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

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

Gewone aankondigingen : 25 cent. de reke.

Rechterlijke aankondigingen : 1 fr. de reke.

Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst. 

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

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

Prinses VICTORIA-LOUISA VAN PRUISEN, dochter van Willem II,^Keizer van Duitschland 

en Prins ERNEST-AUGUST VAN BRUNSWYCK EN LUNEBURG 

waarvan men het:aanstaande huwelijk aankondigt.

Sedert I 866 heerschte er veete 'tusschen de duit- 

sche keizerlijke familie von Hohenzollern en deze der 

hertogen van Cumberland, voor eene kwestie van recht 

tot regeering in de verschillende takken der familiën.

Die oneenigheid schijnt nu bijgelegd, want maandag

is te Carlsruhe de verloving gevierd van prinses Victoria- 

Louiza, dochter van den duitschen Keizer, met prins 

Ernest-August, hertog van Brunswyck-Luneburg, zoon 
van den hertog van Cumberland.

DE VA STEN B U LLE  
VA N 1913.

De stoot is gegeven. Monseigneur de Bisschop van 

Brugge houdt openbaar zijne bewering staande « dat 

de drankbestrijding het eerste is, het voornaamste » het 

noodzakelijkste onder al de sociale werken ». 1 lij noo- 

digt allen uit tot dit werk hunne krachten samen in te 

spannen. « Ware het te veel vragen dat gij zoudt door 

uw voorbeeld de matigheid aanleeren,... dat zelfs som

migen onder u eenig tijdelijk voordeel, ik zou bijna 

zeggen eenig oneerlijk gewonnen geld, zouden offeren 

om de misbruiken tegen te gaan, die onze bevolking met 

ondergang bedreigen? ».

Dit laatste is een bedekte oproep tot de goede brou

wers en herbergiers, om liever wat min te winnen dan 

het drankmisbruik aan te moedigen.

Sommige menschen zijn gereed om het drankmisbruik 

in aS zijne afschuwelijkheid te zien en te laken bij het 

werkvolk, zonder het te bemerken in de burgerij en hoo

gere standen. Zij vergeten de champagne-partijtjes in 

sommige spijshuizen, bij wereldsche feesten, na de jacht, 

enz... Maar ja, de openbare dronkenschap, het luid

ruchtig tieren en roepen dat uitwalmt uit de kroegen van 

de volkskwartieren, dat roept meest de aandacht. En die 

het volk meest genegen is, zal meest wenschen het verlost 

te zien van de drankplaag zooals van andere misbruiken, 

en meest daatoe meêhelpen.

Hebt gij belet dat de trouwste leden van onthouding 

te vinden zijn tusschen de mannen die aan onze katho

lieke werklieden de meeste liefde bewijzen, hun meer 

rechten, politieke zooals andere, willen toekennen, en hen 

tot eene meer zelfstandige en hoogere plaats in de maat

schappij willen verheffen?

De onthouding krijgt nu van Monseigneur den Bis

schop eene bijzondere lofbetuiging. « Wij zouden willen 

dat de geloovigen de matigheid beoefenen, door niet 

enkel alle overdaad in drank te vermijden, maar ook 

door geheelonthouding of ten minste gedeeltelijke ont

houding van sterke dranken ». Die sterke dranken zijn 

hier alle alcoholische dranken, bier bijvoorbeeld zoowel 

als korten drank. De fransche vertaling « boissons 

enivrantes » geeft het duidelijk te kennen.

Die bisschoppelijke oproep tot onthouding raakt alle 

klassen van menschen, de hoogere standen zoowel als 

hei werkvolk. Nochtans zouden wij meest goed bereiken, 

indien wij de werkmenschen aan dien oproep konden 

doen beantwoorden.

Rechtzinnig gezeid, daarin zullen wij niet lukken, 

tenzjj eerst de werkers in zelfstandige bonden ingelijfd 

zijn. Daar, als zij onder elkander zijn, willen zij de 

waarheid gezeid zijn, als die waarheid van iemand komt 

die geheel hunne genegenheid bezit. Daar willen zij 

bekend gemaakt zijn met hunne gebreken, waar zij ook 

bekend gemaakt zijn met hunne rechten. Daar kan er 

gesproken zijn met gemoed en op het gemak; en als de 

werkmenschen gevoelen dat de spreker ten volle over

tuigd is en door niemand weêrhouden is, zullen zij 

bereidwillig luisteren, en gemakkelijk met hem instem

men. Daar zal men bij machte zijp goede besluiten te 

doen nemen, eene verplichting met meening te doen 

aanveerden, en met wilskracht te doen uitvoeren.

De eenige groep van volwassenen waar men zulk 

werk kan aanplakken, zooniet dadelijk, dan toch wat 

later, is de propagandaclub of katholieke werklieden

bond. Deze maatschappij zoekt niet zooveel het groot 

getal leden, maar overtuigden en verstandige durvers die 

in hen zelven wilskracht dragen, en anderen kunnen te 

woorde staan.

Zij is tot veel goeds geroepen, en haar noodigste werk 

is nu van nog veel goede werkljeden op te zoeken en in te 

lijven, die bekwaam zijn om overal op eersten rang te 

staan, maar nu zoo wat rondgestrooid liggen, bijna als 

schapen die op den herder wachten. Enkel wat moed en 

wil, en veel goeds kan gedaan zijn.

Z. E. Kardinaal Mercier
zond ons, eigenhandig, volgend schrijven, in ant

woord op wat we over hem schreven :

« Mijn besten dank en bisschoppelijken zegen over

u, uwe familiën en uwe dappere werkzaamheid. » 

We bedanken van harten Zijne Eminentie, en met 

dien zegen zullen we voort werken, harder dan ooit, 

om voor ons vlaamsche volk benevens volledige 

ontwikkeling, wapens te geven om zijn aloud geloof 

en zeden en zijn taal te verdedigen. Verleden week 

deelden we mede een uittreksel uit den Vastenbrief 
van Z. Eminentie, namelijk over « maatschappelijke 

plichten. » En die plicht zullen we zelf trachten te 

vervullen en in de mate van het mogelijke leeren aan 
anderen.

R e d . e
van Heer K . Gilles de Pélichy.

De arbeidsconflikten hebben bijna altijd een nasleep 

van stoffelijke en zedelijke ellende; die ons medelijden 

moeten wekken en ons bewegen om dadelijk naar heil
middels uit te zien.

Buiten twijfel hebben in den strijd, waarover we thans 

spreken, de ongesyndikeerden, op zekere oogenblikken 

de hoofdrol gespeeld. In der haast hebben ze beslissingen 

genomen, hun eischen heel vaag aangeduid en daardoor 

liepen de loffelijke pogingen om beide partijen te ver
zoenen, mis uit.

De syndicale werking, was ze beter verstaan geweest 

en dieper ingeworteld, had het conflikt kunnen vermijden 

of ten minste in korten tijd den vrede herstellen.

Er bestaat jammer genoeg, zoowel onder werklieden 

als onder burgers nog een groote dwaling; dat een 

syndikaat van werkgevers of werknemers altijd en voor 

alles, tot weerstand moet dienen.

Van daar uit de volstrekt valsche opvattingen over 

de rol der gesyndikeerden, over de voordeelen die ze uit 

hun vereeniging halen, over de betrekkingen die zouden 

kunnen en moeten bestaan tusschen syndikaten van 

patroons en arbeiders.

Van daar dit wantrouwen, en kwaad vermoeden die 

volstrekt niet strooken met de taak der vereeniging, die

onderwijs, opvoeding, verzedelijking en ’t bewerken van 
den vrede voorop stelt.

Zeker heeft de wetenschap het werk van den arbeider 

dragelijker gemaakt, maar die wijziging in de manier 

van voortbrengen heeft niet altijd den werkman bevoor- 

deeligd. Veel te dikwijls is de werkman de slaaf ge
worden van het machien. Mgr. Keppler, bisschop van 

Rottenburg zegt dat ’t niet noodig is een ontdekkingsreis 

te doen in onze nijverheidssteden en haar eendelijke 

fabrieken om te zien hoe eentonig en hoe doodend het 

werk is; om te weten hoe het staat met den werkman 

die daar uren op uren in een stinkende fabriekslucht 
arbeidt.

De verdeeling van den arbeid heeft zeker op econo

misch gebied vele vruchten gedragen, maar heeft ook 

haar schaduwkanten. De moderne nijverheid heeft den 

arbeid gewijzigd, den arbeid verschrikkelijk lastiger 

gemaakt. De menschenarbeid heeft zijn ziel verloren, 

heeft al zijn aantrekkelijkheid zien verdwijnen. Keppler 

zegt verder nog: we bleeken katoen, temperen het staal, 

fabriceeren porselein en oneindig veel ander voorwer

pen... maar ’t komt niet in ons plan, ’t staat niet bij onze 

winsten aangeschreven, ai was het maar een enkel ver

stand te verlichten, te versterken, te vormen.

’k Weet wel dat er nijverheidsgestichten zijn waar het 

beter gaat en waar er bloeiende inrichtingen zijn voor 

de werklieden. Toch is er in onze sociale organisatie een 

groote leemte. De arbeider die alleen staat, mist zijn 

vereeniging. ’t Was de vereeniging, de gilde van vroeger 

die onze vaderen groot maakte; die onder den naam 
van syndikaat, in onze dagen de ziel van den arbeider 

verheffen moet, en onderwijzen.

Wat men ook zegge, het syndikaat is uit zijn eigen 

geen oorlogswapen. Integendeel als de leden het goed 

meenen, is het in de eerste plaats een genootschap voor 

den vrede.
De nijverheidshoofden stichten vereenigingen om over 

hun belangen te spreken, om in gemeenzaamheid ver

zekeringskassen te stichten, om grondstoffen aan te 

koopen, om zekerder hun waren naar den vreemde te 

k'.nnen eervoeren.
Zoo ook handelen de werklieden om den geest van 

initiatief, vooruitzicht en zelfverloochening te ontwikkelen 

door hunne vereenigingen.
Aan de werklieden dit syndikaal recht niet erkennen 

is onzin; ’t ware een anderen een recht ontkennen dat 

men voor zich zelf opeischt.
Dit wagen is heel nutteloos en niet zonder gevaar voor 

den socialen vrede een strooming willen bedwingen die 

mits aanmoediging een edele taak uitstekend kan ver

vullen. Met genoegen hoorden M. Mahieu en ik in een 

onderhoud met de fabriekanten van Rousselare, volgende 

verklaring van wege de nijveraars: dat zij het bestaan 

der syndikaten aannamen, van welke politieke kleur ook, 

en dat zij er mede zouden onderhandelen in de ge

schillen die later mochten ontstaan.
Een beslissende stap naar de verzoening was dit wel; 

De rol der hoogere standen moet niet hierin bestaan dat 

ze alle loffelijke initiatief van hunne werklieden bestrij

den; hun plicht is ze te helpen en aan te moedigen.
We moeten naar vooruitgang streven in de syndikaten 

zelf door grondige studie van economische en sociale 

vraagstukken* d°or verdere ontwikkeling van sociale 

verzekering, door het verbeteren van het vakonderwijs. 

Vooral moeten we aankweeken gevoelens van naasten
liefde, vroomheid en rechtvaardigheid, die wanneer eigen 

belang naar strijd dwingt, toch nog de hoeken afronden 

en de wonden koelen.
Bij werkgevers of arbeiders mag geen blind wantrou

wen bestaan; die gevoelens leiden te gemakkelijk naar 

uitzinnigen weerstand.
Om naar behooren, vooral bij een crisis over de 

eischen der werklieden te oordeelen, moetn de bazen 

zich stellen op de hoogte van onderricht en opvoeding 

van den werkman. Zij moeten weten wat de werkman 

denkt en gevoelt, vooral zoo hij huisvader is en langen 

tijd hulp ontbeerde.
Ook de werklieden echter moeten niet immer in 

eischen der werklieden te oordeelen, moeten de bazen 

niets kent dan ’t gezag. Tusschen een wettig, een noodig 

gezag en een misbruik van macht is er wel verschil. 

We moeten al eens geduld kunnen oefenen, kunnen 

aanvaarden dat de verschrikkelijke concurrentie van 

vreemde landen onze eigen nijverheid in benarden toe

stand brengen.
Nijveraars en arbeiders moeten om ’t algemeen wel

zijn een eigen gedacht, een eigen voordeel laten varen.

Stelt vertrouwen in bonden, wijs geleid en sterf mge- 

richt, die kunnen alle kwesties onderzoeken en bij gescnil 

tot verzoenings- en scheidsraden hun verzoek richten. 

Om die herhaalde storingen in onze nijverheids-centra 

te vermijden en in te gaan op een immer levendiger be

weging bij de luste werkgevers en arbeiders, dringen we 

aan bij den achtbaren minister van nijverheid en arbeid 

om over kort het wetsontwerp te zien indienen op het 

stichten van bestendige verzoenings en scheidsraden.

*t Is wel is waar een kiesche zaak en de moeilijkheden 

die men in Nieuw-Zeeland voor de hand kreeg, moeten

ons tot voorzichtigheid nopen. In Canada echter kwam 

men tot beter uitslagen. Maanden reeds is de achtbare 

minister met de studie begonnen van die kwestie; en die 

studie werd omgezet in een volledig en praktisch ont

werp. ’t Is mijn innigste wensch dat, om de stoornissen 

op de arbeidsmarkt te vermijden, alle de kamerleden 
dit wetsontwerp bijtreden, ’t Zal een weldaad zijn.

EEftS JUBELFEEST.

M. ST IÉN ON  DU PRÉ
burgemeester van Doornijk.

Ter gelegenheid.van het 25-jarig bestaan der be- 

faamde Société de Musique van Doornijk, werdjeene 

huldebetooging ingericht ter eere van M. Stiénon 

du Pré, die, als voorzitter, deze kunstmaatschappij 

sedert 25 jaar tot zulken hoogen bloei deed klimmen.

Zondag 16 Februari zal deze maatschappij een 

kunstwerk van Berlioz uitvoeren : La damnaüon de 

Faust. — Solisten : Mme Dubois, MM. Dubois, 

Gresse en Cerdan, alle vier van ’t Opera van Parijs.

W ERK STAK ING
EN U IT S L U IT IN G

TE RO U SSELA RE .

Met angstige spanning wordt gansch Belgie door ge

wacht naar nieuws over de laatste gebeurtenissen te 

Rousselaere. Daar wordt nu gestreden een beslissende 

reuzenstrijd.

En duUrt de strijd zoo lang, zoo ongenadig voort, 

en is hier zooveel onverdiende ellende, en zijn hier veel 

neringdoeners en kleine burgers die er ook veel bij te 

lijden hebben... nooit, neen nooit zal men het kunnen 

wijten aan de christene vereeniging, maar wel aan de 
koppige willekeur der bazen.

Alle middelen tot verzoening en overeenkomst werden 

door de werklieden ingespannen en alle werden door 

de bazen zonder onderzoek noch bespreking verworpen.

1. Nog voor de beweging in de spinnerijen werden 

cien 22 October en 7 December brieven verzonden door 

de vereeniging aan M. Pardou-Duthoo, de vragen der 

werklieden bevattend. Beide brieven bleven onbeant

woord. Op een derden brief kreeg de christene vak- 

vereeniging een schrijven terug en daarop volgde eene 

onderhandeling. De redelijkheid der gevraagde ver

beteringen wierd bewezen, maar ondanks dat kregen de 
werklieden geene voldoening.

2. Aan M. Deschryver-Lenoir, werden brieven ge
stuurd den 22 December en 4 Januari. Daarin werd 

eene onderhandeling gevraagd met de christene ver- 

e niging en in den laatsten brief zelfs met zijne werk

lieden alleen. Nooit zagen wij daarop een antwoord.

Daarop wat later, gingen eenige werklieden om met 

den fabrikant te spreken. Alles was vruchteloos.

3. Korts na den lock-out in de spinnerijen den 27 

December, op aanvraag der werklieden, wierd door de 

christene vereeniging onderhandeling gevraagd met het 

bazensyndikaat en in ’t bijzijn van eenige werklieden, 

niet om eischen te stellen, maar enkel om den toestand te 

onderzoeken en de zaak klaar te trekken. Antwoord: Er 

is niets te onderzoeken. W ij hebben alles aan de werk

lieden gezegd. Het besluit van de spinfabrikanten blijft 

onwederroepelijk en onveranderd.

4. De werklieden hebben daarna, daar de bazen dus 

weigerden onze vereeniging te erkennen, op eigen ver

antwoordelijkheid hun vragen ingediend. Die vragen 

werden dus wel door de werklieden zelve, en niet door 

de vereeniging opgemaakt en ingezonden, ’t Was dus 

niet namens de vereeniging.

Antwoord? Er vam niet een antwoord.

5. Den Zaterdag daarop ging een afvaardiging van 

werklieden om antwoord te vragen of toch de zaak te 

bespreken. Antwoord: Er valt niets le bespreken. De 

zaak staat onveranderd en onwederroepelijk vast.



6. Den volgenden Zaterdag vernieuwde poging der 

werklieden: Zij gingen nogmaals in eenige fabrieken 
hun meesters vinden. Zelfde antwoord, maar ditmaal 

barscher.

Daarop volgde die onverklaarbare, onwettige en 
hartelooze uitsluiting in de gekiende weverijen en 

voddenwerkhuizen, die het getal werkeloozen nog meer 
dan verdubbelde.

7. Den 21 Januari schreef de christene vereeniging 

een brief aan den bazenbond met de volgende vraag: 
Aan de werklieden de gevraagde verbetering te willen 

geven, ofwel te willen onderhandelen.

Nogmaals geen antwoord! Niets!

8. Ook achtte het de heer Burgemeester Mahieu tot 

een plicht zich een zaak ter harte te nemen, die zulken 

wreeden toestand teweegbracht in de stad.

9. De heer Burgemeester biedt zijne bemiddeling aan 
en spreekt met de bazen.

Antwoord: NIETS!

10. Den 24 Januari vroegen wij schriftelijk de 

tusschenkomst van den heer Gouverneur. De heer 

Gouverneur laat de twee partijen naar Brugge roepen. 

