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DE W ERKLIEDENSTAND 
EN DE DRANKPLAAG.

•

We zien daar voor ons oog den werkliedenstand : 

talrijk, nog krachtvol maar knoestig. We zouden 

hem willen heel schoon zien, één en groot. Doch 

helaas, zóó zien wij hem thans nog niet. De schuld 

ligt niet heel en gansch aan hem; ten deele ligt ze 

aan hem, maar ook ten deele aan de verwaarloozing 

zijner ontwikkeling en opleiding vanwege de zooge- 

zeid hoogere standen.

Vooral echter knaagt een worm aan de grootheid 

en schoonheid van den werkliedenstand, die worm 

is de drandplaag.

♦

Werklieden! Gij vooral, dierbare standsgenooten 

die door eigen werk en ontwikkeling het ideaal van 

grootheid hebt leeren aanschouwen tot hetwelk we 

geheel onzen stand moeten opvoeren: gij vooral, 

verstandige, ontwikkelde werkbroeders, leert eens 

terdege het onheil doorgronden dat ’t drankmisbruik 

midden onzen geliefden stand aanricht; en laat ons 

dan eens de handen ineenslaan, om toch, kost wat 

kost, onze dierbare broeders van dien geesel te red

den, en geheel onze prachtige machtige klasse één 

en groot en schoon te maken; Ja, laat ons dit in 

Gods naam doen !
1.

Eens het onheil doorgronden dat de drankplaag 
onder ons werklieden aanricht.

Het drankmisbruik bestaat zeker niet alleen onder 

de werklieden, dat werd vroeger reeds geschreven, 

het moet dus niet meer herhaald worden. Voor nu 

echter beschouwen we maar de drankplaag onder de 

werklieden; een volgenden keer zal ook wel de 

burgerij behandeld worden.
■ ★ ★

*

Iedereen zal zeker moeten aanvaarden, dat 
onze werkliedenstand erg ziek is aan de 
jammerlijke drankkw aal.

Den Zondag gaan zoovelen met dommen kop, 

vuile ziel,vloekenden mond,wankelende beenen naar 

huis; zoovelen zwaar geladen met onzeglijke swan- 

seling in hun maag. Den Maandag zijn de labbers 

niet zeldzaam ; en den Dinsdag ook, waggelen er 

soms nog galferend door de straten. De herbergen 

in de werkmanskwartieren, rond de fabrieken en 

werkhuizen, zijn, het eene huis schier tegen ’t andere. 

De misbruiken zijn er ontelbaar. Duivenmaatschap

pijen bestaan in enkele herbergen; hanekampen in 

vele; in de meeste staan bachten den toog, een 

opgezette, witgeschortte, roodgeblankette modepop, 

of een lijvige, opgezwollene bazin; en geheel hunne 

doeninge toont, dat ze maar één dingen in ’t zin 

hebben: geld te winnen; en voor de rest, kan hun 

niets schillen.

ln de fabrieken, is de propaganda voor den drank 

gedurig aan gang. Herbergbazen staan hier en daar 

werkend in de reken: natuurlijk moeten de werk

broeders nu en dan eens, uit ambtsbroederlijkheid, 

drinkend zitten in hunne herbergen. Oudere dron

kaards slepen jongeren meê; pochende jonkheden 

verleiden de dubbele jongens.
* ■*

*

En zie — de gevolgen van d it drankm is
bruik zijn verschrikkelijk.

Het geld uit de zakken, en de armoede in huis ; 

het verstand in de kan, en het bier in den man; de 

gratie uit de ziel, en de drift in het lijf; het lijf op 

den duur zelf ontzenuwd en ondermijnd: ziedaar al 

de slechte gevolgen van den drank.

Komt nu maar, sociale werkers: vakvereenigings- 

mannen, en strijdt voor wat meer welstand en men- 

schelijker bestaan. Wat baat toch welstand, als de 

drank zorgt voor armoede ; wat baat een mensche-

lijker bestaan, als men gaat drinken lijk de beesten ?

Komt mannen der volksontwikkeling : en spreekt 

maar van hooger leven. Met hun domme oogen, staan 

de zuipende koeibeesten u aan te zien; en geen 

gedacht geraakt meer binnen in hunnen dwazen kop 

en geen wilskracht steekt meer in hun vadsig lijf. 

