 ,  bereid door A|»otli«-l»er l t .  VKIS- 
lU A X D K IIG  -van A v i ‘ Ik I i> 'I» .

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

Lijden uwe kiekens aan het m io i  of ook nog 
aan p o k k e n ,  gebruikt de r « m e « l ië n  van 
K . V e i in a m le r e  en eischt dien naam op het 
etiket.

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

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

N. B. — Deze zijn de eenigste remediën s<‘- 
■«eliikt v i i o r  j ; r o o t e  k w e e k e rs *  door 
hun g ro o t , g e m a k  v a n  t o e d ie n e n  en 
de v o lk o m e n e  g e n e z in g e n  er door ver
kregen.

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

J .  IM P E - U Ü Ü S S Y  te  K o r t r y k
Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 

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

Maaglijders, vraagt de maagpillen van R .  
V e r n ia in le r e  in de apothekerijen van 

J .  IM PE -O O U SS iY  en I*. M A T T E L A E I I

P I A N O S  —  
- D E R D E Y N
:: ROUSSELAR E::

Fabriek, 2-3-4-5, Gazstraat

Houtstapels: Veldstraat TEL. 101

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

Harmoniums, Violen, Mandolinen tn toebehoorten

—  M U ZIE t M  ALLEN AARD —

IN V ERT RO U W EN

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

W eigert alle namaaksels.

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
St<‘eii|>oort« H, kO K IK IJk .

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

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

WENDT u voor beiden tot 
M A T T H V S , Z a n d b e r g , 8  
G E i\ T .

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

HU!S VAN

PAT K O N E N
5 N IJ-  EN NAAISCHOOL 

VOOR HEEREN EN JUFFERS 
bestuurd door en Mm* D E  M E E R E  

CONSCIENSCESTRAAT, 46 

aan den tramstilstand het Appelke,
open den Zondag  en w erkdagen .

De grootste en de belangrijkste in
richting en op eigen methode werken
de, gebreveteerd dóór den Koning der
Belgen.

Leergang van alle kleedingstukken, 
zooals : blousen, witgoed en genre 
tailleur.

Busten, Mannequins en Modegravu- 
ren, Patronen op maat, passen gratis.

Voor inlichtingen vraagt prospectus, 
die u gratis zal gezondenworden.

Eleclricileit.

In rich ting  van licht, dynamos en 

Motoren.

ED. R O U V R O Y ,
C ata lognestraa t, 7, Gent.

Telephone 1290.

Voor he t A kkoordeeren  van  

P ianos

zich te wenden bij

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

Portretten van klein tot nat uur grootte. Bijzon

derheid voor groepen.

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

Huis JOSEPH VERKIEST
S a v a v y s t r a a t ,  1 3 , K O R T R I J K .

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en katoen :

wit, blauw en ongebleekt; tafel- en bedlinnen, hand- en zakdoeken, cotonnet, flanel, 
kanefas voor rolgordijnen, los-weefsel voor stikwerk en Nortnandische cretonne; 
stamijn voor dames-handwerk,. fantasie tafelkleederen en oud linnen. Katoen en 
wolle sergen. Kloosterstoffen, enz.

Schrijfmachienen 

V IV D E R W O O l)  R e h u i l t
Wie goedkoop eene 

S C H R IJF  MACHIEN

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBÜILT

Prijs: 375 fr.

Eenige depothouder voor Belg ië

J. VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

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

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

A la c l i ie n e n  v a n  a l l e  m o d e l l e n  a a n  e e n ie d e r *  b e r e ik

DE B E S T E  K W A L IT E IT  AAN ÜEN L A A G T E N  P R IJS .
G ltO O T E  K O K T IX G  O l» K O M P T A X T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

K O S T E L O O S  O N D E R  R IC H T .

G O E O  V E R Z O R G D E  R E P A R A T I E * .

LA COMPAGNIE SINGER, .........*v“ .... .
27 — 31, O u d -K | e e rk o o p e r s s ir a a t ,  DRUKSEL.