Het voostel der werkliedenvereeniging luidde als volgt: 
de heer Gouverneur zou zich tusschen beide partijen 

plaatsen om de geschrevene vragen en antwoorden van 

beide kanten gedaan wederkeerig te overhandigen.

Niets te doen: ’t voorstel wierd verworpen.

De bazen bleven bij hun besluit.

1 1. De heer Burgemeester heeft dan rusteloos heen 

en weder bezoeken gebracht Z O N D E R  U IT SLA G .

12. Dan stelde hij voor een verzoeningsraad bijeen 

te roepen, waarvan hij zou de tusschenman zijn.

VERW ORPEN .

Zooveel pogingen dus, die uitliepen op weigeringen, 

Men wil niet onderhandelen, niet bespreken, niet onder

zoeken. Dus buigen onder hun alleen-heerschappij of 
bersten,

— »o«—
Maar de christene vereeniging zal niet buigen en ook 

niet bersten. Maandag 10 Februari hebben de werk

lieden in twee stampvolle vergaderingen eenparig aan

genomen voor ’t oogenblik alle pogingen te laten varen 

en te wachten naar betere tijden.

Hoelang zal dat wachten duren? Wanneer zullen de 

bazen tot bezinning komen, ontwaken uit hun hersen

schimmige droom? God weet het!
M aar intusschen wordt de vereeniging hoe langer 

hoe sterker, en voorzorgen worden genomen voor een 

onbepaalde toekomst.
Het nieuw sekretariaat is bezig met het oprichten van 

vasten wekelijkschen steun, gevoed met de vaste wekelijk- 

sche bijdragen door veel burgers, priesters, vereenigingen, 

enz... toegezeid.

Tevens wordt het volk hoe langer hoe eendrachtiger, 

vormt en blok uit, onwrikbaar werk. Nu weet ons 

Rousselaersche volk wat een bolwerk de vereeniging is.

Het Stadsbestuur doet ook zijn plicht en verdient al 

onzen dank. Het heeft gestemd van nu af aan al de 

kinders der werkloozen van alle gezindheid  ̂ ’t middag

maal in de scholen te verschaffen.
Veel werklieden wijken uit naar ’t vreemde om werk. 

Het getal weekabonnementen groeit dagelijks aan... en 
zoo worden uitwegen gevonden om ondanks broodrooving 

toch aan brood te komen voor vrouw en kinders.

W ij achten het als een plicht die werklieden die 

buiten Rousselaere naar werk en door hun arbeid naar 

onderstand zoeken kenbaar te maken dat zij door 

bemiddeling van ’t Stadhuis kosteloos eene reiskaart 

voor hun bestemming mogen aanvragen.

En er wordt nog verder uitgezien naar andere 

middelen.
Aan den eenen kant dus bazen die doordrongen van 

hartelooze liberale dwaalbegrippen, naar willekeur, over 
hun werklieden willen beschikken als alleen-heerschers! 

Aan den anderen kant christene werklieden, die dag bij 

dag zich nauwer broeders voelen in een strijd voor 

erkenning en voor recht.
Wie ’t recht heeft, heeft den God van ’t recht als 

medestrijder. Ook heeft de werkliedenklas een grenze

loos betrouwen in de toekomst!

— »o«—
Voor de eerste maal heeft de bazenbond getracht de 

handelwijze der uitsluiters te verrechtveerdigen. Daarop 

is een knap antwoord verschenen van wege de werk

lieden.
In ’t vlugschrift der bazen worden de leiders der 

werklieden uitgegeven voor onverantwoordelijke, on

wetende, verachtelijke mannen. Die mannen staan te 

ver boven dien hateliiken smaad, om erdoor geraakt te 

worden.
Dat de bazen in onderhandeling komen. Zij zullen

die onwetende mannen gemakkelijk op hunne plaats 

zetten.
De bazen mogen van geluk spreken dat hunne werk

lieden door die verachtelijke mannen geleid worden.

’t Is dank aan die mannen dat alles zoo rustig gaat, 

en dat iedereen verwonderd is over de bedaardheid van 

die duizenden werklieden. In de laatste maanden waren 
er min wetsovertredingen en processen dan op andere 

tijden. Policie en gendarmen hebben hier thans gemak

kelijk leven.

-))0«-—

Belangrijk Bericht. —  De christene vereeniging heeft 

geen uitstaans met die mannen die thans hier en daar 

rondloopen in ’t omliggende om onderstand voor de 

uitgeslotenen. De uitgeslotenen krijgen hunnen onderstand 

in de vergaderingen. Enkel worden te Rousselaere 

« souchen » verkocht met den stempel der vereeniging 

« Help u zelf » of met den stempel der gilde. In de 

gemeenten waar christene vakvereenigingen bestaan wor

den ook souchen verkocht: doch dat werk wordt gedaan 

door de mannen der vakvereenigingen uit die plaatsen,' 

en niet door vreemdelingen.
-—»o«—

Deze week heeft men het portret getrokken der sta

kers. Niet te verwarren met de portretten der socialisten. 

Die portretten zijn verkocht geweest zoo gezeid ten voor- 

deele der christene vereeniging. Eenige sossen hebben 

deze week een bosse gepakt op de gezondheid der licht- 

geloovige koopers.

De roode dompers schrijven voort in hunne bladen 

over den lock-out, dat is volgens hen: over ’t algemeen 
stemrecht en de algemeene staking.

Hun uitstapke naar Iseghem, op Zondag 11. gehouden 

was een flauw beestje. Er waren 42 of 43 deelnemers, 
een dertig meisjes en 12 of 13 mannen. Twee en veer- 

tig en een zwijn, zeiden ze Zondag langs de Rumbeek- 
straat.

Geheel het kraam der socialisten staat thans flauw op 

zijn pooten. De leiders doen hun beste om heel ’t boelke 
kapot te krijgen.

KRONIEK VAN DE WEEK.
DE W ERKS I AKING. De socialisten willen 

ons voortdurend op een slecht terrein duwen om ons te 

kunnen ongelijk geven. Maar het recht is voor ons en we 

zullen ’t kort en klaar bewijzen!

Y’oor de kiezingen waren wij zeker te winnen, socia

listen en liberalen waren ’t ook. Ze schreven achterna 

wel van ’t zeuren, ...maar we kennen dat liedje; gelijk 

wie verliest, t is altijd de schuld van den winner dat er 

een verliezer is, dat spreekt.

En nu een vergelijking.

Er is een maatschappij gelijk dewelke, waar een deel 

van de leden op een vergadering een verandering vraagt 

van ’t Reglement. De raad is van een ander gedacht, ’t 

wordt toch in stemming gebracht en de meerderheid be

slist: ’t zal niet veranderen. —  Tot nu toe is alles goed.

Maar... de minderheid speelt op haar poot en ver- 

dreegt heel de maatschappij onders boven te keeren, 

te vernietigen, zoo d.e raad het reglement algelijk niet 

verandert. In de raad komt men overeen dat men later in 

den raad en met de meerderheid de zaak zal bespreken. 

M aar dat is ook niet wel. De minderheid roept: IVij 

vragen ’t nu, ge zult het nu bespreken of we leggen heel 

den bond dood.

De raad en heel de meerderheid zal van zelfs 

antwoorden: Zoo we toegeven, dan wordt de minderheid 

een meerderheid en de meerderheid wordt de minder

heid! Is dat zoo niet? Wilt ge de maatschappij kapot 

maken... We kunnen wij dat op ons niet nemen, wij 

komen daar niet tusschen. Wilt ge niet wachten tot ge 

zelf de meerderheid zijt, we kunnen ’t wij niet helpen, 

noch beticht worden van de dwaasheden die gij doet.

Past dat toe op de vraag naar de grondwetsherziening 

en we zijn er. De socialen, en zij alleen, willen Algemeen 

Stemrecht bekomen door Algemeene Staking.

ZE DEELEN KALMOES UIT. - Zaterdag en 

Zondag hebben de roode volksvertegenwoordigers en 
hun luitenanten overal gaan spreken en de werklieden 

gaan stillen.

Gaan stillen is het woord precies niet. In de Kamers 

wilden ze wijs maken dat het hun volk was dat langde 

naar de staking. En overal waar er meeting was, zien we 

dat het de bazen waren die ’t vuur zijn gaan aanblazen.

Het land zal weten wie de verantwoordelijkheid 
draagt!

’T IS BESLIST dat de Algemeene Werkstaking zal 

beginnen den 1 4 April.

En schrijft Le Peuple zegt ons toch niet dat we voort

durend grève zullen maken, ’t is slechts voor een keer, 

ten ware de politiek ons daar nog eens toedwong. Voor 

wie die woorden leest, is alles klaar. Een pensejager 

spreekt ook alzoo. ’k Zal nooit meer schieten, tenzij als 

ik een haze zie.

! 50 afgevaardigden hebben de grève gestemd. 'Maar 

was ik socialist, ik zou op mijn ongemak zijn en niet 
weinig.

Wie waren die afgevaardigden?

Op zulke keeren zouden het moeten werklieden zijn, 

die rechtstreeks in de staking betrokken zijn; maar neen, 

het zijn de partijmannen, de vrije mannen, die onder 

de staking toch geen honger zullen lijden. Mannen die 

als vrije mannen gebonden zijn aan de partij en bijge

volg stemmen wat de partij eischt, en geen rekening 

houden met de werklieden die ze vertegenwoordigen, 

maar van wie ze niet afhangen.

KAMER-VERSLAG.
De vrijmetselarij is geene geheime instelling. Het 

geheim over de namen wordt bewaard en daarmee 

uit. De loge is geen politieke vereeniging, maar een 

liefdadige instelling. Hoeveel geld ze uitgeeft voor 

dit doel werd precies niet gezegd.

Alzoo... sermoende de zeer eerbiedwaardige Broe

der Cocq, een van de groote pauzen van de Belgi

sche vrijmetselaars.

M. Cocq vergeleek ook de vrijmetselarij aan de 

derde Orde, maar viel daar over een klein beetje 

scherts van M. Goblet. Mijn beste heer, zei M. Go- 

blet, Zondag aanstaande is er vergadering voor de 

derde Orde te Luik. Kom meê met mij, ge zult alles 

zien en hooren. Maar ’k ben zeker dat ge mij niet 

zoudt willen voorstellen met u meê te gaan in een 

tempel.

Als Broeder Cocq nu den dank had verdiend van 

al de lieve broerkes, zette hij zich neer en de broe

ders wachtten op het antwoord. Wie ging er nu dien 

buk bij de haans grijpen.

Minister de Broqueville nam het op zich, broeder 

Cocq en heel zijn état-major een half woordje te 

zeggen, ’t Kwam af lijk een ongeweerte en voor dat 

de minister t’einden kwam, waren al de geweldigste 

framassons, tot Furnémont toe, links en rechts weg

gedropen, wijl heel de rechterzijde den minister toe

juichte zonder einde. In de stampvolle tribunen was 

er niét min geweld. Zoo er daar broerkes zaten, hun 

ooren ruischen voorzeker nog.

Kijk, zei de minister,generaal Zurlinden, ministers 

Ribot, Delcassé en Millerand in Frankrijk verbieden 

even goed aan de officieren lid te zijn van welke 

politieke vereeniging ook. — Begeert ge dat we doen 

als in Frankrijk ? De broeders zwegen lijk vermoord.

Kort op ’t betoog van den minister gaf Vander- 

velde en Delvaux wel toe dat er politiek gedaan 

werd in de loge.

Dan las de minister de redevoeringen van Broeders 

Cocq en Furnémont, en eindigde met volgende ver

klaring. De plaats der officieren is niet in tempels 

waar het zonnelicht wordt geschuwd.

Bij de stemming liepen Daens en Fonteyne met de 

linkerzijde meê. Ze hebben misschien schulden aan 

de logen.
Krediet der kleinhandelaars en ambachtslieden. — 

Minister Carton de Wiart toonde aan hoe slecht, 

inslecht de toestanden zijn. In hotels enz. betaalt 

men comptant; speelschulden zijn eereschulden. 

Maar bij een ambachtsman mag men vrij twee drie 

jaar met een plak staan. Daar komt nu verandering 

aan, met namelijk kroos te doen loopen na twee 

maanden.

Als de kleine burgerij nu maar w il! En niet uit 

geest van eeuwige concurrentie weeral de wet niet 

doet toepassen. Daar moeten bonden voor zorgen.

Eedgerecht van West-Vlaanderen.
Frans Lems, werkman te Clemskerke, is ver

oordeeld :

1° Tot 5 jaar gevang en 500 frank of eene maand 

gevang voor moord op Mathilde Lems ;

2° Tot 2 jaar gevang en 200 frank of eene maand, 

voor moordpoging op Jacobus Lems ;

3° Tot 6 maanden gevang en 100 frank of eene 

maand, voor het dragen van een verboden wapen ;

4° Tot de proceskosten.

De gezwoornen hadden neen geantwoord op de 

vraag of er voorbedachtheid geweest was.

ONZE BONDEN.
W evelghem .

KATHOLIEKE VOLKSBOND. — A/deeling Jonge 

Wacht. — Vergadering, morgen Maandag, te 7 uren 

stipt. Dagorde : Opening, zang, verslag; vrije 

bespreking; voordracht. Voordracht over: ons 

bondswezen. ’t Is immers noodig, nu onze werking 

altijd maar meer verbreedt en verdiept, dat de band 

tusschen de verschillende werken niet uit het oog 

wordt verloren. Daarom zal onze E. H. Proost eens 

een algemeen overzicht geven, opdat, door Waarde

ren kijk op de zaken, de bondsgeest meer en meer 

aangroeien en zou versterken. Onnoodig zeker onze 

mannen tot naarstige opkomst aan te zetten?... Leden 

der Katholieke Jonge Wacht, zijn onvermoeibare, 

nooit rustende gasten. Daarom is, heel zeker, morgen 
niemand afwezig.

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

zeer stipt.
Zangafdeeling. — Deze week is er geene herha

ling. Eens te maande immers, den Zaterdag na den 

2n Zondag moet de zangafdeeling, plaats maken voor 

den Propagandaclub. Dus vergadering voor den 

Propagandaclub, heden Zaterdag avond. Alle man 

op post! Het propagandawerk wordt meer en meer 

noodig !

Retraitantenafdeeling. — Vergadering, Zondag 

aanstaande, seffens na de hoogmis.

NIJVERHEIDSSCHOOL. — ’t Gaat van nu voort, 

vast en regelmatig, goed. De opkomst der leden ver

zwakt geen oogenblik. En geen wonder: de lessen 

zijn telken keere kostelijke brokken wetenswaardig

heid. Die daar geen belang in stelt, moet nievers meer 

gaan horken.

Dinsdag hadden we voor den laatsten keer (ten 

minste vooralsnu) les door M. Dupont. Overlast van 

werk zal hem voorloopig beletten nog voort te 

komen onderwijzen. Hij zal vervangen worden door 

M. L. Depestele uit Kortrijk, eveneens een man van 

’t vak en van de streke, die ons niet min dan 

M. Dupont, nuttige, praktische lessen zal geven.

Een kleine verandering komt voor in de lessen. De 

leergang immers van handel wordt voortaan gesteld 

op den Donderdag ; de leergangen van maatschap

pijleer en volkshuishoudkunde op den Dinsdag: er is 

dus maar eenvoudig verwisseling.

Nu, met moed vooruit!

A rdoye.
Jonge Wacht. — Heden Zondag, algemeene ver

gadering. Belangrijke punten zullen besproken wor

den.

De zaal van ’t lokaal is open van af 4 1/2 uren tot 

8 uren, waartusschen vergadering.

Werkliedenbond. — Zondag aanstaande, 23 Fe

bruari, algemeene vergadering om 4 1/2 uren, in de 

bovenzaal van ’t lokaal.

Allerbelangrijkste vergadering ! Niemand afwezig! 

moedig vooruit!

Iseghem .
Werkliedenbond. — Prachtige algemeene verga

dering. Meer dan 170 leden waren aanwezig.

De zanggilde zette in met ons Bondslied dat klonk 

en dreunde door de zaal. De zanggilde haalt er eere 

van en haar bestuurders nog meest. Het vereeni- 

gingslied en ’t lied van den Propagandaclub donder

den boven de hoofden.

Na ’t verslag sprak de vriend Michel Arbeydt van 

Rousselare over de uitsluiting aldaar. Niemand was 

beter bevoegd dan hij, om er over te spreken ; en 

een groote halve uur hoorden we met gespannen 

aandacht naar die redevoering. De Eerw. Heer Proost 

bedankte hartelijk den spreker, en verzocht de Rous- 

selaarsche vrienden in hun stad de groeten over te 

brengen van den Werkliedenbond. Vrienden Cam. 

Drubbels en Florent Raes zongen ons een lied voor 

en een omhaling werd gedaan voor de uitgeslotenen. 

Ze bracht 36 frank op. Onze beide zangers haalden 

groot succes op, en wakkerden nog te meer ons volk 

op. Zoo gaan we steeds meer en meer vooruit en 

’t gaat ook iederen keer nog beter.

Propagandaclub. — Wie er Maandag avond was, 

heeft geen tijd gevonden om zich te vervelen. De 

Eerw. Heer Proost sprak over den politieken toe

stand, over de herbergwet, over de loge, de kwestie 

der zendelingen en de grondwets-herziening! En 

daarna de vrije bespreking, tintelend van leven. Zoo 

wordt er wel praktisch werk verricht. En de opge

worpen vragen werden met algemeene belangstelling 

onderzocht. We hebben daar alleszins ware voor ons- 
geld en de liefhebbers ontbreken niet. Voortdoen is 

de leus ! ’t Zal gaan als een olie !

V ergaderingen . — Studiebond.— Maandagavond, 

te 7 1/2 uren.

Zangafdeeling. —- Morgen Zondag, te 11 uren.

Bestuur Werkliedenbond.—Zondagavond, te 6 1 2.

Bond der Landenaars. — Zondag 16, te 5 uren, 

algemeene vergadering. Ze zal bijzonder belangrijk 
zijn. Niemand zij te kort. Onze voorzitter zorgt voor 

iets bijzonders.

DE VUILKARRE.
De Vuilkarre is weer op ronde geweest Zondag; de 

vuilkarre, 'k wil zeggen « BOOS ISEGHEM ».