Bier, bier, moet voor hen, verstand en wil vervangen. 

Ze drinken totdat ze lichaamlijk, verstandelijk, 

christenmenschelijk ten onder gaan; en met hen 

mede, hun gezin, hun bedrijf, hun stand, hun volk.

Zegt, Dierbare, verstandige werkbroeders, zullen 

we dat verval van ons volk, voort, lijdzaam en 

nietsdoende staan aanschouwen? Neen nietwaar.

II
We moeten er tegen in !
1) W e moeten op a lle  toonen uitschreeu

wen: dat de drank het ongeluk is, ’t verval van den 
werkliedenstand, zoowel als van de andere standen. 
We moeten er onze werkbroeders gedurig opmerk

zaam op maken; wanneer de stroom naar den drank, 

naar de herberg voert, we moeten er tegen protes- 

teeren, er tegen stand houden; en propaganda 

maken tegen den drank en voor de treffelijkheid,met 

meer geweld als de anderen voor het zuipen en de 

verbeesting.

2) We moeten uit al onze kracht werken, om stil

aan het verstand onzer werkbroeders te verklaren, 

hun wil te versterken,en hun te leeren zien en leven, 

een schooner en edeler leven. En daarom moeten 
we hen bekend maken met ons volksont- 
wikkelingswerk in  onze werkliedenbon
den en vakvereenigingen. We mogen niet 

rusten tot we man voor man,de groote massa in onze 

werken gekregen hebben.

3) W e moeten krachtdadig ingaan tegen 
allen die ons volk verbeesten.

De slechte herbergen moeten we bewaken. We 

moeten op de hoogte zijn van het uitgeoefende bederf. 

En er dan tegen ingaan ! In onze vergaderingen, of 

door bijzondere onderhandelingen, moeten we onze 

voormannen, onze besturen dokumenteeren ; en deze 

moeten dan handelen. Te lang hebben gewetenlooze 

geldkloppers,straffeloos de verpesting van het bederf 

mogen laten stinken en dooden. Dat moet van nu 

voort genoeg zijn. De openbare macht moeten we 

tegen dien rotten, rotmakenden boel doen optreden, 

en werend handelen.

Ook volstrekt moeten we ertoe geraken,dat nieuwe 

herbergen nog, het bestaande getal komen vermeer

deren, en de reeds heerschende pest nog verergeren. 

Zoodra we wat sterker staan met onze werklieden

bonden — waar blijven weerom de slapers, en niet- 

duwers? gaan zij weerom onze werking voor 

volksgezondmaking onmogelijk maken ? — zoodra 

we wat sterker staan met onze werkliedenbonden, 

gaan we een stevige propaganda aan tegen het 

altijd voort opkomen van altijd maar nieuwe herber

gen. We hebben er reeds meer dan genoeg: ’t kan 

reeds meer dan gaan.

Zoo werken we, werkbroeders, tegen den drank

duivel, en voor het geluk van ons volk!

En nu: — gij die dit gelezen hebt.weest matig en 

strijdend drankbestrijder zooals hier werd aange

toond, wordt lid van onze vakvereenigingen- en 

werkliedenbonden, stelt het niet uit! W e r k m a n .

Een jongen van 15 jaar 1/2.
Ik ken hem zoowel als ik mijn eigen broer ken ; 

en de herberg waar hij verbeest wordt, en het her- 

bergprinceske, of liever de herbergfeeks die hem 

verleidt, zie ik voor mijne oogen.

Een jongen van 15 jaar 1/2?... Ja, ouder is hij niet. 

En het meiske dat hem verleidt, heeft ook maar die 
jaren.

, De jongen trekt daar naartoe den Zondag; gejaagd 

om weg te zijn van huis. En daar, in die herberg, 

in plaats van zoo een jongen aan de deur te zetten, 

trekken ze hem aan. Marietje vooral draait rond hem, 

ja moet van moeder rond hem draaien. Waartoe 

immers moet bij zekere moeders (?) een herberg

meisje anders dienen, om door verleiding, geld uit 

de menschen— vooral de jonkheden — hunne zakken 

te kloppen ?... ,

Nu Marietje doet zijn werk wel. ’t Is kluchtig; ’t 

kan ook vuil z ijn ,’tkan klappen lijk eensnaterbekske; 

’t kan stinken lijk een gootgat. ’t Kan den drift 

ontsteken en den lust opwekken. Waarom ? O ! ’t 

Blijft zelf daarbij nog al tamelijk onverschillig, drift 

en slechtigheid is zijn doel niet; dat is maar een 

middel, ’t Doel is : de jongen zijn geld; en maar in 

ondergeschikte plaats zijne deugd. Liefde is er niet. 