K O R T R I J K ,  47, Doornijkstraat.
1SEGHEM, Gentstraat, 22. MOESKROEN, Statiestraat, 117.
MEENEN, Koningstraat, 6 . ! WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. ! WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

1\\',\ \ I I iT/' / /  ^
r ,”LLEEN KAN UWt

{Q OE/i MZT- 
££NFLESC/i

T ANDPiJNDOODER Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle
tanden. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 

i  fran k l ie t  l ï e s c h je  neesmiddel dat op zulke groote schaal door eenen vlaamschen apo
theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer t  frank ; zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij 5  frank.

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

Voor uwe B h U B ÈL L S  !
vergeet niet het welgekend huis

JU L IE N  V A N D E L E E N E
LANGESTEENSTRAAT,  N° 24, KORTRIJK.

GROOTE KEUS, LAGE PRIJZEN.

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

Salongarnituren, Amerikaansche bureaux, Herbergbede!,

Matrassen, Spiegels, Kinderrijtuigen, Karpetten, Ijzeren bedden, enz., enz.
— M E N  W O R D T  T E R  T R O U W E  B E D IE N D  —

goedgekeurd door de Maatschappij 'sn 
Gezondheidsleer van België. (/ yg 
van 24 Juli 1907).

Genezing in 10 minuten van de hevl> t tand- en
hoofdpijiien, der migraine en nevralgi'es, door de 
CACHETTEN JOS. GAUTH1ER, Apothikkr te 
Mkchélen, Officier der Academia Fisico-Cliiinico 
ltaliana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van 
6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Gauthier zendt overal zijne 
uitmuntende remedie per terugkeerende post, te
gen mandaat van 1.05 fr. en 2.10.

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eischt het 
merk Antiiicvralgiqne Jos. Gautliier, in blauw 
gedrukt op ieder cacliet.

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

NEEMT NIET ANDERS I 
LAAT U NIET OMKLAPPEN!
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Drukker-U itgever J . VERMAUT, 
Langesteenstraat, 28, K ortrijk .

Belgische Hypotheekmaatschappij
EN SPAARKAS

NAAM LOOS VENNOOTSCHAP -  Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, Nu 71, KUNSTLEI.

l i e l i e e r r a a d  : MM. Baron Fredegand  C o o e ls , voorzitter, E douard  T hvs , ondervoorzitter, 
A l p h . U llens de  S ch o o t en , L eon  Vanden  B o sc h , H e nri-J. E n g els .

O o l l e j ï i e  d < - r  C o n i n i l H N n r l H H e i i  : MM. J f.an d ella  Faille  de  L éverghem , voorzitter, 
de Graaf A drien  d e  B orchqrave  d ’A ltena , L eon C o llinet-Pl issa r t , Baron A uguste D elbeke , E d o u a r d  

J o l y , de Graaf O scar L e G relle .

SPAARBOEKJES aan %  en :5.«o % 

R E N T E B O E K JE S  op NAAM met zesmaai delijksche coupons aan 3 .8 0  °/q of 4- ° / o  

U itg ifte  van G rondob lig a tiën  aan  4.00 °/0

L e e it i i i^ e n  op  — V oo rw ch o M en  o p  T ite ls

A O E X T K N

AVELGHEM : M. Aimé Vercruysse, Gemeentesekretaris.
MOEN : M. Eudore Hooghe, Gemeentesekretaris.

i s  v i :r s c h e \ e .\

DE PROVINCIALE

A l m a n a k  e n  W e g w i j z e r
VAN DE

STAD BRUGGE
EN DE

Provincie West-Vlaanderen

Uitgaaf 1913 — 134° Jaar.
De P rov inc ia le  a lm anak  en W ebw ij

zer der stad  B rugge en der prov inc ie  
W est-V laanderen waarvan de bijval van jaar 
tot jaar toeneemt, is eene uitgaaf D IE  A L  D E  
L A A T S T E  V E R lt E T E K IN f iE N  E X  
V E R A N  D E R  i.V ( iE X  R D V A T  en, door
dien hij het publiek A L L E R B E S T  kan in

lichten, onmisbaar geworden is in alle openbare besturen, bij de Geestelijke, Burger
lijke en Militaire ambtenaren, zoo ook bij alle handeldrijvende en neringdoende 
personen van stad en provincie. Hij is tevens van oneindig nut voor de landbouwers.