En de vuilkarre heeft weer slijk geworpen op drie of 

vier menschen, die niet aan en staan aan de voerders van 

de karre.
In ’t eerste was dat blad een soorte van spuigbak waar 

iedereen zijn galle uitspoog tegen al wie hem niet aan 

stond; van nu voort doen ze ’t in ’t groot, ’t Is een heele 

vuilkarre en ’t blad van een gansche week, het werk van 

een gansche week komt hier op neer dat ze in twee arti

kels zooveel slijk gooien als ze maar kunnen. En we ge

ven toe dat ze hard kunnen gooien en dat ze niet verle

gen zijn hun handen vuil te maken.

’Maar... heel hun polemiek is louter persoonlijkheid en 

anders niet.

Ze voeren geen oorlog tegen gedachten, ’t is tegen 

personen. Ze schilderen en borstelen, maken zwart, ver

wijten, willen afmaken al wie van hun gedacht niet is; 

alwie over zaken van bestuur ’t ongeluk heeft anders te 

denken dan zij.

O die schoone breede gedachten ! Een lage vernis op 

de meest overdreven kortzichtigheid, op het geweldigste 

fanatisme.
Wilt ge den burgemeester aanvallen, valt zijn bestuur 

aan, zegt wat gij zoudt gedaan hebben in de plaats, hoe

veel beter gij Iseghem zoudt verholpen hebben.

Ge moogt zelfs van meening zijn, dat een meerderheid 

niet moet t’akkoord zijn om te kunnen goed besturen ; 

maar dan moet ge bewijzen geven dat dit elders gaat en 

dat daar werkelijk goed bestuurd wordt. Elkendeen weet 

dat in zaken van bestuur het gebeuren kan dat men over 

een punt t’akkoord moet zijn of dat ’t bestuur onmogelijk 

wordt. Dat loochenen, kan niemand.

En juist in zaken van bestuur, van administratie heeft 

de burgemeester bewijzen gegeven van bekwaamheid die 

in de oogen sprongen, ook van menschen die in alles van 

rneening verschillen met hem.

In hoeken en kanten is men op zoek gegaan om zijn 

handelwijze te kunnen verkeerd uitleggen en de vuilkarre 

van Zondag laatst heeft al de manden vuil en slijk opge

laden.
En we herhalen het, als er met slijk te gooien is, de 

mannen van de Vuilkarre kunnen het goed.
Persoonlijkheden maken kunnen ze wel. ’t Is een 'kun- 

ste lijk een andere, maar alle kunsten zijn niet even eer

lijk en proper.
’t Is eeuwig lange dat we weten dat wie een stroo ziet 

zitten in ’t ocg van zijn buurman, zeer dikwijls een balk 

of een poutrelle in zijn eigen oog zitten heeft.

Een aanval tegen een persoon kan geschieden door 

naamlooze brieven of door gazetten. En nochtans : Den

23 November 1912 schreef Boos Iseghem een artikel om 

te zeggen dat menschen die aldus te welke gaan, hande

len uit persoonlijken intrest; en dat de menschen daarover 

zeggen : ’t komt van een jaloerschaard.

Wij peizen dat wat ge schreeft in November, dat ge t 

drie maanden later ook nog alzoo zoudt schrijven ! W ij 

peizen ’t... ziet ge, en passen het toe 

■— »oa—
Maar de Vuilkarre had het ook nog over Hooge hoe

den.
Ge zult zeggen: ’t is al een teeken dat ge een tref

felijk mensch zijt, wanneer men anders niet zeggen kan 

over u, dan dat ge een hoogen hoed draagt!

Ge zult zeggen : die breede gedachten vernauwen 

toch zeere, dat die menschen van de vuilkarre kwaad zijn 

omdat iemand een hoogen hoed draagt. Zien zij daar 

pretentie in ? Ei ! zoudt ge niet zeggen deh ! we ver

wachten allichte dat ze in hun « mode journal » een 
uniform zullen voorschrijven. Hoed en jas en broek en 

schoen, we zullen allen gelijk gekleed gaan, en er zal 

dan geen pretentie meer zijn onder de menschen.
Ge zoudt kunnen peizen : ’t zijn jongens-manieren. 

Maar ge weet toch wel dat ’t geleerde bollen zijn die in 

Boos Iseghem schrijven.

Verdachtmakingen zijn ’t, en anders niet. Een nieuwe 

klak slijk ! Al wie van hun kantje niet is moet verdacht 

gemaakt of bespot, ’t Bewijs is er weerom.

En dat is al de melk die ze geven in een heele weke. 

Als ’t alzoo voortgaat, zullen ze nog lange kunnen la- 

ment geven. Alle week twee of drie ! ’t Zal wel zijn !

Die menschen van de Vuilkarre zijn voor volksopvoe

ding en ontwikkeling. En al de opvoeding die ze geven, 

bestaat hierin : te leeren schelden en verwijten.

Boven op hun blad schrijven ze « Godsdienst. » En 

die godsdienst heeft als grondslag de christelijke liefde. 

Die godsdienst leert ons zelfs onze vijanden te beminnen. 

Hoeverre de handelwijze van de Vuilkarre daarmede 

overeenstemt ziet iedereen.

We zouden ook wel kunnen persoonlijkheden maken, 

heeren van den vuilnisdienst.

Maar zulk laag werk verafschuwen wij. Wij hebben 

ander werk te verrichten dan de menschen slechte voor

beelden te leeren, kwaad te stoken en kwaad te doen. 

Het volk kan kiezen tusschen onze handelwijze en de 

uwe.

We hebben uw blad gerust gelaten, te lang misschien. 

We hebben onze inrichtingen verdedigd, en onze vrije 

mannen. We zullen uw gedachten bestrijden zoo ze ver

keerd zijn. Maar zijt wat ge wilt, draagt hoed of klakke 

...uw persoon laten we gerust. En dat uit princiep.

We willen ’t algemeen welzijn van de stad en roepen 

alle standen saam om elk aan zijnen kant daaraan mede 

te werken. We ijveren om ons volk beter te rnaken dan 

het is. Dat is positief werk, we bouwen op. Gij doet niets 

dan afbreken.



Heel uw kraam is een kermistent, ’t staat voor een tijd 

te Iseghem. Ge hangt aaneen van tegenstrijdigheid. Ne

vens ü Godsdienst » staat er « Moedertaal ». Ge geeft 

verleden week in uw blad gelijk aan een katholieke in

richting omdat ze zuiver vlaamsche stukken speelt.

En in uw eigen lokalen voert ge fransche op, drukt in 

uw eigen blad fransche programma’s. En in utv blad 

drukt ge 't fransche programma van een fransch concert 

van liberale jonge wachten.
Ja, rijdt rond met uw vuilkarre. We hebben liever 

ne keer slijk op ons te krijgen; we hebben liever dat gij 

met slijk gooit op ons, dan er een stiel van te maken, slijk 

Ie gaan rapen, op de karre te laden om er meê te gooien 

op menschen die uw gedachten niet deelen. Dat proper 

stielken laten we voor u. Elk zijn meuge...! Wij halen 

nu voortaan onzen zakdoek uit ieder keer de vuilkarre 

passeert.

STAD ISEGHEM.
De groote roode m ee ting . — Twintig man- 

tien en dertig vrouwen uit Rousselare te voete. Aan 

den Belle Vue, verbroedering met nog een mensch 

bf twintig. De stoet: voorenop de chefs ! een honderd 

stappen verder heel ’t gros van ’t leger.

Vooruit zegt dat ’t een triomf was ! Die zijn boter

ham in Vooruit draait, zal smakelijk geëten hebben.

't Lof was gedaan,en ze wisten een spreuke alhier 

en aldaar te vertellen, die mannen en vrouwen van 

den stoet. Rousselarenaars deden propaganda voor 

de socialistische uitgeslotenen.

Een citoyen komt bij een ouden man en vraagt 

een dikken voor een blaassanktje, krijgt niets en met 

een knoop dweers er door toont hij zijn misnoegd

heid. Dien ouden kalote-kapitalist geraakt alzoo tot 

aan Parnas, waar rechtuit een geheele storing was. 

Een nette citoyen kwam hier nu ook tusschen, om

dat die « oude » te luide zijn gedacht zegde, en zei 

dat de oude verstand genoeg moest hebben om te... 

zwijgen.
En daarop dan de meeting voort. Schoon, natuur

lijk, lijk altijd. — En na de meeting was ’t weerom 

stoet, om aan de kalote kapitalisten hun macht te 

toonen. En ’t was even wel als ’s middags.

Ze zongen van een beter leven, die vrouwen en 

dat hoopken mans. En ieder treffelijk werkman 

peisde : bij de sossen krijgen ze mij niet.

En velen peisden : als ze zelf eens beter leefden 1 

Er is wel middel toe. En ze kunnen dat zonder 

eischen, maar niet zonder willen. — We lieten ons 

nog gezeggen dat de Rousselarenaars in ’t naar huis 

gaan, nabij de Paterskerk, messenmanieren gebruik

ten. Een bewijs dat ze ook nog beter kunnen han

delen ; en beter handelen volgt op beter leven.

6Les over boekhouden .—We drijven handel: 

d. i. we koopen en verkoopen. Beide werkingen 

kunnen comptant of op termijn (vaste datum) ge

schieden. Alles wat comptant is, vinden we noodza

kelijk terug in ons kasdagboek. De termijn-verrich- 

tingen worden volgender wijze opgenomen :

1 .) Bij het ontvangen der rekening wordt die (na 

I overzicht natuurlijk) in ons rekeningendagboek ge

bracht.
2.) De rekening zelf wordt geklasseerd bij de «nog 

de betalen facturen. »

3.) Bij de betaling wordt deze in het kasdagboek 

vermeld.
Wanneer het rekeningen geldt van de leveranciers 

of klanten waarmede wij veel zaken doen,dan mogen 

we, buiten het boekhouden, nog een persoonlijke 

rekening openen met « schuldig en te goed » over 

elkaar: dit voor de klaarheid.
Wanneer we den staat opmaken van ons kasboek 

en van ons rekeningenboek, dan hebben we een vol

ledigen handelsstaat waarin alle koopen en verkoo

pen op comptant of termijn, soort bij soort geschikt 

staan, en zoo ons zakencijfer klaar vaststelt.

EMELGHEM.

Maandag laatst had alhier de plechtige en droe

vige begrafenis plaats van den heer Justin Dejonghe. 

Vele vrienden uit Iseghem en omliggende waren 

gekomen om den overledene eene laatste hulde te 

brengen. Heer Justin Dejonghe, schrijver bij onzen 

geachten Heer Burgemeester, was een uitstekende 

volksvriend die nevens hunne talrijke bezigheden 

immer nog tijd vinden om den naaste waar ’t moge

lijk is dienst te bewijzen en in nood bij te staan. Hij 

was een katholiek uit een stuk, die Godsdienst en 

Kerk, onbeschroomd verdedigde. Als sociale werker 

wist hij zich verdienstelijk te maken op alle maat

schappelijk gebied, en tot op zijn ziekbed was zijne 

groote bezigheid de maatschappelijke werken. Hij 

was voorzitter der pensioengilde, schatbewaarder 

van den onderlingen bijstand en vereerd met de 

nijverheids en mutualistische decoratiën van 2e klas.

Bij ’t graf werden twee lijkreden uitgesproken, 

door M. Ch. Cools, namens het H. Familiegenoot- 

schap, Chrisfen Vlaamsch Verbonden Pensioengilde. 

D'andere door M. A. Tanghe, namens het St-Vin- 

centius’ genootschap en den Onderlingen Bijstand. 

Zij deden menig traan opwellen. De afscheidsgroet 

door de Kerelsgilde gezongen, vermeerderde nog 

dien diepen' indruk en ’t was met geschokt gemoed 

dat elkendeen de plaats verliet waar voortaan de 

stoffelijke overblijfselen rusten van hem die een 

voorbeeld was voor allen en onder alle opzicht. God 

loone zijnen trouwen dienaar en hij ruste in vrede!

Tooneelfeest. — Zondag aanstaande, om 5 uren, 

geven de jongelingen van ons nieuw patronaat hun 

eerste tooneelfeest ten profijte hunner nieuwe inrich

ting en andere werken voor de jeugd. Muziek, zang 

en tooneel wordt door de jongelingen — beginne- 

lingen — opgevoerd.

De spelwijzer bevat niets dan luimige tooneelen, 

alléén- en tweespraken met zang als ook een schoon 

blijspel. De prijzen der plaatsen zijn vastgesteld op

1 fr. voor de eerste, 0-50 fr. voor de tweede.

— »o«—

S C H I P V A A R T
Stad Rousselaere.

B l i u x n g e v a  r e n .

Jeune Oscar, sch. Robaeys, met 280 tonnen maïs voor 

Ver Eecke.

Trois Coussins, sch. Verhoeven, met 260 tonnen bloem en 

kol. waren voor de molens van Merxem en Ver Eecke.

Julienne, sch. Dewandel, met 162 tonnen steen voor Van- 

moerbeke Alt.

Mignon, sch. Vanwambeke, met 193 tonnen ciment en kalk 
voor Mahieu.

Civre, sch. Gulbers, met 280 tonnen maïs voor Hostens. 

St-Pierre, sch. Bouroi, met 280 tonnen maïs voor Hos
tens.

Op Nieuwe Zorg, sch. Ver Eecke, met 130 tonnen lijn

zaad en jute voor Vancolen, Carlier, Wyckhuyse en de 
Jutoise.

La Barrière, sch. Vanglabeke, met 286 tonnen kolen voor 
het gazgesticht.

3 Gezusters, sch. Dehon, met 176 boomen voor Damman. 

Wachten en Hopen, sch. Desmedt, met 123 tonnen zand 
vooi Delaere.

Marie, sch. Pauwels, met 110 tonnen lijnzaad voor Baert. 

Ce/estin, sch. Verheyen, met 151 tonnen koolzaad en maïs 

voor Ampe en Hostens.

Celina, sch. Dewilde, met 100 tonnen kol. waren en elixir 

voor Carbonez H., Hostens, Tuytten, Degryse, Moerman, 

Vandenberghe en Vyncke.

Uit :■;«* v «

L’Escaut, sch. Dielemans, met 20 tonnen olie van veschei- 

dene voor Antwerpen.

S tad  Iseghem .
Oumiak, met kolen voor W e Charles Verstraete.

Iris, » » » Cd Verstraete.

Léon-Marie, met cement voor F. De Caygmy, Emelghem.

Le Jeune Oscar, met kolen voor Gust. Naert.

In den omtrek.
B e üeg h em . — Woensdag namiddag stond M. 

Facon met zijn rijtuig aan de herberg van H. Allaert. 

Het paard ging op hol. Het rijtuig botste tegen de 

geladen kar van J. Yserbyt en kantelde om. Wat 

verder kwam het terecht op een der wielen van het 

rijtuig van Em. Delberghe, dat nog al erg beschadigd 

is. Het rijtuig van M. Facon is totaal verbrijzeld.

Gheiuw e.— Maandagavond is een schrikkelijk 

ongeluk gebeurd. De twee dienstknechten van M. 

Vercruysse, bloemhandelaar te Marcke, geleiden elk 

eenen wagen. Aan de Leiestraat is Camiel Bourry, 

51 jaar, van zijnen wagen gevallen en overreden. 

Men droeg den ongelukkige, naar het gesticht, maar 

onderweg gaf hij den geest.

Bourry leidde den tweeden wagen. De dienst

knecht, die op den eersten wagen zat, van het on

geluk niets vermoedende, reed voort gevolgd van de 

peerden van het tweede gespan. Verhaeghe, veehan

delaar, vond Bourry op den weg.

Hij laat een weduwe na met 7 kinders. 

G ulleghem . — Zondag, om 10 1/2 u. ’s avonds, 

is een groote brand uitgeborsten bij M. Jan Hans- 

sens, gehucljt Bergelem.

Twee strooimijten, ieder ter waarde van omtrent 

2000 frank, zijn de prooi der vlammen geworden, 

’t Is nu reeds de derde maal dat zulk een ongeval er 

zich voordoet. Er bestaat verzekering.

Geen twijfel of de brand is aan kwaadwilligheid 

toe te schrijven.

Iseghem .— Maandag nacht, te 1 1/2 ure, sloeg 

Gekiere van Lendelede drie ruiten kapot in De 

Nieuwe Loskaai. Proces verbaal werd opgemaakt. 

Hij had ook veel beter in zijn bede gelegen.

— Diefstal. — Bij Victor Wijbo, op den Abeele 

hebben dieven 1 konijn, aardappels en 2 spaansche 

ratjes gestolen. Jammer dat men die ratten niet ge

pakt en heeft.

Ledeghem . — Bierleute I. — Zaterdag avond 

werd er alhier aan de herberg Den Ast, bij Lepoutre 

hevig gevochten. T. Verstraete werd erg toegetakeld. 

De veldwachter onderzoekt de zaak.

II. — Zondag avond rond 11 uren, lag de genaam

de Loyson van Wevelghem te slapen langs de groote 

baan nabij ’t gehuchte Ste-Pieter en werd er over

reden door het rijtuig van A. Claeys, landbouwer op 

dit gehucht, die naar huis gereden kwam. Loyson 

verkeert in bedenkelijken toestand.

Inbraak en diefte. — Maandagnacht zijn zwart

gemaakte kerels ingebroken in het huis van Leonard 

Dejonghe, nabij de herberg Het Wit Kruis, en 

hebben de vrouw, die alleen t’huis was, onder 

doodsbedreigingen haar geld afgeëischt. Zij zijn 

vertrokken, eene som van vijf-en-veertig franken 

meênemend. Denzelven nacht werden ook de hennen 

gestolen bij den landbouwer Henri Verkinder.

Meenen. — Camiel Deblaere, dienstknecht bij 

M. Pardoen, burgemeester, verliet Zondagavond, 

rond 9 uren, de woning van M. Pardoen op weg 

naar zijne woning. Terwijl hij de Rijsselstraat over

stapte, werd hij verrast door Achiel Vansuypeene, 

timmerman in de Wakinstraat, die per velo afgereden 

kwam. De twee mannen rolden ten gronde.

Deblaere was het linker been verbrijzeld. Men 

heeft hem naar het hospitaal overgebracht.