W el! integendeel: achter den rug, houdt het met den 

onnoozelaar den zot.

Inderdaad, onnoozelaar. Hij laat zich vangen, zich 

pluimen. En zijne moeder, die fraai is, weent bittere 
tranen.

Och! schande van onze eeuw: dat menschen, op 

die manier willen geld winnen ; dat menschen als 

die jongen, niet slim genoeg zijn, om geheel dat spel 

te doorzien, en zich niet te laten vangen; dat geheel 

dat volksbederf, midden de algemeene onverschil

ligheid voortkankert. Hoe lang zal dat nog duren?

GEZEL FURNÉM O NT  
OP DE V LU C H T.

’t Gaat schuw in ’t Kamp der Kartelbroeders. 

Sedert eenige dagen hebben zij eenen emmer koud 

water op den nek gekregen waarvan zij nog niet 

bekomen is.

De Voorzitter der Kamers heeft van wegens het 

gerecht de aanvraag gekregen tot het vervolgen van 

een der Volksvertegenwoordigers, bij naam Léon 
Furnémont, socialistisch Kamerlid van Namen.

Leon Furnémont wordt beticht van aanslag op de 
zeden met een minderjarig meisje.

De Kamer heeft oorlof gegeven tot vervolging; het 

parket heeft Leon ontboden om onderhoord te wor

den, maar, de man heeft de plate gepoetst!

Wij zullen de uitspraak van het gerecht afwachten, 

maar de vlucht van dien kerel laat weinig twijfel

over aangaande zijn plichtigheid.
•k ★

Socialist Furnémont was een van de gezagheb- 

benste en meest aanhoorde kopstukken van het 

Socialistische leger.

Tijdens de laatste weken werd hem het voorzitter
schap opgedregen van het Congres dat moest beslis

sen over het eindigen der algemeene (?) werkstaking.

Citoyen Furnémont was « hoogwaardige » der 

vrij metselaarslogie.

Citoyen Furnémont was voorzitter der wederland- 
sche vrijdenkerij.

Citoyen Furnémont was een der inrichters van de 
Ferrerbetoogingen.

Citoyen Furnémont teekende over korte weken 

eenen artikel in de gazetten waarin hij de onzijdige 

of wereldsche zedeleer ophemelde!

Proficiat !|

Wij verstaan heel goed dat de antiklerikale gazet

ten in ’t zweet zitten.
* -k 

¥
Sommige geuzenbladen op het vreemde durven 

zeggen dat er eene politieke samenzweering onder 

zit. Och arme ! De belgische geuzenpers en durft hier 

dien gaai niet oplaten, maar ze schrijven: de eene, 
dat citoyen Furnémont sedert lang teekens gaf van 

zinsverbijstering, de andere, dat er in alle partijen 

schurftige schapen zijn en schandalen voorvallen, 

en dat zij bereid zijn met eenige clericale schandalen 

voor den dag te komen indien de Katholieken niet 

zwijgen.

Daarop antwoorden w ij:
1) Als hij sedert lang teekens van zinsverbijstering 

gaf, waarom hem nog in de laatste tijden, eereamb- 

ten en voorzitterschap van belangrijke werken aan

geboden ?

2 ) wat de schandalen aangaat in alle partijen :

a) wij mogen stout zeggen dat de Katholieken 

geene geuzenschandalen uit hunne duimen zuigen. 

Anders gaat het met de geuzenbladen, ’t En is nog 

maar eenige weken geleden dat er verschillige 

veroordeeld wierden om schuim en lrster tegen 

Broeder Quintillien. En op den dag zelve dat de 

Kamer verzocht wierd oorlof van vervolging te 

geven tegen Furnémont, schreef « Le Peuple » dat 

Otto Glaser, pastoor, veroordeeld was voor zeden

schennis. Welnu, uit het onderzoek blijkt dat Otto 

Glaser een protestansche dqtniné is.