K orte  inhoud van  den W egw ijzer :

De Almanak voor 1913. — De Vervoerdiensten, Markten en Fooren. — De Geeste
lijke. staat van geheel het Bisdom. — Het Koninklijk Huis. —- De Ministeriën. — 
Consulaten. — De Wetgevende Macht. — Het Bestuur van Belgisch Congo. — Al de 
Besturen van geheel de provincie West-Vlaanderen. — Al de Besturen der stad 
Brugge. — De wegwijzer der Ambachtslieden, Fabrikanten, Kooplieden, enz., der 
steden en der groote gemeenten. — De Gemeentebesturen van de 8 arrondissementen 
der provincie. — Tarief der oude en nieuwe landmaten.

D I » T  i Gebrocheerd m e t 1 p lan  : 0.75 fr.
*  i G ekartonneerd m et 2 p la n s : 1.50 fr.

Te bekomen ten bureele van dit blad.

Kostbare Ontdekking



IJM H U J.N T E X R E

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.

1 3 . D e  It la a g -  e n  ■ t lo e d p il lc n  

zijn het krachtigste middel om den bloedomloop te ver
sterken en dus do maagwerking te verbeteren.

Onmisbaar voor flauwe vrouwspersonen in ’t aanko
men en in den tijd der slechte jaren tegen weekheid en 
verliezen. — Prijs : 1 frank.

Tegen opzending van postbon, verzen
ding overal.

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

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

Vroompoeder voor peerden, prijs 1.50.

Bleenepoeder voor hoornvee, prijs 1.50

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

L’UNiON SYNDICALE
Naamloozc Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op’t leven 

de branden, 

ongelukken en andere gevaren. 

Maatschappelijk kapitaal : S o o .o o o  f r .  

Gebracht op : AS,0 0 0 , 0 0 0  ft*.

ZETEL:
3 6 ,  rn»> » I ' A I I t r M i M M o l

Volksverzekeringen. —  Lijfrenten.
Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan

vragen van Agentschap.

Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

DRIE W O N D F '? * r» M n
PlUen, E le x lr  en  P o ede r  .

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

E le x lr  M a r i c l i a l .  Dees eiexir is zonder 
weerga voor het «m o t te genezen in weinig tijds. 
Hij bevrijdt de gezonde dieren tegen alle besmette
lijke ziekten, als men er 10 druppels van in het 
drinken mengt. Hij versterkt het bloed en bezorgt 
een goed muiten.

De jlesch, fr. 1-50; per mandaat, fr . 1-65.
l*oeil«-r IM a r ic l ia l .  — Onfeilbaar genees

middel tegen bek- of keelzweer, of kroep, enz.
De doos. 2 fr., de halve doos, I fr. 

per mandaat, 10 cent. meer.

Algemeen depot:
Apotheek WAUTH1ER, 103, Audergheml. Brussel 

Kortrijk. apotheek OTTEVAERE.
Yoer. DECREMER en L1BOTTE. apotheker*.

I B rand ig  bloed
Huidziekten, Zilt 

Eene kostbare  re m ed ie !

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

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

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

De W A R E  l.l'.V K .V S I'I l.l.K .V
IN. I t i in ia n .  door hunne bloedzuive
rende kracht, brengen de bedorvene vochten 
terug naar het darmkanaal, ontlasten het li
chaam, zuiveren het bloed en daardoor wordt 
het huidweefsel bevrijd van den toevoer der 
ontstekende vochten die de ziekten en den 
brand onderhielden.

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

Men kan de V V A ItE  L I.V Iv V S  
l>ILLK\  K . U . in»** verkrijgen in 
alle apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

:: NIEUWEN BRIL WINKEL ;:

W ilt gij uw gezicht
bewaren en verbeteren

wendt u naar het Huis

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

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

tusschen het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw- 

I 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- 

mometer» voor Brouwerijen 

’ en Melkerijen. Alle slach van 

Pekels, Waterpassen, Ver

grootglazen, Draadtellers, enz., enz.

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

— Spoedig gediend —

ï v " v ^ ^ ^ ^ V v  vvvv v v v v v v ^

m  »Suiker bakkerij Ter Statie Ét

V  A  N  l ü f  ! ■  B  H  E  ■ £
I J z e r w o g s t r a a t t  1, K O R T R I J K

op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E C E F O O iV  2 !*8

Juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt fruit 

(Fruit confit de France).