M eulebeke. — Maandagmorgen werd uit de 

Dreve, nabij het huis Vandewalle het lijk of)gehaald 

van een manspersoon omtrent 65 jaren oud.

Het lijk is herkend voor dit van Jordaan Panne- 

koeke, woonachtig te Iseghem. Men heeft het naar 

het doodenhuis overgebracht.

Peteghem . — Dinsdagmorgen, liet de echtge 

noote Georges Charlet haar tweejarig kind alleen te 

huis. Bij hare tehuiskomst stond hare lieveling, die 

met stekjes had gespeeld, in volle vlam.

Alle hoop op redding is verloren.

Rousselare.
— Maandagavond ging het ingespannen paard 

van M. Michel Coussement, wonende Hooghlede- 

straat, op hol. Op zijne vlucht botste het rijtuig op 

eenen wagen waardoor het grootelijks werd bescha 

digd. Het dier kon eenige meters verder tot staan 

gebracht worden.

—Ten nadeele van Henri Vandeputte,Statieplaats, 

werden maandagnacht 2 groote ruiten verbrijzeld.

— Tijdens eene ruzie die maandagavond in de

Borstelstraat plaats greep, werd vrouw Petrus Van- 

craynest, woonachtig aldaar, door een pintglas aan 

’t aangezicht gewoond door zekere D.

— Henri Callewaert, Meenensteenweg, werd maan

dagavond door A. B. eene erge wonde aan de hand 

toegebracht. Voornoemde A. B. brak nog drie ven

sterruiten bij van Callewaert.

— Dinsdag voormiddag, bestatigde Elodie Maer- 

tens, Kattenstraat, op de wekelijksche markt, dat een 

oneerlijke haren geldbeugel, inhoudende een zestal 

frank, geroofd had.

— Maandag namiddag, viel de plafonneur, Petrus 

Vermeersch, met het aangezicht op hetgaanpad. Hij 

had afzichtelijke wonden bekomen. Men moest hem 

naar zijne woning voeren.

—Dinsdag werd van Sarra Kauter, van Oostende, 

op de markt alhier een pak linten, kanten, enz., ge

stolen. Het gestolene had eene waarde van rond de 

500 frank. De opzoekingen, leiden tot geen uitslag.

— Dinsdagavond, werd ter herberg van Oscar 

Deckmyn, in de Spanjestraat, gevochten. V. D. 

werden verwondingen aan het hoofd teweeggebracht. 

J. B. bekwam talrijke kneuzingen.

Slyps. — Dinsdag a. s. 18 dezer, te 2 uur namid

dag plechtige Inhaling van E. H. Opsommer als 

proost te Slyps. Stoet, muziekconcert, vuurwerk en 

allerhande feestelijkheden. Te 4 uur feestmaal: 

kortom een geestdriftig feest om den verdienstelijken 

nieuwen proost te verwelkomen en te vieren... en 

elkendeen weet dat Slyps dat wel kan doen: ’t zal er 

stroppen van ’t volk.

Sweveghem . — Maandagmorgen waren de 

werklieden van M. Demeester bezig met den acéty- 

lèneketel te kuischen. Al met eens ontstond er eene 

ontploffing. De genaamde Aloïs Dervaux en Edmond 

Devos werden erg verbrand in het aangezicht en aan 

de handen. De geneesheer gaf de gekwetsten zijne 

beste zorgen. Hij bestatigde dat de wonden gevaar

lijk waren maar dat de gezichtsorganen niet geraakt 

waren.

W aereghem . — Zaterdagnamiddag werd in de 

fabriek Vindevogel het meisje Baertsoen, wonende 

op het Gaverke, met de linkerhand in den spoel- 

molen gevat. Een der vingers is bijna gansch afge

draaid.

Wynkel-St-Elooi. — Woensdagmorgen, rond 

8 1/2 ure, ging Achiel Dejonghe, herbergier, eene 

baal leem halen; nauwelijks was hij op den trap 

gekomen of de trap brak en Achiel plofte ten gronde 

en bleef bewusteloos liggen. De geneesheer, Jules 

Vanherpe, kwam den gekwetste verzorgen en besta

tigde dat twee ribben gebroken waren. Het slacht

offer verkeert in bedenkelijken toestand.

BUWiEKSTAND
ARDOYE.

T r o u w b e lo f t e n .  — Cyriel Debacker, landman, teBeveren en 
Maria Vanzieleghem. — Leon Tuyte en Romania Naert.

Geb. — Gerard Warnez, zv. Henri en Maria Brouckaert.

Sterfg. — Gabriella Vanwalleghem, 1 m. - Emiel Vande- 
cappelle, 3 m. — Louisa Parmentier, 56 j. kloosterzuster. — 
Maria Brouckaert, 44 j. echtg. van Henri Warnez. — Maria 
Muylle, 9 j. — Gerard Warnez 1 dag.

C O O L S C A J I IV
Geb. — Paula Veys, dv. Victor en Octavia Defour. — Cyriel 

Declercq, zv. Richard en Leonia Kervyn.— Josef Vandenbussche 
zv. Arthur en Maria Derudder. — Maria Schotte, dv. Gustaf en 
Augusta Defour. — André Victor, zv. Gustaf en Leontina Samyn.
— Jules Decostere, zv. Achiel en Elvira Watteny. — Godelieva
Demeulenaere, dv. Henri en Emilia Deneweth. — Michel Bruy- 
neel, zv. Jules en Leonia Schotte. — Paula Koekuyt, dv. Henri 
en Eugenia Vermaercke. •

Huw. — Gustaf Watteny, 31 j. werkman en Augusta Wer- 
brouck, 24 j. kantwerkster. — Victor Verloo, 46 j. landbouwer, 
te Beveren en Maria Muylle, 49 j. landbouwster, wed. van Leon 
Vercruysse. — Remi Commeyne, 28 ]. koopman, te Rumbeke en 
Elvire Vercruysse, 30 j. zonder bedrijf. — Jules Decostere, 21 j. 
werkman, te Eeghem en Maria Derock, 26 j. kantwerkster.

Sterfg. — Ivo Roelens, 90 j. zonder bedrijf, echtg. van Julia 
Veroegstraete. — André Verbeerst, 21 m. — Marcel Werbrouck.

EMELGHEM.

Geb. — Mxhel Vansteenkiste, zv. Jan. — Bruno Strobbe, zv. 
Camiel. — Elza Verbrugghe, dv. Victor.

Sterfg. — Justin Dejonghe, 53 j. handelsreiziger, echtg. van 
Maria Coolep, Dam. —• Twee levenlooze geboorten.

HARELBEKE.

Geb. — Gerard Callens, oude Gentweg. — Martha Vanwyns- 
berghe, Kortrijkstr. — Lydia Dekimpe, Molenstr. — Victor De- 
statsbader, Beverenstr. — Bertha Vanloo, Staceghem. — Roger 
Coucke, Deerlijkstr. — Charles Destatsbader, Deerlijkstr.

Huw. Adolf Vandenbussche, peerdenknecht en Louisa 
Coucke, kantwerkster.

Sterfg. — Henri Demiddele, 83 j. Gentstr. — Maria Vanden
bulcke, 25 j. Staceghem.— Adolf Holvoet, 67 j. Veldstr.— Frans 
Ros, 67 j. Kerkomtrek. — Gaston Steelant, 1 j. Toekomststr. — 
Eligius Dutoit, 79 j. Herpelstr.— Camiel Bourry, 51 j. overleden 
te Gheiuwe.

HOOGLEDE.

Geb. — Maurice D’hulster, zv. van Arseen. — Ghislenus 
Clinckemaillie, zv. Floris. — Maurice Verpoort, zv. Paul. — 
Gerard Defrancq, zv. Cyriel.

Sterfg. — Maurice D’hulster, 7 m. — Amelia Renier, 60 j. 
echtg. van Henri Geeraert. — Laura Beernaert, 14 m.

INGELMUNSTER.

Geb. — Joris Vanbiervliet, zv. Camiel en Romania Debackere, 
Zuidstr.— Rachel D’hoop, dv. E. en Z. Vandesompele, Krekelstr.

Sterfg. — Leonard Lievens, 85 j. rentenier, echtg. van Sophie 
Vanrumbeke. — Samuël Depauw, 1 m. — Remi Vanlandeghem,
6 m. — Ciemence Descheemaeker, 49 j. wed. van Alf. France.

ISEGHEM.

Geb. — Gabriella Vermaut, dv. Julien en Elodia Pattyn, Rous- 
selarestr. — Leon Daenens, zv. Alfons en Helena Leenknecht, 
Zuidkaai. — Daniël Devolder, zv. Robert en Robertine Ver- 
schaeve, Zottinnestr.— Magdalena Samyn, dv. Leo en Herminie 
Vermandere, Steenputje. — Walter Strynckx, zv. Valeer en 
Magdalena Belaen, Rousselarestr. — Marcel Velghe, zv. Victor 
en Maria Buyse, Nederweg. — Magdalena Vandeweghe, zv. 
Josef en Valentina Vandeputte, Rousselarestr.

Sterfg. — Jan Velghe, I m. Claerboudtshof.— Jules Vansteen
kiste, 54 J. borstelmaker, echtg. v. Romania Vercruysse, Ameye- 
straat. — Edmond Julien, 59 j. likeurfabrikant, echtg. van Maria 
Wouters, Abeele. — Martha Casier, 22 ]. bottinestekster, Rous
selarestr. — lusttna Marysse, 85 j. zonder bedrijf, Boschmolens.
— Maria D’hont, bottinestekster, echtg. yan Gustaf Rosselle, 
Kortrijkstr. — Josef Deleersnyder, 6 rn. Molstr. — Juliana Van- 
neste, 61 j. huishoudster, echt. v. Adolf Veranneman, Nieuwstr.

LEDEGHEM.

Geb. — Martha Dewulf. — Gerard Worme.

Sterfg. — Petrus Denys, 72 j. wed. van Juliana Vuylsteke, 
van Barbara Vandenbussche en van Julia Laflere.

KORTRIJK .

T r o u w b e lo f t e n .  — Marco d'Angelo, ijsroomkoopman, Sion- 
straat en Augusta Decaluwe, borduurster, Kanonstr. voorheen

te Gent. — Camiel Vandecasteele, meesterknecht, wed. van Ida 
Depoortere, Veemarkt en Maria Vandersarren, dienstmeid, Plein
— Frederik Elavatsch, handel., te Prague en Palmira Derockere, 
zonder bedrijf, te St-Gillis-Brussel, voorheen te Kortrijk. — 
Joris Denys, behanger, te St-Jans-Molenbeek, voorh. te Kortrijk 
en Maria Delbeke, kleermaakster, te Gulleghem.

Geb. — Julien Mayeur, Wandelingstr.— Henri Carlu, gehucht 
Het Hooghe. — Martha Delbeke, gehucht Walle. — Alois Du- 
mortier, gehucht Het Hooghe. — Agnes Vandeginste, Pachthof- 
straat. — Maurice Quartier, Herderstr. — Lucien Deloof, Door- 
nijksteenweg.— Jan Staelens, Veldstr.— Hilda Moerman,Volks- 
plaats. — Gerard Allewaert, Budastr. gehuisvest te Marcke. — 
Flora Haelterman, Volksplaats. — Paul Verschoore, Overleiestr.
— Lucien Hoomaert, Staceghemstr. gehuisvest te Gyverinchove.
— Eduard Vanderghinste, Kapelle ter bede.

Sterfg. — Roger Deweirt, 3 m. St-Antoniustr. — Maria Van- 
dendooren, 55 j. zonder bedrijf, gehucht Ste-Anna, gehuisvest 
te Geeraardsbergen. — Eudoxia Dobbelaere, 68 J. zonder bedr. 
wed. van Camiel Verschoore, Gentstr. — Gertrude Schermer,
79 j. zonder bedrijf, Groeninghelaan. — Adela Calbersom, 91 j. 
huishoudster, wed. v. Josef Laporte en van Jan Cleppe, Plein.— 
Hector Verscheure, 68 j. zonder bedrijf, Kasteelkaai. — Richard 
Duhem, 33 j. beenhouwer, echtg. van Maria Vanhoutteghem, 
Staceghemstr. gehuisvest te Marcke. — Juliana Planckaert, 64 j. 
huishoudster, echtg. van Pieter Vanhalst, Bruggestr. — Jules 
Vannieuwenhuyse, 42 j. verwersgast, echtg. van Helena Maes, 
Gentsteenweg. — Yolanda Ledure, 4 in. Meenenstr. — Marga- 
retha Coulon, 25 m. Loodwitstr. gehuisvest te Rijssel. — Pieter 
Mullie, 83 j. zonder bedrijf, echt. van Louisa Wollecamp, Hoogh 
Mosscheredreef. — Irena Ballegeer, 9 m. Kapellestr. — Van- 
derstraeten, mannelijk geslacht, Budastr. geh. te Swevezeele.

MOORSEELE.

Geb. — Gustaf Leenknecht, zv. Achiel en Silvia Neyrinck. — 
Aimé Vancraeynest, zv. Leander en Emma Feys. — Germana 
Clarysse, dv. Theophiel en Adelina Demeyere.

Sterfg. — Rosalia Depoortere, 73 j. wed. van J. Vandemaele. 

OOTEGHEM.
Geb. — Maria Geeraert, dv. Alois en Aurelia Callens.— Gustaf 

Verhaeghe, zv. Emiel en Celina Demeester.— Cam. Vantieghem 
zv. Charles en Celina Dendoncker. — Paula Vantieghem, dv. 
Victor en Mathilde Moreau.— Balcaen, dv. Alf. en Julma Ervyn.

Huw. — Alois Degroote, 32 j. landbouwer en Romania De- 
boutte, 48 ]. landbouwster. — Alfons Demeyere, 28 ]. landwer
ker, te Ingoyghem en Celina Vanreckhem, 26 j. dienstmeid. — 
Emiel Vandevelde, 25 j. steenbakkersgast, te Heestert en Maria 
Vervaeke, 22 j. landwerkster. — Leopold Vercaempst, 22 j. fa
briekwerker, te Vichte en Alida Vandecasteele, 19 j. fabriekw.— 
Aimé Gaereminck, 23 j. steenbakkersgast, en Eufrasie Byttebier, 
22 j. weefster.

Sterfg. — Gilbert Coudyzer, 2 j. gehuisvest te Herseeuw. — 
Laverge, naamloos. — Gentiel Libbrecht, 22 m. — Melania 
D’haeye, 84 j. wed. van Albert Vandemeulebroucke.

Geb. — Ivonna Vanderheere, dv. Henri en Pharailde Com- 
meene. — Jules Vanderheere, zv. Josef en Octavie Dornez. — 
Silveer Vercouter, zv. Remi en Stephanie Seynaeve.

Huw. — Remi Declercq en Maria Sinnesael. — Jules Dorme, 
van Beythem en Julia Sinnesael.

Sterfg. — Joannes Coucke.

ROUSSELARE.

T r o u w b e lo f t e .  — Pieter Aedens, leurder, wed. van Maria 
Juttens en van Maria Bolle, en Silvia Gekiere, naaister, wed. 
van Henri Callebert.

Geb. — Lucien Joye, Keizerstr. — Godelieva en Julia Dc- 
busschere, Hoogledesteenweg. — Julia Houthoofd, Gitsstr. — 
Alfons Degraeve, Stokeriestr. — Maria Deplaedt, Noordstr. — 
Josephine Baert, St-Amandstr. — Honoré Callebert, Vijfwegen- 
straat. — Magdalena Bruneel, Cachtemstr. — Helena Mispion, 
Bruggesteenweg. — Odiel Fieuw, Moorsledestr. — Maria Lam- 
bert, Meenenheerweg. — Julia Landuyt, Bruggesteenweg. — 
Jeannette Deswarte, Hoogledesteenweg. — Gerard Deprez, 
Moorsledesteenweg. — Maria Hoornaert, Gitsstr. — Eugeen 
Degryse, Hoogledesteenweg. —• Adhemar Scheldeman, Dixmu- 
desteenweg. — Gustaf Vanderplancke, Poststr. — Godelieva 
Demeester, Bruggesteenw. — Henri Reynaert, Rodenbachstr.

Huw. — Emiel Declercq, 21 j. leurder en Romanie Lefevere,
19 j. leurster. — Eduard Mollez, 20 j. metsersknaap en Julma 
Engels, 21 j. spinster. — Albert Deceuninck, 21 j. wever en Julia 
Dekiere, 28 j. voddenwerkster.

Sterfg. — André Cheyns, 4 weken, Damberdstr. — Romania 
Yssers, 47 j. zonder bedrijf, echtg. van Leonard Olivier, Kazand.
—  Alois Bossuyt, 1 j. Borstelstr. — Clara Vercaigne, 2 m. Rui
ter. — Karei Deckmyn, 7 m. Ble"'ceriestr. — Maria Beheydt,
72 j. herbergierster, wed. van Louis Sobry, Groenestr. — Jeanne 
Winne, 6 m. Groenestr.— Adriana Cobbe, 13 j. fabriekwerkster 
Hospitaal. — Maria Deceuninck, 84 j. zonder bedrijf, wed. van 
Joannes Vermeersch, Rumbekesteenweg. — Florimond Muylle,
9 m. Spanjestr. — Lodewijk Vermeylen, 53 j. leurder, echtg. 
van Maria Verraes, Vierwegstr. — Omaar Desmet, 2 m. Brugge
steenweg. — Maria Demuynck, 6 m. Vijfwegenstr. — Omaar 
Bossuyt, 13 m. Tassche.

RUMBEKE.

Geb. — juliana Defeu, zv. Achiel en Emilie Waignein. — 
Marcel Vanhauwaert, zv. Pieter en Octavie Duyvejonck. — 
Paula Pattyn, dv. Henri en Helena Casteleyn.— Celina Cappelle 
dv. Henri en Emilia Volckaert. — Florent Dutillieux, zv. Jules 
en Maria Wysselinck. — Joanna Debruyne, dv. Cyriel en Leonie 
Vantomme.— Roger Callens, zv, Alidoren Palmira Debisschop.
— Maria Vandecasteele, dv. Petrus en Maria Maes.

Sterfg. — Lodewijk Acx, 83 j.

STADEN.

Geb. — Suzanna Buyse, dv. Theophiel en Emma Samyn. — 
Julienne Snaet, dv. Alfons en Maria Sinhaeve. — Julien Aeck, 
zv. Jules en Sidonie Vermeersch.

Sterfg. — Eugenie Vandromme, 71 j. echt. van David Mortier.
— Désiré Remmery, 86 j. — Camiel Sintobin, 10 m.

WEST-ROOSBEKE.

Geb. — Martha Vanelslander, dv. Petrus en Emma Vandaele.
— Gerarda Vuylsteke, dv, Camiel en Emilie Busschaert. — 
Arthur Ghekiere, zv. Cyriel en Fanny Deman. — Blanche Vin- 
ckier, dv. Medard en Maria Calmeyn.

Sterfg. — Barbara Wautermaertens, 65 j. echtg. van Petrus 
Vanthomme.— Sofia Vanisacker, 81 j.— Antonia Vanthuyne, 9 m.

SW EVEZEELE.

Geb. — Rachel Govaere, dv. Camiel en Irma Rotté. — Jules 
Desmet, zv. Seraphin en Emma Vandewaeter. — Achiel Ver
meersch, zv. Charles en Maria Vandemoortele. — Rachel Van- 
dendriessche, dv. Charles en Maria Vermeersch.

Sterfg. — Sidonia Callewaert, 36 j. herbergierster, wed. van 
Camiel Devacht. — Maurice Dujardin 8 dagen. — Francies Ver- 
helle, 67 j. schoenmaker, echtg. van Barbara Hoop.

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

10 Feb. — Witte tarwe, 19-50tot 20-00 per 100 kilos; roode 
tarwe, 18 50 tot 19-00; rogge, 17-00 tot 18-00; haver, 21-00 tot 
22-00 ; boonen, 23-00 tot 24-00 ; witte aardapp., 4-75 tot 5-00;
roode aardappels, ——- tot---- ; boter, per kilo 3-40 tot 3-50;
eieren, de 25, 2-50 tot 2-75.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 67-50 ; lijnzaadolie, 60-00; kool
zaad, 33-00; lijnzaad, 34-00; koolzaadkoeken, 13-50 tot 14-50, 
lijnkoeken, 20-00 tot 21-00 ; sodanitraat beschikbaar Antwerpen,
28-75; ammoniak-sulfaat, 37-50; suikerijen, 13-50 tot 14-00; 
suikerijboonen,--- .

V e e m a r k t  v a n  ÏO  F e b r u a r i
Getal tekoopgestelde dieren 369. Prijs per kilo levend gewicht.

29 ossen l ste 1-04 2de 0-92 3de 0-79
133 veerzen 1-05 0-93 0-81
186 koeien 10 2 0-92 0-79
21 stieren 0-91 0-91 0-78

Velle imarkt v a n 14 F e b r u a r i
Stieren 1-37 tot 1-40 Ossen 1-62 tot 1-65
Kalvers 2-08 tot 2-09 Veerzen 1-63 tot 1-65
Nuchtere kalvers 1-95 tot 2-00 Schapen 0-90 tot 1-0»
Koeien 1-62 tot 1-64

V etm ark t .
Groot vet 0-90 tot 0-92 Niervet 1-08 tot 1-10
Klein vet 0-25 tot 0-30 Schapenvet 0-70 tot 0-80

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

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

rogge, 17-50 tot 18-00; haver, 21-00 tot 22-00 ; boonen, 23-00 

tot 24-00 ; aardappels, 6-50 tot 6-00; boter per kilo, 3-30 tot 3-50; 

eiers per 25, 2-60 tot 2-86 ; koolzaadolie per 100 kilos, 67-00 tot 

00-00 ; lijnzaadolie, 57-50 tot 00-00 ; viggens, 22-00 tot 42-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 13-50, schip 14-00; Mei- 

Juni, wagon 14-50, schip 14-75 ; groeite 1913, wagon 15-5®, 
schip 15-75



DE RAÜP DER EXPEDITIE SCOTT
Kapitein Scott, heeft met vier zijner gezellen den dood gevonden in eenen sneeuwstorm, toen hij terug

keerde van de Zuidpool welke zij bereikt hadden den 18 Januari 1912.

___________________________________________________________________  Ziehier [een verhaal

van de verscheidene 
wederwaardigheden 

der expeditie, door den 

kapitein Scott zelf ge

geven en op zijn lijk 

gevonden:

« Op 16 Maart, 

schrijft de kapitein, 

zagen wij dat Oates 
de dood nabij was. 

Doch hij klaagde niet. 

Hij ging zich te bed 

leggen, hopende niet 

meer op te staan; niet

tegenstaande die hoop, 

ontwaakte hij toch nog. 

Het orkaan blies ge

weldig. Oates zegde 

ons: « Ik ga uit en het 

is mogelijk dat ik lang 

wegblijve ». Wij zou

den hem niet meer 

levend terugzien. Het 

Schijnt, volgens de 

korte en ijzingwek

kende ttotas, dat kapi

tein Oates, zich veroor-

Kapitein Scott vóór zijn vertrek naar den Noordpool. deeld wetende, zich

bet leven benam, om den vooruitgang zijner gezellen niet tegen te werken. Deze wareaenkel nog met drie, 

Scott, Wilson en Browers.

» Zij trachtten vooruit te komen langs de Noorderzijde, doch het afschuwelijk., wederibelette hen verder 

te gaan en te blijven wachten. Deze drie ongelukkigen konden nooit hunne stapelplaats van voorraad meer 

bereiken, die elf mijlen meer in ’t Noorden lag ; zij werden overvallen door een verschrikkelijk orkaan dat 

negen dagen duurde.

» Wij hadden nog enkel brandvoorraad voor een enkel warm eetmaal te bereiden'en mondbehoeften voor 

twee dagen.

» Gedurende vier dagen was het ons onmogelijk, uit oorzaak van het hevig tempeest, daf bleef woeden, 

onze tenten te verlaten.

» Wij waren uiterst zwak, wij konden met veel moeite schrijven, maar voorjmijn deel, betreur ik deze 

wederwaardigheid niet, daar zij aantoont dat de Engelschmans pijnlijke proeven kunnen'doorstaan, dat zij 
zich onderling bijstaan en de dood durven van nabij zien.

» Wij hebben ons enkel te buigen voor de besluiten der Voorzienigheid, besloten tot het einde, al ’t mo
gelijke te doen. »

Buiten landsch overzicht

EEN Z O N N E S C H IJN ?
E N G E L A N D  en  D U I T S C H L A N D

Het spreekwoord « Het daghet in den Oosten » 

mogen wij vandaag niet gebruiken.

In de Oostersche Balkan-Ianden immers brandt de 

wreede oorlog, gloeien vuurballen en doomt er menschen- 

bloed.

Maar eene andere leus hebben wij dezer dagen hooren 

ronken. Door den mist en de wolken die sedert jaren 

boven Europa drijven is een straalken zonneschijn ge

broken. Een lichtstraal vol hoop en vrede heeft de 

buitenlandsche politieke wereld beschenen 1

Van land tot land liep de mare rond: het daghet in 

Europa. De twee sterkste Europeesche grootmachten, de 

twee moerpilaren van Europa, ENGELAND EN 

DUITSCHLAND, Z IJN  OP W EG NAAR DE 

VERZOENING.

Dit nieuws heeft onder de staatslieden een mach

tigen indruk gemaakt. Indien het feitelijk waar is, dan 

mag men deze toenadering de grootste politieke ge

beurtenis noemen, die sedert jaren in Europa voorviel.

— » o «—-

Wat is er gebeurd?
Admiraal von Tirpitz, minister van het Duitsch zee

wezen heeft in den Rijksdag bekend dat het eene 

gelukkige zaak ware konden Engeland en Duitschland 

tot eene verstandige VLOOT-OVEREENKOMST 

geraken.
Den 18 Maart 1912 had M. Winston Churchill, 

Englsche minister van zeewezen voorgesteld de sterkte

U it onze W estv laam sch  schrijvers.

PIETJE DE DOOD
Er was te Roeselare een zeker ventje, Jan genaamd... 

Eens had Jan een droom. Hier is die droom.

Ik droomde, zei Jan, dat ik naar Meenen ging te 

voete... Gekomen aan den Aap, —  dat is eene plaats 

langs den steenweg—  sprong ik over de gracht en ging 

in een bosch, ik weet niet meer waarom.

Als Jan nu een einde gegaan had onder het gebladerte, 

verschoot hij al met eens om dood te vallen. Immers hij 
zag daar een schrikkelijk mager ventje zitten tegen 

eenen boom, op vijf stappen van hem... Het was Pietje 

de Dood.

Geerne genoeg ware Jan gevlucht van schrik, maar 

percies van schrik kon Jan niet vluchten. Daarbij, Pietje 

iets hoorende naast zich, had omgekeken, en Jan ziende 

riep hij hem, zeggende: Vriendschap, kom hier!...

Al bevende kwam Jantje bij Pietje de Dood. Idij 

had fraai een lachend gezicht aan te doen om zijne 

benauwdheid te verduiken, hij beefde als een riet. Im

mers hij stond daar vlak voor Pietje de Dood. Pietje 

de Dood was mager als een graat: zijn doodshoofd was 

tot op het been versleten, van danig peinzen wie het 

dagelijks stekken moest. Twee reken witte tanden blon

ken in zijn bloote en dorre bekkeneel, waartusschen het 

een kort pijpken hield, waaruit het lustig rookte. Die 

rook klom in hemelblauwe krinkelwolken gestadig uit zijn 

pijpken op, en in dien rook kon men in doorluchtige 

letters lezen: Zoo vergaat het leven. Op de breede 

schouderplaten van Pietje de Dood hing een zwarte 

mantel die tot beneden zijn scherpe knieën zonk. Onder 
dien mantel kon Jan Pietjes ribben tellen die rondom 

zijn lijf lagen als de latten eener vogelkooi. Met afschrik 

zag Jan dat Pietje de Dood noch hert noch ingewanden 

had, en dan verstond hij hoe de dood met niemand

der Duitsche en der Engelsche vlöot te bepalen op 10 
tegen 1 6.

Admiraal von Tirpitz aanveerd nu die zienswijze en zoo 

wordt de eerste stap gedaan tot eene ernstige overeen
komst tusschen Engeland en Duitschland.

Dezen zomer nog had de rijkskanselier von Bethmann 

geheel anders gesproken. Hij had verklaard dat het voor 

Duitschland onmogelijk scheen den standaard 1 0 op 16 

te aanveerden.

Er is dus iets veranderd. Mocht die eerste stap de 

voorbode zijn van sterken vrede in Europa.

— »o«—
Om het belang dezer vloot-overeenkomst te vatten, 

moet men indachtig zijn dat Engeland enDuitschland de 

moerpilaren zijn der Europeesche politiek.

Engeland, met zijne koloniën, is de zeekoningin der 

wereld. Zijne vloot is de machtigste en zonder vloot- 

macht zou Engeland niet meer kunnen leven. Zijne 

macht is op zee en daarom is het voor Engeland eene 

zaak van leven of dood op zee de grootste macht te zijn 

en voor geen enkele zeemacht te moeten onderdoen.

In de laatste jaren is Duitschland met reuzenstappen 

vooruit gegaan op alle gebied : handel, nijverheid, uit- 

heemsche markten, koloniale macht, leger en vloten.

Zoo ontstond tusschen Duitschland en Engeland een 

wedstrijd naar den vooruitgang.

Vooral op het gebied van oorlogsmacht was de strijd 

hevig. Gedurig beloerden de twee landen malkander met 
nijdige oogen. Het spande gedurig en verleden zomer 

dreigde die spanning in oorlog te veranderen.

Bouwde Duitschland één oorlogschip, seffens bestelde 

Engeland twee oorlogschepen. Zoo ging het sedert ja

ren. Waar zou dit eindigen ?

medelijden kan hebben. Alle minuten keek Pietje de 

Dood op zijn uurwerk, want alle minuten moest het 

ievers een mensch gaan stekken. Het was een schoon 

kostelijk uurwerk, dat hing aan een zwart koordeken,— 

vastgebonden aan twee van Pietje de Dood’s ribben. 

Pietje de Dood had nog een banst en een vuurkei; 

immers als het des nachts iemand onverwachts moest 

pakken, maakte het licht met dien vuurkei tegen zijn 

slinkeren elleboog te kloppen. Telkens dat Pietje de 

Dood maar roerde, maakte het een dof gedruisch als 

een mande met drooge okkernoten. Als Jan dat al zag, 

werd hij langsom benauwder. Doch Pietje de Dood 

had hem geroepen en vroeg hem nu den naasten weg 

naar Roeselare.
Jan dacht bij zijn zelven: ik zal trachten wel te staan 

met Pietje de Dood en zeer beleefd te zijn. Ook ant

woordde hij zeer spoedig: Petrus (want hij durfde geen 

Pietje zeggen), op den steenweg gekomen, neemt gij op 
uwe rechterhand, Petrus, gij gaat altijd rechtuit, Petrus, 

en gij zijt er Petrus; gij kunt niet missen, Petrus. — 
Alzoo sprak Jan beleefd en benauwd den dood aan, 

gelijk al dezen die den dood van bij ziende, ze zeer 

eerbiedig handelen, en als zij er denken verre van af te 

zijn, spreken en werken ze alsof ze voor eeuwig aan den 

dood ontsnapt waren. Inwendig peinsde Jan anders, en 

had hij maar gedurfd, hij had Pietje de Dood een voet 

onder zijn pannelatten broek gegeven en gezeid: Ja, tast 

waar dat Roeselare staat, en gaat gij rechtuit voor u, 

dan loopt ge met uw kerkuilmuile vlak daarin.
Door de nieuwsgierigheid geprikkeld vroeg Jan aan 

Pietje de Dood wat het te Roeselare ging verrichten.

—. Wel, zei Pietje, ik moet er daar eenige stekken 

die op mijn boekske staan.
__Op uw boekske, Petrus!... zei Jan, hebt gij daar

ook uw boekske?...
__ Ja, zei Pietje, ik heb altijd mijn boekske, en a

wie ik in het jaar moet grijpen staan er op met pen en 

inkt en een kruiske bij hunnen naam.

De laatste gebeurtenissen laten nu verhopen dat er 
toch een einde zal aan komen en dat de sterkte der vlo

ten zal bepaald worden op I 0 voor de Duitsche en 1 6 

voor de Engelsche vloot.

Het schijnt dat het nieuws dezer overeenkomst in 

Frankrijk maar koel onthaald wordt. De Franschen mis
trouwen altijd Duilschland en zeggen : « Als Duitsch

land zijne zeemacht niet meer moet versterken tegen 

Engeland, dan zal hij des te beter zijn landleger kunnen 

versterken tegen F rankrijk. »

’t Schijnt dat de Fransche staatslieden zouden willen 

stokken in ’t wiel steken en de overeenkomst tusschen 

Engeland en Duitschland doen mislukken.

’t Is te hopen dat Engeland en Duitschland naar geen 

kwaden raad zullen luisteren.

OV ER

B E L A S T I N G E N
(Vervolg)

II.

Personeele be lastingen .

Dit is: op de huurwaarde van ’t huis; op deuren en 

vensters; meubels (mobilaire) ; dienstknechten; paarden.

I) H UU RW AARDE.

a) Welk is ze .3 Van 1872 tot 1876 werd onder

zoek gedaan naar de huurwaarde van verschillende 

huizen; en voor elk de middenprijs vastgesteld.

Edoch de pachten zijn nu gestegen. Men rekent 

echter de belasting niet op den pacht van nu. Neen, 

op een pacht van 1000 frank, rekent men slechts een 

som van 300 fr., en zoo, in verhouding, ook voor an

dere pachten.

b) Hier op hoeft men te betalen : 5 t. h.

c) Wanneer begint deze belasting le loopen ?...

Betrekt men een huis voor 1 April, men moet nog

hetzelfde jaar betalen ; na 1 April, slechts het volgen

de jaar.

Verhuist men in de drie eerste maanden, men be

taalt maar één maal: namelijk volgens het huis dat het 

meest huurwaarde heeft. Heeft men b. v. reeds betaald 

en betrekt men nadien een kostelijker huis, men zal 

alleen nog het verschil tusschen de twee belastingen 

moeten betalen.

2) DEUREN EN VENSTERS.

1 frank per deur of venster.

1 t. h. der waarde ; maar nooit meer, dan 5 maal 

de huurwaarde. B. v. is de huurwaarde 300 fr., voor 

mobilaire zal men nooit meer dan 1500 fr. betalen.

* *

Bereken ing  der opcentiem en.
1. VOOR DEN STAAT.

Huurwaarde 300 fr. lasten 5 %  == 15.00 fr.

Deuren, vensters, 8 » 1 fr. voor elk =• 8.00 »

Meubels 1500 fr. » 1 %  — 15.00 »

Hoofdsom : 38.00 fr.

D a a r b ij k o m e n  n u  d e  o p c e n t ie m e n .

15 %  op de hoofdsom : dus 38 X 0,15 — 5.75 fr.

Daarbij nog 1 %  op de huurwaarde =  3.00 »

De lasten van den Staat bedragen dus : 46.75 fr.

2. VOOR GEMEENTE EN PROVINCIE.

Gemeente b. v. 65 per frank — 29.90

West-Vlaanderen is 27 » =  12.42

42.32

Persooneele belasting van den Staat 46.75 fr.

» » van gemeente en provincie 42.32 »

Samen : 89.07 fr.

AANM ERKING.

1) Heeft een bijkomende stem, voor Kamers en 

Senaat, alwie aan den Staat 5 fr. personeele belasting 

betaalt; wie er 10 betaalt, heeft een bijkomende stem 

voor de gemeente.

Bemerk echter wel: er is hier spraak alleen van de 

personeele belasting van den Staat. De belastingen van 

gemeente en provincie komen dus niet in aanmerking.

2) Werklieden, zijn ontslagen van personeele be

—  Wel toch, vroeg Jan, om de liefde Gods, toog mij 

eens uw boekske.

—  Ik mag niet, antwoordde Pietje, want indien gij 

moest uitbrengen wie op mijn eerste bladje staat, dan 

zouden er sommige erfgenamen van nu af beginnen ker

missen.