Rijke keus van cristalen, zijden en porceleinen bonbonnièren 
voor Kerst- en Nieuwjaar geschenken.

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

Gefoureerde en andere Wafels.

Bijzonderheid : Kortrijksche Wafels, Galettes Parisiennes. 

Zoetekoek met secade gegarnierd en andere. 

Koningskoek aan 1 fr. de kilo.

Fabriek van Scheikundige Meststoffen

H € H A B D  H E  S Ï O B B E L E I R

Molenstraat, 69, AALST
jOpgeloste en gemalen G uano  —  K lavervet —  Scheikundige 

[Meststoffen (chimiques) 

v Soda-N itraat — [Superphosphaat —  K a ïn ie t —  Ijzerslakken, enz.

V R A A G T  P R IJS - C O U R A N T .

" " " ^ U Z I E K M A A T ^ G H A P P I J j ^ N 5* ™ ™ "

k o o p t  u w e  i i i § t i ‘ i i i n t ‘ P t o i i  i n  l i e t

... F A U C O N
Keizer K are ls traa t, 83, TE GEN T .

R U C i L E S  te beginnen aan fr. 33.00.

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

franco t’huis geleverd.

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

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. ST IKSTOF W E L K E  DE PLANTEN 

RECHTREEKS O F  NA SALPETERGIST ING 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 stikstofgehalte en zijne regelmatiger uit- 
strooiing. Betere verdeeling in den bouwgrond. Regelmatiger wasdom Ml 
bijgevolg betere oogst.
Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene koopers v r*  
gemakkelijkt, dank aan het regelmatig gewicht en aan de goede hoedanig
heid der zakken.

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

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

Dat zijn de voordeelen dezer meststof, 

welke door al de handelaars en door

al de landbouwsyndikaten verkocht wordt.

V O O R  A LLE  INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, zich wenden to l bet

^Comptoir Beige du Sulfate d’Ammoniaque
fNaamlooi Vennootschap . _ B R U S S E L  ^te

fraat die i

.V.is^rof
DtikMU.Al
worden cr 

Op uan\ 
bel maken

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

ORTHOPED1ST-SPECIALI8T

H endrik  S erruyslaan 12, OOSTENDE 

(b ij de Nietiwt Post).

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

Spo ed ige  en zekere  genezing zonder
fijn, zelfs van de moei 1 ijkste gevallen door 
eene bijzondere  behandelino .

O n z ic h t b a r e  C o rs e ts

(eenigste model) voor de genezing der rug-
he m te ongemak leveren.

Iingcii Van ueii HALS. de RUGGRAAT, GEBOGEN RUG. SCHOU- 
). KROiVïME BEENEN, STOMPVOETEN, PLATVOETEN, enz. 
op zeer korten lijd volkomen genezen.

nmg zjnden wij adressen van genezingen, cn belasten on» met 
van HAND- ARM- en KUNS'I BEENEN.

K|ir<-W' a l l e  M a a n d a ir e n .  I n
l ie t  H .M . 1  « Ie »  r .O U U E K  A  1*1*EL,.

w i j k .  K O l t T K I J I i ,  van 2 1/2 
tot 5 ure namiddag.

Sprekelijk alle Zaterdagen, in het Hotel den 
Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, B l t l J t i t iE  
van 5» tol 3  ure namiddag; alle andere dagen 
ten zijnen hube in den voormiddag.

Kosteloos onderzoek, betaling na tevreden' 
beid.

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

KOUSSEN VOOR GEBORSTEN ADERS OP MAAT.

B r e v e t *  t
N™ ?r. s

1 \ 7'. :t B R E U K E N -B r e v e t *  i 
3071.^4 ; 
1 6 1 9 1 8 .

Breukbanden zonder staal en zonder elastiek (4 maal gebevet.)
G E N E Z IN G  Z O A O E I t  O P E K A T IE  *

Franc-ois VERDONCK, Bandagist®,
Kerkstraat, A N S E G H E M  (bij Kortrijk). 

BERICHT UIT MENSCHLIEVENDHEID.