Evenwel sprak Jan toch zoo schoon, dat Pietje de 

Dood hem liet zijn boekske zien op voorwaarde van 

maar zijn eerste bladje te lezen en het aan niemand te 

zeggen. Met zijn lange drooge, magere vingers, gelijk 

spellewerkstokken, haalde Pietje de Dood zijn boeksken 

in perkament gebonden en van 365 bladjes. Elk bladje 

was een dag, en al die op een bladje stonden moesten 

dien dag sterven. Met verwondering zag Jan schrikkelijk 

veel kennissen op het eerste bladje staan, en hij was 

beneteld om nog een bladje te keeren. Allengs stouter 

wordende, haalde hij zijn snuifdoos uit, want hij peinsde: 

Kan Pietje de Dood een snuifken nemen, hij zal zijn 

lange drentels van vingers van het boekske trekken en 

binst die wijle zal ik het bladje keeren. Maar Jan was 

gemist, want toen hij zei: Snuift gij, Petrus?... Dank

u, Jan, zei Pietje.

Jan vond het anders uit: hij nam zelve een snuifken 

gebaarde van te moeten niezen, en niesde vlak in Pietje 

de Dood’s aangezicht. —  Hola, Petrus, ’t was dat ik 

moeste niezen!... —  Het docht mij ook, zegde Pietje.

Maar terwijl Pietje zeer natuurlijk het hoofd had 

omgekeerd gelijk wij ook zouden doen als een boer ons 

beniest, had hij het boeksken laten schieten, en Jan had 

in alle haast het tweede bladje bekeken. Doch, wat had 

hij daar gezien! Hij stond er zelve op... Als hij dat zag, 
zijn moed zonk in zijn schoenen, en hij verliet Pietje de 

Dood zonder hond of beest te zeggen.

Uit het bosch gekomen, dacht hij: Wat wil ik nog 

naar Meenen gaan, terwijl ik morgen er aan moet? Ik 

zal liever naar huis gaan. Inderdaad, hij ging naar huis, 

maar hij at noch dronk, immers hij zegde gedurig: mor

lastingen, indien het kadastraal inkomen voor hen geen 

96 frank beloopt. Ze zijn nogthans ingeschreven op de 

belastingsregisters, moeten in December hun lastenbiljet 

teekenen (maar niet betalen). En genieten ook de bij

komende stem, zoo hunne personeele lasten aan den 

Staat (waarvan ze wel is waar vrij zijn) 5 of 10 frank 

hoog zouden zijn, moesten ze geëischt worden..

III.

Paten ten .

Dit zijn lasten te betalen voor uitoefening van be- j 

drij f of bediening.

Er zijn twee reeksen.

1) Reeks A , in dewelke de patent dezelfde is in 

alle gemeenten (b. v. voor leurdrs)..

2) Reeks B , in dewelke de patent gerekend Wordt

volgens het getal inwoners........................... ............. ..

Slechts een woord over deze laatste :

Wat valt er te betalen P..........

De hoofdsom. * ;

Daarbij 20 centiemen per frank voor den Staat; 1

daarbij opcentiemen ten bate der gemeente : b. v. j

50 c. per frank.

Id. ten bate der provincie :12c .

Dat maakt dus, voor een patente van 5 fr. :

B 5.00 fr.

+  20 c. per fr. 1.00 >

6.00 fr.
+  opcentiemen voor

gemeente en provincie 6 X 62 =  3.72 fr.

is samen 9.72 fr.

IV.

S lo tbepa lingen .

1) W ANN EER MOETEN DE BELASTIN- 

GEN BETAALD W ORDEN  ?

Volgens de wet : per I 1 2e ; dus alle maande. Vol

gens ’t gebruik : in 2 keeren, de helft in ’t midden, en 

de helft op ’t einde van ’t jaar.

2) W IE  NIET BETAALT

krijgt eerst eene kaart: beleefd verzoek te betalen;

dan: laatste waarschuwing in de eerste 5 dagen 

te betalen; anders den deurwaarder;

heeft men niet betaald, de deurwaarder /fom/ met 

een sommatie, die 40 centiemen onkost meebrengt. 

Heeft men na 2 dagen nog niet betaald:

dan krijgt men een commandement (onkost 5 fr.) 

betaalt men nog niet, men kan hei tafeltje voor de 

deur krijgen. De ontvanger mag alles doen verkoopen.

Dit zal voorzeker maar gedaan worden, als er onwil 

in ’t spel is, en anders niet kan gevorderd worden. Is 

het : niet kunnen betalen, dan wordt men te einde het 

jaar geschreven op de rol der onvermogenden.

‘i'. ••

GEMEENTERADEN.
Ten gevolge van den aangroei der bevolking, 

wordt in West-Vlaanderen het getal gemeenteraads

leden van 7 vermeerderd tot 9 te Waerdamme, Kerk- 

hove, Bekegem, Ettelghem, Lombartzijde,Westende, 
Zandvoorde, Oesselghem en Hollebeke.

Van 9 tot 11 te Assebroeck, St-Michiels, Dessel- 

ghem, Marcke, Handzaeme, Middelkerke, Ouden

burg en Emelghem.

Van 15 tot 17 te Moeskroen.

Van 17 tot 19 te Rousselare.

Van 21 tot 23 te Kortrijk.

Van 23 tot 25 te Oostende.

Wegens de oprichting van De Panne tot afzonder 

lijke gemeente, valt het getal raads'eden te Adin- 

kerke van 11 op 9.

BERICHT.
Madame Weduwe M a s q u e lie r  laat weten dat de zaken van 

het oud Wisselkantoor Gustave Masquelier overgenomen en 
voortgezet zijn door M . ALPHONSE DEBRUYNE, wisselagent 
Palfijnstraat, 8, te Kortrijk. (Telefoon n° 42).

Beursorders. — Kostelooze betaling van coupons. — Renten 
en alle slach van grondobligatiën altijd verkrijgbaar.

gen gij!... Hij ging vroeg naar zijn bedde, maar kon 

geen oog toedoen. Tusschen een en twee ure van den 

nacht hoorde Jan ruttelen aan zijn deur. Hij zegde bij 

zich zelven: Zou dat duivelsch Pietje daar al zijn?...—  

Hij trok de deur open en het was Pietje. —  Gauw Jan. 

zegde Pietje, gij moet mede! En Jan viel op zijne 

knieën, en sprak toch zoo schoon: Wel, Mijnheer 

Petrus, zegde hij, laat mij toch nog een eindeken leven. 

Ik zal zoo braaf zijn en zoo werkzaam, en zoo wei 

overeen komen met iedereen, en zoo voor u lezen. 

Petrus! Wel Petrus toch, moet gij iemand uit den huize 

hebben, neem liever mijne vrouw; aan haar is zooveel 

niet gelegen als aan mij, want ik ben er nog zoo noodig. 

Och, Mijnheer Petrus toch, laat u toch gezeggen... 

Maar Pietje de Dood gebaarde zich doof. Hij trok een 
panne uit het dak, greep Jan vast, praamde hem half en 
half met zijn hoofd voorop door de opene panne, en 
gaf hem zoo eenen geweldigen schop in zijn achterste, 

dat Jan in de eeuwigheid vloog. Jan voer wel drie 

minuten door de ruimte, eindelijk stootte hij tegen eene 
sterre en van den schok schoot hij wakker.

Dat was maar een droom, maar evenwel hetgeen Jan 

droomde gebeurt dagelijks, doch op een andere manier... 

Immers er sterven alle dagen uitnemend vele menschen. 

Weet gij wel hoeveel?... Volgens de optelling sterven 

er dagelijks tachtig duizend menschen. En op dat getal 

zijn er vele jongelieden, vele kinders. Zoodat men noch 

op zijne gezondheid, noch op zijne jonge jaren rekenen 

mag, en denken dat men bommevrij is voor den dood. 

— )) o «—

Moesten wij dit jaar sterven, hoe zouden wij het 

doorbrengen? Kristelijk, nietwaar? Welaan dan, laten 

wij ons zoodanig gedragen, dat wij alle dagen, alle ure» 

reisvaardig zijn om op Gods bevel het huis onzer eeuwig

heid binnen te treden... —  Waakt, want gij weet noch 

het uur noch den dag wanneer gij zult moeten sterven, 

(Matt. X X V . 13). L. V a n h a e c k e .



DE N IE Ü W SJE S
van “ K IJK U IT  ”

BELGIE.

Eene klok, door electriciteit in werking gebracht, is 

op het Oosterhoofd der haven van Blankenberghe ge
plaatst. Zij zal bij mistig weer alle 15 seconden een 

groep van twee achtereenvolgende tonen laten hooren, 

met eene tusschenruimte van 3 seconden.

De minister van landbouw en van openbare werken 

heeft aan het schepencollegie van De Panne onder

richtingen gegeven voor het aanleggen eener visscher- 
haven.

De minister van financiën heeft beslist dat al de 

tolbedienden, zonder onderscheid, onder andere degenen 

die van dienst zijn op de banen loopende naar de grens 

of langs deze heen, in het vervolg den kepi zullen moeten 
dragen.

Karei Claus te Pittnem zal binnen eenige weken 
zijn eeuwfeest vieren.

Hij was 80 jaar kerkbediende en grafmaker. Zijne 

gezondheid is goed. Dagelijks hoort hij mis en doet eene 

wandelinge van eene ure.

De echtgenooten Van Brabant-Icters hebben te 
Hasselt hunne gouden bruiloft gevierd.

- Een valsche priester, een langen baard dragende 

en zich uitgevende voor eenen missionnaris, werd te Ron- 
se aangehouden, terwijl hij zich ten huize om aalmoezen 

begaf.

Hij heeft zijne aftroglarijen bekend en is ter beschik
king van het parket gesteld.

- Ons Leven, blad der vlaamsche studenten van de 

Leuvensche hoogeschool, viert den 15 dezer en de vol

gende dagen, zijn twintigjarig bestaan. Minister Van de 

Vyvere, gewezen hoofdopsteller van Ons Leven, zal de 

feesten bijwonen.

Te Sint-Joost-ten-Noode naderde eene strijkster 

te dicht de gloeiende stoof. Haar voorschoot sloeg in 

vlam. Zij werd zoo gruwelijk aan de beenen, het onder

lijf en de borst verbrand, dat men wanhoopt haar te red

den.

- De twee nieuwe postbooten Stad Antwerpen en

V 'die de Liège te Hoboken op de Cockerillzaat gebouwd 

voor den dienst Oostende-Doever, zullen den 20 dezer 

te water gelaten worden.

JAVA.

- Als een bewijs hoe de pest in zekere plaatsen op 

Java nog toenemende is, kunnen de volgende cijfers 

gelden, welke den loop der ziekte aanduiden in de 

afdeeling Malang gedurende het jaar 1912: 1477 

met 1406 dooden alleen voor de afdeeling Malang. 

Daaruit blijkt dus ook dat 95 p. h. der aangetasten 

stierven.
RUSLAND.

Te Grosny is een trein van 40 wagons, geladen 

met petrool, waarvan de remmen niet gesloten waren, 

in beweging gekomen met eenen goederentrein. Van de 

40 wagons petrool werden er 30 vernield.

Twee bedienden werden op den slag gedood. .

Eene groote hoeveelheid koopwaren werd door de 

ontvlamming der petrool, door brand vernield.

JAPAN.
-  Oneenigheden zijn in het ministerie ontstaan. Men 

verwacht alle oogenblikken zijn ontslag.

FRANKRIJK.

Men herinnert zich dat M. Beguerry van Ver- 

sailles, oud procureur der republiek, die eenige maanden 
geleden zijne vrouw doodde om haar uit haar lijden te 

helpen, onverantwoordelijk werd verklaard. In het zinne- 

loozengesticht echter, waar men hem had heengezonden,

weigert nu de hoofdgeneesheer hem aan te nemen, omdat 
M. Beguerry volkomen bij zijn verstand is. Hij is dus 

in vrijheid-gesteld.

De terechtstelling van den Belg Auxerre veroor

deeld voor moord heeft Zaterdag te Le Mans plaats 

gehad zonder incidenten. Auxerre had gebiecht en 
gecommunieceerd.

De vlieger Gougenheim heeft te Etampes op een 

tweedekker met 4 passagiers, ondanks den hevigen wind, 

eene hoogte bereikt van 750 meters. Hij heeft daarmede 

het hoogtewereldrecord voor eene vlucht met 5 personen 

geslagen. Het gemiddelde gewicht der passagiers was 
70 kilos.

OOSTENRIJK.

Van Stockerau terugkeerende, waar hij aanwezig 

was aan eene vergadering, werd M. Schuhmeier, socia

listisch volksvertegenwoordiger, in de wachtzaal der 

Noorder-Weststatie te Weenen gedood door een per

soon, die hem een Browning-revolverschot in het oor 

leste. De dader werd aangehouden. Hij verklaarde zich 

te noemen Paul Kunschak, ijzerdraaier van beroep, en 

verklaarde uit wraak gehandeld te hebben.

SPANJE.

De politie van Madrid heeft de hand gelegd op 

eene uitgebreide aftroggelaarsbende, die sedert jaren 

talrijke slachtoffers gemaakt heeft in gansch de wereld. 

De wijze waarop zij te werk gingen was altijd dezelfde. 

Een « spaansche gevangene » weet waar een groote 

schat verborgen is, en daar hij hem niet zelf kan gaan 

weghalen, biedt hij aan de bergplaats kenbaar te maken, 

mits eene nogal belangrijke som.
Talrijke belgen hebben zich ook door die kerels laten 

beet nemen.

T T i"t a . l l e  l a n d e n .

DUIVENSPORT
OPLATEN VAN POSTDUIVEN 

IN FRANKRIJK.

Uit eene meedeeling van het gezantschap der Fransche 

republiek te Brussel aan het departement van buiten- 

landsche zaken blijkt, dat door den heer minister van 

binnenlandsche zaken van Frankrijk navermelde maat

regelen genomen werden betreffende de zendingen post

duiven, die van het buitenland komen en bestemd zijn 

om op het grondgebied der republiek opgelaten te 

worden:

« De duivenbonden of maatschappijen die prijs- 

vluch en van in Frankrijk op te laten postduiven inrichten, 

moeten aan het ministerie van binnenlandsche zaken 

(direction de la süreté générale, 2e bureel) en wel voor 

de opening van het duivensezoen, dit is voor 1 April, 

eene lijst zenden met opgave van de plaatsen van opla- 

ting en de datums die zij voor het inrichten van hunne 

prijsvluchten en africhtingen van postduiven gekozen 

hebben.
« Voor postduiven die afzonderlijk dienen opgelaten 

of waarvan de oplating niet lang van te voren voorzien 

werd, hoeft vijftien dagen vooraf een bericht aan den- 

zelfden dienst'gezonden.

« In geval eene oplating, die reeds besloten was, niet 

moet geschieden, dienen de inrichters daarvan aan de 

« direction de la süreté générale » kennis te geven drie 

dagen voor den datum der uitvoering, zoo de duiven aan 

deze zijde van Parijs en vier dagen zoo zij verder 

moesten opgelaten worden.

« De bestaande Fransche reglementen ter zake blij

ven bovendien van kracht en de plaatsen van oplating 

mogen niet gekozen worden buiten de vroeger vastge

stelde lijst ».
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Het kan tonnem en t der Servische artille r ie .

DE OORLOG

in de Balkan-landen wordt gevoerd bachten de gordijn.

Wat er eigenlijk gebeurt, weten wij niet.

De T urken zenden slag op slag berichten 

van Turksche overwinningen. Moesten wij de dooden 

en gekwetsten samentellen, dan waren de Bulgaren van 

de helft verminderd. Doch wij kennen van overouds de 

weerde der Turksche berichten.

De strijd is hernomen langs alle kanten, maar groote 

slagen werden nog niet vermeld.

Het schijnt nochtans dat de strijd zeer moordend is 

en dat dooden van beide kanten talrijk zijn.

Niets doet het einde voorzien.

SLAVINNEN.

Binnen korte maanden wordt te Londen een wereld

congres gehouden om middels te beramen tegen den 

schandigen handel in blanke slavinnen.

Die handel in menschenvleesch bestaat in het aan- 

koopen van dochters om ze tot schaamtelooze ontucht 

te doen dienen.

In alle landen der wereld loopen agenten rond om 

door allerhande schoone beloften meisjes naar vreemde 

landen te sturen en over te leveren aan slechte huizen.

Mocht het congres doelmatige middels beramen om 

dien handel uit te roeien die met recht de schande onzer 

eeuw mag genoemd worden.

M EXICO

is wederom in revolutie. De tegenwoordige voorzitter 

Madero wordt nu bestreden door de aanhangers van 

den vroegeren voorzitter Diaz. Het leger is verdeeld. 

Diaz werd door zijne mannen wederom voorzitter en 

Madero, vijand der republiek, uitgeroepen.

Wij raden aan onze woelzieke socialisten naar Mexico 

te gaan. Daar mogen zij alle jaren eene omwenteling 

meedoen. Hier pakt het niet, zelfs geene algemeene 

werkstaking.
IN TRIPOLI

door den oorlog van verleden jaar aan de f urken ont

nomen, ondervinden de Italianen nog altijd groote 

moeilijkheden. ,

De volkstammen der kusten hebben zich aan Italië 

onderworpen. Maar in het binnenland is het erger. 

Daar willen de volkstammen van geen Italiaansch mees

terschap weten en dagelijks worden er kleine gevechten 

geleverd, zelfs onder de geleide van Turksche officiers.

Italië deed daarover zijn beklag aan Turkije. Doch 

de jong Turksche regeering heeft geantwoord dat zij er 

niets kan aan doen, dat die Turksche officiers niet 

willen wederkeeren.

Die tegenstand verplicht Italië groote legerbenden in

1 ripoli te bewaren en dit kost geweldig veel geld.

Het binnenland met geweld veroveren durft Italië 

niet, want ze zou het te duur moeten bekoopen.

Italië heeft toch een troost: zij heeft met name de 

heerschappij over Tripoli.

PRIJSKAM PEN .
De prijskampen voor hengsten veulens van in- 

landsch ras zullen in 1913 op de hiernabepaalde 

dagen en uren gehouden worden :

1° te Yper, op het Esplanade Plein, op Dinsdag 
4 Maart, om 9 1/2 uren.

2° te Dixmude, op de Groote Markt, op Donder
dag 6 Maart, om 9 1/2 uren.

3° te Kortrijk, langs de Vandenpeereboomlaan, 
op Zaterdag 8 Maart, om 9 1/2 uren.

4° teGhistel, ter Groote Markt, op Maandag 10 
Maart, om 9 1/2 uren.

5° te Thourout, ter Burgplaats, op Woensdag 12 
Maart, om 10 uren.

6° te Brugge, ter Burgplaats, op Dinsdag 18 Maart, 
om 10 uren.

De kweekers die zich voorstellen peerden ten prijs

kamp aan te bieden, moeten minstens tien dagen 

vóór den dag der vergadering, de aangifte er van 

doen bij middel van eene volgens model opgemaakte 

tabel, op te zenden naar het provinciaal bestuur of 

naar den heer Depiere, secretaris van den keurraad 

der peerden van inlandsch ras, te Brugge.

V E R K O O P IN  GEN.
Studie van Meester Arthur MUSSELY, Notaris 

te Ledeghem.

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

GEMEENTE LEDEGHEM

T W E E  W O O N H U I Z E N
en 87» ren 17 cent. zaailand en meersch, verdeeld 
in 4 koopen. — //2 %  insteipenning te winnen.

OPENBARE VERKOOP1NG VAN EENE 

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

INSTEL : W oensdag 26 Februari 1913, om 
drie uren namiddag, te Ledeghem, ter herberg 
Café de la Poste, gehouden door Henri Claeys op 
de plaats, — Insteipenning te winnen.

Studie van den Notaris AMEYE, te Rousselaere

O p e n b a re  V e rk o o p ln iten
met 1/2 °/o insteipenning.

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

w elge legen AVOONHUIS,

51 centiaren, Noordstraat, nr 36:
Dadelijke ingenottreding : sleutel bij den notaris.

2°) 6 Maart 1913, om 2 uren namiddag, I n s t e l ,  

in de Café Franfais, te Rousselaere, Sint-Amands- 
plaats, van :

a) Rumbeke : Kwadestraat,

HOFSTEDE.

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

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

3 HU IZEN
en 1 hectare 14 aren 60 centiaren

ZA A ILA N D EN

gebruikt door Sr Commeyne, Six en Ver-meersch, 
mits 440 frs ’s jaars.

c) Lendelede :

1) TW EEW OON ST  26 aren 40 cent. 

Z A A ILA N D ,

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

2) Z A A ILA N D  s

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

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

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

A) 2 Welgelegen H AN DELSHU IZEN
en 5 aren 4 centiaren Erf en Koer, Noordstraat, 
nrs 69, 71, 73. Dadelijk ingenottreding : sleutel bij 
den notaris.

b ) Allerschoonste

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

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

BREUKEN
GENEZING ZONDER OPERATIE

H u i s  g e s t i c h t  i n  1 8 4 0 .

De alom vermaarde

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

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

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

handeling goedkeuren.

Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope
ratie omdat wij het werkelijk kunnen, kinderen en

jongelingen worden gewaarborgd genezen, wij 
geven vijf duizend franken aan gelijk wie Lhet 
tegenovergestelde kan bewijzen.

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

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

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

M , P r a n fo lN  V e rd o n c k  Kerkstraat, 
Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

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

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

M . H o n o ré  V e rd o n e k -M ln n e . Oost
ende, is wekelijks alle dagen in het Hótel De Gou
den Hoorn, Simonstevenplaats, Brugge. — Voor 
alle misgroeiingen van ’t lichaam, alle Maandagen 
in de Gouden Appel, Rijsselstraat, Kortrijk.

Groote Meubelmagazijnen
3, K r in g ,

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

K O R T R I J K
OM Huis We Vanfleleene r .&g.vandeleene

OPVOLGERS, 

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

Matige prijzen.

MEN VRAAGT

Om mede te gaan naar Brussel met jonggehuw

den, eene D ie n s tm e id , kennende ook eene 

gewone burgerskeuken en fransch sprekende. Zich 

aan te bieden bij Delacroix-Vanhee, Kerkstraat, 1, 

Kortrijk.

K in d e rm e id ,  30 a 35 jaar oud, goed hand

werk kennende. Hoog loon. — Adres te verkrijgen 

ten bureele van het blad.

jlfen  begeert te koopen of te pachten 
te Kortrijk, een R c n te n ie r s -  

huta met hoveke, gelegen omtrent mid
den stad. Vier plaatsen beneden en vier 
kamers op het eerste.
(„.Te 'schrijven Poste restante Kortrijk, 
nr 429-1855 T.

\fen vraagt aanstonds bekwame B e 
h a n g e r s g a s t e n ,  loon 0.40 en

0.45 cm. per uur. — Zich wenden tot M. 
Genachte, Marktplaats, Nieupoort-stad.

f t

Onze schoonste velden
zijn bemest bij middel van het

Z w avelzuur A mmoniak
die ten andere de beste stikstofmest is.

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

RECHTREEKS OF NA SALPETERGISTING OPSLORPEN

Met deze meststof, geen stikstofverlies door uitlooging der gronden, 
geene korsten aan de oppervlakte der Telden, 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.

-j 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 wasdeni mm 
bijgevolg betere oogst.
Ontvangst, onderzoek en verdeeling tusschen verscheidene koopers ver
gemakkelijkt, dank aan het regelmatig gewicht en aan de goede hoedanig
heid der zakken.

Zelden vervalscht. 
Levering vrachtvrij ter bestemmingsplaat*, snel en verzorgd. 

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

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

al de landbouwsyndikaten verkocht wordt.
V OOR ALLE INLICHTINGEN NOPENS HET GEBRUIK, zich waodaa tot h«t

Comptoir Beige du Suifate d’Ammoniaque
—‘ (Naamloos Vennootschap) J J R J J S S E L  •  "



T A N D E N
M . e n  l>lme l l a i i r i c c  M i lo r .  chirurzijns- 

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

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

U E  C I G A R E X

ONS VLAANDEREN
in Borneo of Mexico tabakken

OVERTREFFEN DE BESTE MERKEN

Algemeen vertegenwoordiger voor Kort rijk 
en omstreken

Paul DE BAECKE-MOREELS
G ro o te  M a rk t ,  M, K o r t r i jk

V«tr handelaars en magazijnen, de beste, de voor- 
deeligste voorwaarden.

In  den G ouden K am .

E. €©QRMEBT-ÖA¥J0
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste niewiu<ihe<le,n van dorsets
sterk en goedkoop.

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

fubre, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K i n k l i o e M t - l t  m iM l le  I I » I c  > v y  c l t  ,

Apotheker, Groenselmarkt, 6, Oostende. Om u te 
•vertuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeu 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K lu k tio e »»* . V a l l i n g  o f  Iti- oo■ 
« b i e t  U c r  K in d e r* * .

Mijnheer Halewyck, Apotheker,- Oostende.

Dit dankbaarheid moet ik u dit briefje sturen, mijn 
kind was ten strafsten mogelijk aangedaan van den kink- 
koest, met uwe remedie Halewyck is het op tien dagen 
gelezen. Emile Declercq-VercaMer,

boterkoopman, Zarren.

De wereldberoemde K i n t  h«»est-R  >ine- 
d le  H # le w y c k .k a n  men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers D escam ps- T e rriè re , Steen
poort, 8  ; H u lp ia u ,  Leiestraat, en Im pe, 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.

D e voed ing  der zieken
en der Herste llenden, door de

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

doeningen der maag doet verdwijnen, en daar het van 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 on aanhoudenden afgang, 
bijna altoos door de Zwakheid van dikken darm va or- 
zakt, de moeilijke spijsverteringen, de krampe de 
zenuwziekten, de gal, de verschiliige aandoeningen\an 
den lever, der darmen, en der nieren, de waterziul.t, 
de suikerziekte, de bloedarmoede, de bleeki.zu ch de 
koortsen, bronchitis, rhumatism, jicht, influenza, gi e .p 
brakingen, oprooiïngen en spuwen, alsook de si! 1 
hoofdpijnen en nevralgiën, zoo dikwijls veroorzaakt < < r 
gewoonlijke of voorbijgaande opgestoptheid.

Orvaux (Eure), 15 April 1875.
Oyonnax (Ain), 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. Chanale.

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 
beb de eer, enz. Leroy, Pastor.

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

Verkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers :

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

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

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

«trymonprez, apoth.

I Lendenpijn, Rheumatiek 
Nierpijnen

“ Door rheumatiek, hevige lenden-en nier- 
•• pijnen aangedaan, was ik op het punt alle 
„ werk te moeten staken toen de levenspillen 
v F. Roman, aan fr, 1.25 de doos, mij op 
„ korten tijd van alle pijnen en kwellende 
>• stijfheid volkomen genazen.

>• De Potter Benoit, Saint-Gilles. »

« Sinds twee jaren leed ik hevig aan rheu- 
„ matiek in de beenen. Nu ik regelmatig de 
„ kostbare levenspillen F. Roman neem, ben 
- ik veel beter en gansch verkwikt.

„ Constant Gilson, Marbaix. »

Zoo zijn er duizende getuigschriften.

Rheumatiek, flerecijn, lenden- en nierpijnen 
hebben hunnen oorsprong in de ophooping van 
bijzondere slijmachtige schadelijke stoffen in 
de spieren, de gewrichten, maag en nieren. 
De W A K E  L E V E S ls P IL L E IV
E .  l i o n i n i i  verwijderen de oorzaak dezer 
ziekten, nemen deze gansch weg daar zij de 
schadelijke slijmachtige stoffen uit de kleinste 
hoekjes van het lichaam halen.

De W A H E  I .E V E K S P IL L E \
F . ISornan zijn te verkrijgen in alle 
goede apotheken aan fr. 1.25 de doos.

Algemeen depot: Apotheek F. Roman, Gr. 
Harkt, Dendermonde. I

B U N D E E L  Gebroeders
Loodgieters, Z inkbew erkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 

van fabrieken en nijverheidsgestichten.

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

DEMEESTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

is

sWJVUWVAAa^ ^ --

Rollman

Chopper

Bijzondere keus
VAN

A L A A  M
VOOR

alle AÉactaii ei Nerinp
Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

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

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL 

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

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

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

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

A. BELPAIRE-ROYON
Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

U n ie  paart) sla Gereelichapei
voor  alle ambachten, zooals :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven

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

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

makers, Hoveniers, enz., enz.

B O U W  A RT IK ELEN  : Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char

meren, Leenen, Spagnoletten. — Lattestoors-artike len . — Dakvensters, 

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

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

V o l led ige  keus  v a n  A lena j f ie -A r  l ike len .

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

K I Ï Ï K E ¥ P O E I E R
v o o r  L a n d b o u w e r s  e n  K ie k e n k w e e k e r s ,

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

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

P Ó U P O T J L E
Prijs : 2 .5 »  f»*. de pak, ~ f » . de pak van 1 kilo, overal franco verzonden.

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

G<-I>ruikt en  jajij z u lt  o n d e r v in d e n .

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

K o o p t  u w e  b .‘ >iood<jsrlied**ti in  C a o u tch o u c  u it  e e r s t e  iiau d , 
in  «le  G ro o te  E u ltr lek  v a n  C aou t liouc

BELGIAN RUBBER (N. V.)
70, Bollinck»straat, B ussei-Anderlecht

TELEFOON A. 1894
SI*K f lA l^ IT E IT t ’ IV » BUIZEN voor be-iproeiïng, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

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

Fabrikctie van eerste keus. — Vergoede tusschenhandelaars.

C A O U T C H O U C  VOOIt A L L E  X M  V E I t l lE I )E \

Huis H EN R I DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

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

Engelsche bedden,
Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

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

Wolle sargiën.
G ro o te  k eu s , — G o ed k o o p .

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 

Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROMMELAERE
2, Pale isstraat, K ortrijk .

Champagne MARGAUX <5 Cie, Epernay 

Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Pale ale, Scotch ale.

Kantoor van Deurwaarder 
PIET ER VANDERMEIREN, te Rousselare.

S c b o o n e  v e i id it le  v a n

PRAC HTM E U B E LS
te ISEGHEM, ter herberg Cercle Sportif,

| Nieuwstraat, op M a a n d a g  24 F e b ru a r i  1913,
__°m 9 uren_voorm. en J  uur namiddag.

Te bezichtigen Z o n d a b  23 F e b ru a r i  in den na
middag, ter herberg Cercle Sportif. $

MO K J>E ItS . indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

W  I .\ 1» O L I E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei
kundige VANDE WALLE.

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

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

Wordt ook in mindere hoeveelheid besteld.

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

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

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

H O U S S E L A I tE  — Telefoon 175

Plaag der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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

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

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

Prijs : 1 frank de pak.

Bereid door den Apotheker-Scheikundige

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

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

MEUBELMAGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

Het is bewezen dat die Meubelmagazijnen ge
kend zijn voor verkoop met waarborg en genadige 
prijzen van alle slach van rijke en gewone Meube
len, alsook van Wiegen, ijzeren Bedden, Spiegels, 
Kinderstoelen en Rijtuigen, Keuken- en Herberg- 
gerief, . l l« i r . ,s s '- n  Spreien, Toiles cirées, 
Stoors, Gordijnen, enz. enz.

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

Voor buiten stad wordt alles verzorgd en franco 
ten huize besteld.

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
V lasm ark t, 2, K ortr ijk . 1'^

0e Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

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

Alleenlijk verkrijgbaar 
in de welgekende apotheek

F r a n z  V A * H E  W A L L E

Noordstraat, RO USSELARE. Tel. 175

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militisvergoeding voor 5) 
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 
Al IT  I IIVr«ii. K a ï i . lh e iv ,^
G E .\ r.

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

HET ROODE KRUIS
BTJ

Achille Lyboer
Apotheker-Scheikundige 

Statieplaats, ROU SSELARE
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A m i ^ - m i n a i  de 
beste remedie om de wederspannigste TAND- 
en II00FDPIJN te verdrijven Wonderbare en 
talrijke genezingen worden er door bekomen. 
10 minuten zijn voldoende. Bevat niet de 
minst maagkrenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

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

. 2 fr. „ 16

De n irispi Hen
W  ril V  A

Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 
Onmisbaar voor slechte spijsvertering, ver
stoptheid, draaiingen in ’t hoofd, leverziekten, 
attakken, zwaarmoedigheid, rhumatism, keer- 
jaren der vrouwen, enz.

Prijs 0 75 do doos. In ’t bereik van eenie
der. Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevolg geven aan bronchiet en tering. 
•><* I t o »  T P IL L E iV  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen hit meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

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

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

JVene goedeW inkeldochter wordt ge- 
vraagd voor belangrijk magazijn te 

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

TANDENBALSEM
VAN

H E T  R O O U E  Kit r i S
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

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

nooit zijn doel mist. — Prijs : 1.25 fr.

Bereider: ACHILLE LYBEER, apotheek 

Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 
Telefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen man
daat van 1.30 fr.

In 1 minuut stilt de D E \ T IN O L  
totaal en voor altijd de tandpijnen, dehe- 
/igste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van O e n i i i i o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

B B B V I B B f c
1.25 fr. het fleschje in alle apotheken. 

Depots:
Kortrijk, Descamps-Terrière, Steenpoort, 8.

» Impe, Groote Markt.
» Hulpiau, Leiestraat.
» Deneus, Groote Markt.

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

E. Castaing-Lepère
€ IN DEN BAROMETER »

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

tusschen het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw 

keurig aan het gezicht 

toegepast, van 1 frank af 

en verwisseld tot volle

dige voldoening.

Groote keus van sta

len, nickelen, zilveren en 

gouden BR ILLEN  en 

P IN CE-N EZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers. 

Verrekijkers, jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijen 

en Melkerijen. Alle slach van 

Pekels, Waterpassen, Ver

grootglazen^ Draadtellers, eni„ ent

Vraagt Dij Marin YANHöÜWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

ÜVonrilMtraat, Sti, l lo u s s e la r e
Telefoon N° 102

de vermaarde ATTAQUE-OL1E (elixir anti-apo- 
plectique) uitgevonden door Doctor Gekiere van 
Hooglede en later bereid door Doctor Andries van 
Hooglede. Onfeilbaar middel tegen beroerten of 
attaquen.

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

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

Prijs : 2.50 fr. de flesch.

Geen Grijs Haar
M E E R ! ! !

« D e  N i e u w e  London »
doetj de grijze haren binnen en 
kele dagen verdw ijnen, m aakt hot 
haar glanzend en zacht, belet bet 
u itva llen  en neemt de pellotje* 
van  het hoofd weg.

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

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

Engslscha Baardtinctuur Mn 2 tr. par flacsn

T e  koop  b|J A po theke rs  
D ro g is te n , H a a r s n ijd e r s  en  R e u k w tn k r la  

la 1 (root: Pirfumirla O' Salp. Wachtibik, (BtlgJt)

2eep DADA
Het stuk 0 .75

CrêmeDADA
Tube 0 .75  

Poeder D A D A

De doos 2 .50

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

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

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

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

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

^Apotheek de Bie,Rijsselstraat.

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.



Autowasscher zonder keten
de beste, de sterkste en de gemakkelijkste 

aller waschmachienen der wereld, gewaarb. 2 jaren 

van 45, 55 en 65 fr .

Vraagt deze gratis op proef aan

Georges AERNOUTS
4 0 , D o o r n i jk s t r a a t ,  K o r t r i jk .

MEUBELS, SPIEGELS 
STOVEN

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

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

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz.

Matrassen van af 17.00 fr. 

GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van f b o l o r a ,  D lp li-  
te r le .  « l ik k e  le v e r s ,  r o c l i c l ,  ofwel 
d o o r  o o r z a k e n  <Iie f i I j  n i e t  k e n t ,  
gebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel M ' 
4BOO , bereid door A p o t h e k e r  K . V E I!-  
M A N U E ItE  v a n  A v e lg h e m ,

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

Lijden uwe kiekens aan het s n o t  of ook nog 
aan p o k k e n ,  gebruikt de r e m e t l i ë n  van 
K. V e n n a u d c r e  en eischt dien naam op het 
etiket.