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

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

honderde adressen ons uit menschlievendheid gegeven van personen 1, 2 en 3 maal geopereerd en die
nu duizendmaal slechter zijn dan voortijds. Neemt wel in acht dat wij door 40 jaren ondervinding aller
kunnen beteugelen, door onze veelvoudige stelsels van breukbanden. — Kinderen worden gewaarborgd 
genezen.— < 0 0 <* f r a n k *  b e l u o n in g  aan gelijk welken specialist of breuklijder welke he> 
bovengemelde kan weerleggen.

U lJ iK I t  A X l t E V .  — Bijzonder huis voor het maken v an  Buikbanden, voor vrouwen die lijden 
aan allerhande zakking van den buik. — K O U SSER f v o o r  g e b o r s t e n  a d e r s .

A L L E S  G E W A A R B O R G D . -  K O S T E L O O Z E  R A A D P L E G IN G .

BETALING NA TEVREDENHEID.

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

On ver/ok beepeeft M Vkrdonck zich ten huize van eenieder.

p  m  &  w  «®>> <* m  a  ü  E m  m w a  m  w

G. R0ESLER-B0LLErue Longue des Pierres, 3 3 ,  GOURTRAI
Mai.son la  p lu *  re n o m m ee  de la contrée , recommandée 

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

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

S p é c ia l i té :  Peinture a 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

G R A N D  C 1 IO IX  l»E C A D R K S

W  aschpoeder J eanne d’ Are
zonder m ededinger

m  Jen polascli te vervangen en fle zeep te sparen

wordt

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

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te  HERSEAU X (Statie).

r  i

O N D E R N E M IN G E N  V A N  G A S L E ID IN G  

VERWARMING Telefoon 170 VERLICHTING

JUSTIN HOUDHIONT & Z
\ | O pvo lge rs  van V. SENGIER-COURTENS

r  ^ K O R T R I J K ,  L E I E S T R A A T  (tegenover’t Stadhuis)

Doorbrandeode KACHELS en HAARDEN
met zichtbare vuring en circulatie . voorzien 

van een onfeilbaar nieuw stelsel tot rege ing.

♦ ♦  ♦

G r o o t e  k e u s  in  Ü Ü C H T E R S
vooiT E leetpie ite it « Gas « Acety lene ** P e tfo leom

E U R É K A  « geëmailleerd 
F ab r ik aa t - Sou*land •

GLOEINETJES VAN AF 0 .2 5

S C H O U W  V E R S IE R S E L S

K O P E R  EN  Z IL V E R W E R K  

K R IS T A L  - P O R S E L E IN  - G L E IS W E R K
Vulkachel P A U L  K R O G E R  - in  3 grootten 

m at bodrmrirenlatifl en w iizerrege ling .



N I E U W I G H E D E N  VOOR DAMEN
a ® - a 8 g ,  A H I S V & M f ,  S V l ï f t X f B PI

Het Huis dat best voorzien is en goedkoopst verkoopt. Onze kalanten zullen altijd een wonder- 
schoone keus vinden der laatste nieuwigheden. 

Bijzondere toog voor Kanten, Zijden, Linten, Stoffen, Voeringen, Merceriën, Passementeriën, 
Bloemen en Pluimen, Vorms voor Hoeden, Gorsets, Rokken, Bloezen.

i 1 B V I 1 I
G en ez in g  

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

door den u p p o ia le n  l i a n d  
U D M O N C E A U ,  v i e r  
B r e v e t t e n .  E ere-«ll-  
p lo n ia  en z i l v e r e n  Me* 
a la l ie . Dees toestel, volkomen 
zo n < le r  v e e r e n ,  is draag
baar dag en nacht zonder onge
mak, alle werken toelatende en 
met regelbare drukking, de 
scheuren van het darmvlies 
worden regelmatig vereenigd en 
men bekomt dadelijke verzach
ting, verbetering en zekere ge
nezing.

Den heer A . DUMOIV- 
C E A U . specialist, a t ,  r « e  
a u x  C Iiom x . ltltUSSEI>.
geeft volkomene w a a p h o r *  
en zend kosteloos allen uitleg. 
Men kan deze toestellen aan- 

r passen bij den heer G e o rp - n  
,depositaris

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

Algemeene Vertegenwoordiging 

voor West- en Oost-Vlaanderen

DER SIGARENFABRIEKEN

J o s é  TINCHANT 

y  GONZALÉS & Cis
-  FIRMA -

Vermeulen - De Grave
Sigaretten en Tabakfabriek

TE 1NGELMUNSTER
Vraagt de Sigaren Q uo  Vadis.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr GARRIN
Z ij verkloeken de maag en het bloed 
Z ij versterken de zenuwen 

Z ij geven eetlust

Z ij genezen hoofdpijn en migraine 

Z ij genezen anemie (bloedarmoede)

Z ij voorkomen tering (tuberculose).