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

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

N. B. — Deze zijn de eenigste remediën s?e- 
« c l i lk t  v o o r  g r o o t e  k w e e k e r s  door 
hun g r o o t  g e m u 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, 
Bepaepe te Audenaerde,

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

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

Maaglijders, vraagt de maagpillen van K . 
V e r m a u it c r e  in de apothekerijen van 

J. IM P E -D O U S S Y  en I». M A T T E L A E R

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij' ’%n 

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

Genezing In 10 minuten van de hevl^ t tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies" door de 
CACHET'! EN JOS. GAUTHIER, A p o th e k e r  te 
Mrchelkn, Officier der Academia Fisico-Chimico 
ltaliaua van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van 
6 tot 13 cachetten.

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

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

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

NEEMT NIET ANDERS I 

LAAT U NIET OMKLAPPEN I

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

.Ledure -T rem m erjf
K oom m ark t, 6, K O R T 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, 
v-nz., Waterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

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

W  aschpoeder J eanne d’ Are
z o n d e r  m e d e d in g e r

om tien ptasci Ie verraip en de zeep te sparee
wordt

in alle kruideniersicinliels verkocht.
Z IL V E R E N  M E D A L IK

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAU X (Statie).

Suiker bakker ij Ter Statie
T A H I H I - B I H

I J z e r w e g s t r a a t ,  1 , K O R T R I J K

op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E L E F O O N  3 9 8

Juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt fruit 

(Fruit confit de France).

Rijke keus van cristalen, zijden en porceleinen bonbonnièren 

voor Kerst- en Nieuwjaar geschenken.

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

Gefoureerde en andere Wafels.

Bijzonderheid : Kortrijksche Wafels, Galettes Parisiennes. 

Zoetekoek met secade gegarnierd en andere. 

Koningskoek aan 1 fr. de kilo.

Fabriek van Scheikundige Meststoffen

B l f J K A B B  B E  B ï e B B B & B I B
Molenstraat, 69, AALST

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

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

VRAAGT PRIJS-COURANT.

Schrijfmachienen 

V N D E R W O O D  R e lx i iK

'M sSis

W ie goedkoop eene 

S C H R IJF  M ACH IEN

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBÜILT
Prijs : 375  fr.

Eenige depothouder voor Belg ië

J . VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

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

hebbenden, vraagt ons een onzer welgekende stad
genoten, M. Verschueren, vader, 8-4 jaar, M. 
Pietersnieuw'straat, 128, Gent, de volgende meUe- 
leeting op fc nemen :

Aan doofheid onderworpen en na allerhande 
geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenye.. 
uitslag, had hij het Lokkig gedacht gebrui;. te 
maken van de Audio i-hone* Lucq. ilij beves.igt 
dat enkel door het gebruik van dit wetenschap e- 
lijk toestel, geheel onzichtbaar, hij volkom. ;e .>1 • 
doening bekomen heelt. Ook ten titel v.•.n tla ik 
biedt hij zich aan, aan allen welken uitleg zou i ti 
begeeren, ’t zij in persoon, ’t zij per briefwissel;.ig.

liet zij noodig er bij te voegen om deze aar.ra 
te volledigen, dat zonder kruiden, op ,:'i n o;.-.: i- 
dom en in alle gevallen, de Audio l ’l , . i; et 
alleenlijk het gehoor vermeerdert op de eerste ua- 
gen, maar dank zij hare bijzondere werking, /ij 
trapswijzend klimmend het gehoor hertelt en a”e 
oorsuizingen doet verdwijnet..

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. G. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde da^en en 
uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot 
4 ure, Sirt-Pietersnieuwstraat, 128, en den donder
dag van o ;oi II en van 2 tot 4 ure : Kortrij^sihe 
steenweg, 23S, te Gent.

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

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 I E 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 t l ie e k  
D E  W A L V IS C I I ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W eigert  alle nam aaksels .

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
fe»teeu|)oort, 8 , K O ltT H lJ K .

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 natuurgrootte. Bijzon

derheid voor groepen.

ZINK  Z INKW IT

VIEILLE MQNTAGNE
Regionale depothouders 

F IRM A

SAEY a D ’HESPEEL
Opvolgers van D e M u l ié-Vercru ysse  

Doornijk- en Sint-Jorisstraten

KORTRIJK
11 Telefoon 190 —■ ■ ■■

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

Lood, Platen, Poutrellen, enz.

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 e s id e r iu s  B e t t e n s , 

zaakhandelaar te Kortrijk.

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, 
buteel van ’t blad.

GOEDE RE IZ IG ER
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.

Ol/PP l p  n p m p n  welgekante winkel, in U V B I ItJ i l c l l l  K I! vollen bloej van al]e

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

Onderden invloed van 

: -i. '--A .71':!.Vo/ j uiiddel zullen hun bloed rij!

hunne spieren vaster

DE PILLEK VU 8“ CODERRE
v 'o h  B leekzuch tige  en Z wakke V rouwen

zij., een geneesmiddel zonder weerga voor 
alle bijzondere ziekten der vrouw.

Kosteloo*e raadplegingen per brief of mondelings.

Do Pillen van Doktor Coderre deugen voor 
vrouwen van allen ouderdom en slag : zij bestrijden 
met goed gevolg' de bijzondere ziekten der vrouw, 
van hunne prilste jeugd tot den meest gevorderde*
ouderdom.

Huismoeders, doet de Pillen van D r Coderre 

nemen door uwe bloedarmoedige, bleeke, kwijnende 

Onder den invloed van dit weldoend genees- 

'ijker, hunne zenuwen 

spieren vaster worden, en zij zulle» 

zonder slechte gevolgen het kritisch tijdvak der 

vorming doorworstelen.

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

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

pijnen onderstaat, neemt Pillen van IV' Coderre en ge zult den witvloed (leucorrhóe), de 

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

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

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

heeft, onthoudt wel dat de Pillen van l)1' Coderre U van het vliem van den chirurgijn 

redden zal, want zij genezen de inetriet, de eierstokontstekingen, alle slechte gevolge» 

der baring.

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

plaatst u  spoedig onder de hoede der Pillen van D r Coderre, indien gij draaiingen, 

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

vermijden.

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

op laten ouderdom, zullen de vrouwen in  de Pillen van Dr Coderre nog een wonderbaren 

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

gevonden jeugd.

Een kabinet van kostelooze raadplegingen, bestuurd door geneesheeren-speoialiste» 

van onbetwistbare ervaring, is gehecht aan de bureelen der Pillen van D r Coderre, 
10 7 , Zennelaan, Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral zij die wanhopen, zij die alles te 

vergeefs beproefd hebben en zich ongeneesbaar achten, worden verzocht onze genees
heeren-specialisten te raadplegen, ’t  zij persoonlijk, 't zij schriftelijk : zij zullen, zonder 
een centim kosten, verlichte raadgevingen en verkleefde verzorging verkrijgen. Het 

kabinet der kostelooze raadplegingen der Pillen van D r Coderre is alle dagen «pen, 
behalve '■ Zondags, van g ure ’s morgens tot 5 ure ’s namiddags.

PILLEN VAN O' CODERRE, 107, Zenkelaan, Bhdsskl.

Ttn Dr Coderre warden verkocht in alle apotheken van België aan 3 frank de doos.

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

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

i i ü i i i A i i i i

G. ROESLER-BOLLE
rue Longue des Pierr es, 3 3 ,  G O U R T R A I

M a is o n  1» p lu s  r e n o in m é e  tle  l a  c o n t r é e ,  recommandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g r a i i d i s s e i i i e n t s  e n  t o u s  g e n r e s : Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 

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

G R A M )  C 8I O I X  1»E C A U ItE S .

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal: EEN MILLIOEN frank.
Werkende onder het toezicht Mijner leden

i 5 MILLIOEN 284,000 FR,
Zaken verwezentlljkt ) 
op 30c” Juni 1912 voor I 37 l  MILLIOEN FRANKEN
1.

2 .

3.

4.
5.

6 . 

7. 
S.

9.

10.

aan de S

LEVENSVERZEKERINGEN *“  <*• tekende voor waar g

den verblijf in Congo toegelaten 
SPAAR- EN PENSIOENKAS 1“  *n l«r« mutualiteit 

beste gekende voorwaarden.
LIJFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door l 81* hypotheek van dezelfde waarde.
WEDUWE EN WEEZEN PENSIOEN EN.
PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s,e rang.

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

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

SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN OP 
OPENBARE FONDSEN.________________________________

Verschillende agentschappen m inspectiesn bekomen
S Kostelooze 
_  inlichtingen de Lignestraat, 39, Brusse |

Huis JÖSEPH VERKIEST
S a v a r 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 Normandische cretonne; 
stamijn voor dames-handwerk, fantasie tafelkleederen en oud linnen. Katoen e» 
wolle sergen. Kloosterstoffen, enz. — Mekaniek borduurwerk.

i i | T T 7  /  /

•7L  lE E N / f f m  U W É

m m m s ü é ê ü

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

1 f r a n k  h e t  f le sc h je  neesmiddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaamschen apo
theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer i  f r a n k  ; zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij & f r a n k .

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

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



B 1 I V 1
G e n e z i n g  

ZOXIIËR
O P E R A T IE

door den s p i  o i a l p »  l i a  n<t 
I H J J I O  A C E A  U .  v l o r  

B 'e v e t t e n .  Eere-*ll-  
I t lo in n  e n z l lv i ‘ H ' 1 1  Sle-

Dees toestel, volkomen 
aeo*i rl e »* v o ^ r ^ 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 .
C E  A U . specialist, a i ,  r n e  
« i i x  C l i o i i x ,  B R U S S E L ,  

geeft volkomene w a o r l w r ' ï  
en zend kosteloos allen uitleg. 
Men kan deze toestellen aan

gassen bij den heer <ie«n*«< - 
D U Y IO N C K A I , depositarls 

23, Kortesteenstraat, K0RTR1]K. Spreekbaar 
alle dagen van 9 tot (5 uren.

A c h i l l e  E E M A N ,  A a is l
HUIS GESTICHT IN 1876 

K u n s t g u a n o  e n  S c h e ik u n d ig e  v e t te n

Prijs volgens samenstel — Vraagt Prijs-courant

Al onze vervaardigde kunstvetten bevatteii: 1“ 
STIKSTOF onder vorm vati nitraat er, ammoniak; 
2° het PHOSPHORZUUR onder vorm van super- 
phosphaat; de POTASCH onder vorm van oolos- 
bare zouten.

Grondstoffen aan den koers van den dag, zooals :

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

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

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

Deze pillen purgeeren n ie t; zij verslijten 
het lichaam n ie t; 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 
FLA U W ; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk vertefrd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p i l l e n  v a n  D r l» »> 'i* iii 
zijn onder dit opzicht een uitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

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

Prijs : 1 ft*. 3 5  de doos. —  Voor 6 
doozen : 1 . 0 0  f r .  —- Voor 12 doozen : 
1 2 .0 0  «V.

Depot voor Kortrijk: A p o th e e k  1». 
M A T T E L A E lt ,  Voorstraat, 48, Kort- 
rjjk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apothesk Rodenbaeh.

ELECTRICITEIT
Onderneming van Licht, Dynamos, Motoren 

Ventilatoren, enz.

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

Warm water en Stoomverwarming.

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

U IT M U N T E N D E

GENEESMIDDELEN
onze lezers bijzonderlijk aanbevolen

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

4 . A d e m p o e d e r  v o o r  I io r a t l i jd e r s
om te doen branden en er den rook van op te ademen ; 
bijzondere bereiding om de borst en de luchtpijpen te ver
kwikken. Geeft gemak en verligting voor den hoest en 
belasting of drukking op de longen. Wonderbaar uit
werksel. — Prijs : l.SO fr.

Tegen opzending van postbon, verzen
ding overal.

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

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

Vroompoeder voor peerden, prijs 1.50.

Bleene poeder \oor hoornvee, prijs 1.50

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

L'UNION SYNDICALE
Naamlooze Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op ’t leven 

de branden, 

ongelukken en andere gevaren.

Maatschappelijk kapitaal: 5 o o ,o o o  f r .  
Gebracht op : 3 ,000,000 tv .

ZETEL:

3 6 , r u e  d ’A l lc in a ^ n e ,  B ru s s e l
Volksverzekeringen. —  Lijfrenten.

Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan
vragen van Agentschap.

Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

SCALDIS
RIJWIELEN

Het Rijwiel 
van dco Gentleman

NET RINGVORMIGE LOOPVLAKKE^! 
ONVERSLIJTBAAR

EN ONLOSLOOPBAAR
70 % minder wrijving

IDEAAL VOOR HET TOURISME 
- FIJNSTE TOEBEHOORTEN -

M otorrijw ielen Scaldis
EENVOUDIG EN BETROUWBAAR

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

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

Ts koop b ij alle fijne w erktu igkun d igen  

k a ta lo gen  f r a n c o  op aanvraag

Etablissements SC A LD IS . - Antwerpen
N aam looze  M aa tschapp ij — K apitaal 5 0 0 .0 0 0  tranken

M ooopool voor België der beste rijw ie lspecialiteüeti de banden Perfection , 

de vrijw ielnaven O 'K arr, 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 Solar.

V E R W A R M IN G VERLICHTING

Oud huis V. SENGIEH-COURTENS

J U S T S l  H O U D I H O N T  &  Z
4, LEIESTRAAT, 4
(tegenover ’t Stadhuis)

—  T elefoon  170 K O R T R I J K

G R O O T E  K E U S  IN 

Luchters, 

Schouw garn ituren  

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver

en in wit metaal. 

—  T afelmessen . —

• , ' Vl;.- ■ V:' - '• '

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

JA !  JA!
1 1s een aangenomen feit:

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

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

fr. 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos.

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

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

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

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

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

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

DE BESTE KWALITEIT AAN DEN LAAGSTEN PRIJS.
(1ROOTE KORTIXCl O P  K O M P T A K T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

KOSTELOOS OlVDEItRICHT.
GOED V E R Z O R G D E  R E P A R A T I E S .

LA COMPAGNIE SINGER,
27 — 31, Oud-KIeei koopersistraat, BRUSSEL.

K O R T R I J K ,  47, Doornijkstraat.
ISEGHEM, Gentstraat, 22. ROUSSELARE, Ooststraat, 108.
MEENEN, Koningstraat, 6 . WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N“ 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d  : MM. Baron Fredegand Cogels, voorzitter, Edouard Thys, ondervoorzitter, 
A lph. U llens  de Schooten, Leon Vanden Bosch, Henri-J. Engels.

C o l l e g i e  d e r  C o m m i s s a r i s s e n  > MM. Jean d e lla  F a ille  de Léverghem, voorzitter, 
de Graaf Adrien de Borchorave d ’A ltena , Leon C o lline t-P lissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard 

Jo ly , de Graaf Oscar Le G re lle .

SPAARBOEKJES aan 3 .3 5  %  en 3 .6 0  %  

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4  °/o 

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

L een in gen  op H ypo th eek  — V oorscho t ten  op  T ite ls
AGE.XTKIV

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

Zwijgt, Baron! maar Man, het hondje] 

is braaf : het zit hier stillekens op zijn  i 

achterste pootjes : “ Bonjoerkens „ te ! 

maken.. .Maar wie bast er dan zoo?

W el, ’t is onze Franz, die een valling ( 

heeft.

Rap dan haal eene doos

Borstpastillen
‘ ‘ D e  B ie k o r f  ,,

van 1  frank :

36, Dijkstraat, Antwerpen

te bekomen fn de onderstaande apotheken.

Eischt wel de echte Borstpastillen "  De Biekorf „ 1 frank de doos.

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

rf t Tf

M U Z I E K M A A T S C H A P P I J E N
k o o p t  u w e  i n s t r u m e n t e n  in  h e l

EM. FAUCONIER
Keizer K are istraat, 83, TE GENT.

B U G  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 . _________

Antwerpen s Bouw- & Hypotheekbank
N aam looze l atscfaappij. — K ap ita a l 2.000.000 Frank.

Z e t e l : A N T W E R .  S N ,  T w a a l f  M a a n d e n s t r a a t ,  i3 , cevena de 8eur*

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

St-Niklaas ; Valère Danaux, advocaat te Zoningen ; Leopold Vlytsarn, koopman te

ntwerpen. ^  i r\
Afgevaardigde-Beheerders: Ridder R. de Schoutheete de Iervarent; Jos. Up-

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

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

Spaarboekjes aan IJ .t iO  •/• ’s ja a rs>
Intrest daags na de storting, zonder op term ijn te plaatsen.
M en kan ten allen tijde over zijn geld beschikken.
Kasbons op naam  van fr. 5oo, voor 5 jaar aar. .s .TS %>
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i 5 jaar aan 4 °/». Stukken van fi. io o , 

5oo en 1.000.
Leerlingen op vaste  toede ren  in  eersten rang  v an  H ypo theek  a an  voordee liec v n o 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. Plaetsier-Giyspeert, hand. 
HEESTERT : M. Alfred Van ae Walle. 
HULSTE-BAV1CH0VE : M. P. Vandenbulcke.

ISEGHEM : M. Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde., 
MARCKE : MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
MOEN : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
OOTEGHEM : M. Alois Hoet, koster. 
PLOEGSTEERT : M. C. Bossaert, Armentierstr. 
STACEGHEM : M. Albert Vlieghe.
T1EGHEM : M. Alfons Supply.
V1CHTE : M. Remy Faveere.
WAERMAERDE : M. Teophiel Meire. 
WINKEL-ST-ELOI : M. J. Oost-Van Heuvel.

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

RHUMATISM GENEZEN
- n y g e  ï x '  w j ) m  v a n  jc e n e z ln ;r .  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 i l l i a n i  
C a c l i r t t e n  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 Caeliettera W i l l i a m  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, Rodenbaeh, Veihamme, en o v e r a l .

H U L P H U I S

Matrassenfabriek ☆  De Ster

W e P o l f l i e t - V a n d e n b e r g h e
D o lfijn k aa i, 2, K ortr ijk .

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

Afrikaansche wol aan 1.90 en 
2.25 fr. de kilo.

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

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

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