Deze pillen purgeeren niet; zij verslijten 
het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW; de oorzaak ligt hierin: dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De i i i i l e n  v a t»  D 'G a r r i u  
zijn onder dit opzicht een uitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

G e b r n lk H v r i j ie  « men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 1 fr*. a s  de doos. — Voor 6 
doozen : T .O O  f r .  — Voor 12 doozen : 
1 3 .0 0  f r .

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

ELECTRICITEIT
Onderneming van Lich t, Dynamos, Motoren 

Ventilatoren, enz.

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

Warm water en Stoomverwarming.

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

Achille EEMAJN, Aalst
HUIS GESTICHT IN 1876 

Kunstguano en Scheikundige vetten
Prijs volgens samenstel — Vraagt Prijs-courant

Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten : 1° 
STIKSTOF onder vorm van nitraat en ammoniak; 
2° het PH0SPH0RZUUR onder vorm van super- 
phosphaat; de P0TASCH onder vorm van oplos
bare zouten.

Grondstoffen aan den koers van den dag, zooals: 

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

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

Joseph Vandeginste, Wevelghem
HORLOGEMAKER-GOUDSMID, Statiestraat, 13

Alle slach van Horlogiën, Schoutu- 

gamituren, Regulateurs, Wekkers,(

- - Volledige keus van juweelen in 

goud, zilver, doublé, aan voordeelige 

prijzen. - - - - - - - - - -

ROUWARTIKELEN

Zilveren en verzilverde paternosters.

Verwisseling en aankoop van goud, 

zilver, diamant, aan de hoogste 

prijzen. - - - - - - - - - -

Spiegels, Barometers,Thermometers, 

Pekelt, Verrekijkers, enz. . . . .

ELEKTRIEKE BELLEN 

BRILLEN EN PINCE-NEZ.

Men mag verwisselen tot dat men 

tevreden is. — Glazen volgens voor

schrift der oogmeesters. - - - -

: : : : Bijzondere schoone keus van : : : :
Zilverwerk, Couverts, Soep- en Koffielepels, enz.

W erkhu is  voor a lle  siach van verm ak ingen . 
RIJZOIVOERE S (  I IO O \E  A R T IK E L E N  v o o r  l»te C O M M U N IE

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

J A ! J A !
*1 Is een aangenomen feit:

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

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
PRIJS : fr . 1.25 de doos ; fr . 3.25 de 3 doozen o f de drie  dubbele doos ; 

fr . 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos.
Algemeen depot: Apotheek F. TUYPENS, Houtbriel, 24, Sint-Nikolaas, 

alsook in alle goede apotheken.
W a c h t  U v a n  n a m a a k n e ln ,  z e  z i j n  z o n d e r  w a a r d e .

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

.  De Vermaarde ONTDEKKING van den NOORDPOOL.

den Noordpool te bereiken waren P eary  en zijne amerikaansche gezellen 
van geen beeren of wolven bang  ; hadden z ij geen kogels of b u sk ru it m er> , 

z ij konden zich verdedigen door hunne messen, stokken en ze lf door hunne ODbe- 
la le*» geweren ; m aa r  in  die vochtige en k illig e  streken zouden z ij  du izendm aal 
van  koud . vallingen, borstziekten en fleuris omgekomen z ijn , hadden z ij voor 
tfev ii voorraad grezorgd van

B Ü R S T P A S T IL L E N  v a n  1  F r a n l* ,  van de
A p o t b - e l *  d e  B i e l * o r f ,  76, D i j l j . s t r a a t ,  A n t w e r p e n .  Telefoon 6 2 0 6

Het echte hedendaagsch V olksm iddel; ééne doos is genoeg voor eéne week.
Ook te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperen

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
Naamlooze I atschappij. — Kapitaal 2.000.000 Frank.

Zete l: A N T W E R . ^N , Tw aalf Maandenstraat, i3, nevens de Beurs

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

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

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

Se/iö!ler, 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. a .T S  %
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 % . Stukken van fr. 100, 

5oo en 1 .000.
Leen ingen  op v a tte  goederen In eersten rang  v an  h y p o th e e k  a a n  voordee lige v oo rw aarden .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

AVELGHEM : M. O. Vandemeulebroeke, landm. 
BELLEGHEM : M. Camiel Prenen, koster. 
CASTER : M. J.-B. Platteau-Puissant, grondeigen. 
COYGHEM : M. Sylvain Bekaert, Koster-verzek.. 
CUERNE : M. Jules Melsens, gemeente-sekretaris 
DEERLIJK : M. Prosper Opsomer. 
GYSELBRECHTEGEM : M. Hector De Groote. 
HARELBEKE : M. Jul. Plaetsler-Gryspeert, hand. 
HEESTERT : M. Alfred Van ae Walle.

HULSTE-BAVICHOVE: M. P. Vandenbtflcke. 
MARCKE : MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
MOEN : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
OOTEGHEM : M. Alois Hoet, koster. 
PLOEGSTEERT : M. C. Bossaert, Armentierstr. 
STACEGHEM : M. Albert Vlieghe.
TIEGHEM : M. Alfons Supply.
VICHTE : M. Remy Faveere.
WAERMAERDE : M. Teophiel Meire.

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

RHUMATISM GENEZEN
' • T ï '  l»<-w|i« v m i  jto n c ïln e . M. Guillaume-Paul Denil, Hospitaal- 

straat, 186, te Opwijck, schrijft: « Sedert meer dan 5 jaren leed ik van ge
weldige pijnen van rhumatism. Verleden jaar heb ik twee doozen W l l l l a i n  
C a c i i r t t e i i  genomen en sedert dien ben ik zoo wel dat het ongelooflijk is : ik 
kan u niet genoeg bedanken over mijne genezing. Ten einde deze te helpen die lijden 
laat ik u geerne toe dezen brief te veropenbaren. »

Indien gij lijdt aan rhumatism, jicht, heupjicht, lendenpijnen, enz., weest over
tuigt dat de C a c h e t t e n  W i l l i u i t i  die M. Denil genezen hebben, u ook gene
zen zullen. 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 .

mat&atÊÊÊÊm

VLAMINGEN, LEEST!

Nieuwe boeken verschenen bij den uitgever J.Vermaut 

Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

D e W eg  naa r he t Licht, door J. Jörgensen. — Prijs : 3.50.

Re iner Leven, door J. Guibert. — Prijs : 1.50.

School en K arak te r, door Förster. — Prijs : 3.00.
De Geuzenstad, door Karei Van den Oever. — Prijs : 3.00.

U it he t Leven der D ieren , door Caïsar Gezelle. — Prijs : 3.00.

U it he t Leven der D ieren , door Caesar Gezelle. — Prijs : 10 .00.

De W e llevendhe id . — Prijs : 1.10.

Langs s tille  Paden , door Arm. Van Veerdeghem. — Prijs : 2.00. 

Le liën  van  D alen , door Caesar Gezelle. — Prijs : 3.00.

Sam ue l, gedicht bijbelspel door Bertholf Biekens. — Prijs : 1.25.

U it dagen van Jo n g  leven, door Bertholf Biekens. — Prijs : 2.00.

SCHRIJVERS laat uwe boeken drukken bij den uitgever J. V ermau 

Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

SC A LD IS
RIJWIELEN

Het Rijwiel 
van den Gentleman

ET RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN 
ONVERSLIJTBAAR

EN ONLOSLOOPBAAR
70 % minder wrijving

IDEAAL VOOR HET TOURISME 
- FIJNSTE TOEBEHOORTEN .

M o t o r r i j w i e l e n  S c a l d i s
EENVOUDIG EN BETROUWBAAR

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

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

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

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

Monopool voor België der beste rij w ielspecialiteUen de banden Perfection . 

de vrijw ielnaven 0 ’ Karr, de garn ituren Bios. de houten velgen D o m in io n , de 

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

A ^ en t  s lt. «;»t VMOXIMtKX-SOËTK, O ooruU k w y k ,  » .  K n rtrt lk