En zoo gaat het geheele dagen.

b) Dat er soms Katholieken hun Katholiek zijn 

vergeten en handelen volgens de vrije zedeleer, dat 

is ongelukkiglijk waar. Maar.... ’t Is juist omdat zij 

niet Katholiek handelen dat zij zoo te werke gaan. 

En als zij plichtiggevonden zijn.’t is gedaan met hen. 

De Katholieke partij acht ze haar onweerdig en zal 

haar wel zwichten er nog mede te zegenen.

Is ’t ook alzoo bij de anticlericalen ?

In ’t geheel n ie t!

Als een hunner mannen plichtig gevoncfen wordt 

van smeerlapperij, zij en keuren hem daarin wel niet 

goed, maar zij en aanzien hem daarom niet te min 

als goede anticlericaal!

Een voorbeeld? : Ferrer, de fameuze Ferrer, 
heeft zijne vrouw en kinders in den brand en de ar

moede gelaten, en heeft opentlijk geleefd in overspel 

met eene van drie ellen voor een frank.

’k En zegge niet dat de liberalen hem daarin goed

keuren, maar dat belet ze niet hem op te hemelen als 

martelaar van ’t vrije gedacht; dat belet ze niet aan 

Ferrer een standbeeli op te richten (dat schandaal 

staat te prijken te Brussel, in Adamskleeren, en Fur-

nemont was voorvechter van de Ferrerbeweging) 

dat belet de liberalen van Rousselaere niet 

in hunne school van de Wallenstraat een beeld vcfn 
Ferrer te stellen tot bewondering der’ leerlingen. Wie 

weet of komt er daar later niet een beeld van deii 
heiligen Furnémont! *

Wij liggen hier met de Annalen der Kamers voor 

ons. Daarin zien wij dat Furnémont hem op zekeren 

dag, in woede ontsteken, richtte tot de rechterzijde 

en uitriep : « Flamidiens ! »

’t Is van zulk volk dat gij het moet gezeid zijn ! !
*
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LAATSTE NIEUWS.

Furnémont heeft eindelijk zijn ontslag ingediend 

als Kamerlid : groote rumoer in ’t sociaal kamp.

In liet kanton Rousselaere.

M. JOSEPH DEMEESTER-MASELIS, 

S c h e p e n e  d e r  s t a d  R o u s s e la e r e ,

K a n d id a a t  v a n  d e  P r o v in t ie k ie z in u .

Er is dus kiezing vandaag en acht dagen 8 Juni 

voordeprovintiekiezers van Rousselare en Rumbeke.

Tegen de verdienstelijke kandidatuur van den 

achtbaren heer Joseph Demeestere-Maselis, komt de 

belachelijke kandidatuur van den onbeduidenden 

heer Odiel Soenen.

Het is eene spijtige zaak... wij zullen zeggen 

waarom :

1) Omdat die kiezing weeral een geldverlies is voor 

stad van nagenoeg 3,000 fr. : 3,000 fr. voor de las-

tenbetalers en kleine burgerij..... en dat al voor de

spottelijke grillen van Odiel.

2) Omdat de kiezing weeral een acht dagen school- 

verlet is voor de schoolkinders : de schoollokalen 

moeten gereed gemaakt worden als kiesbureelen en 

achterna weer in orde gebracht worden en onder-

tusschen loopen de kinders op strate....... en dat al

voor de kinderachtige grillen van M. Odiel.

3) Omdat die kiezing weeral veel kiezers belet naar 

vrijen keus dien Zondag over te brengen.

4) Omdat de kiezing weeral eene gelegenheid te 

meer geeft tot flauwe zeverij van ’swege en ’thoeveel 

onnoozelaars en tot zwans of braspartij voor onge

manierde lieden.

Zegt eens, weldenkende kiezers van Rousselare en 

Rumbeke : kuat gij zulk eene handelwijze goed

keuren ?

Iedereen weet dat een goed provintieraadlid veel 

voordeel kan doen voor de stoffelijke belangen van 

het kanton.

Iedereen weet dat de heer Joseph Demeestere als 

schepene der stad Rousselare best op de hoogte is 

vande bestuurlijke kennissen, die van een goeden 

provintieraadheer vereischt worden.

Iedereen weet dat de heer schepen Demeestere 

altijd ten dienste staat om zijne kennissen en zijn in

vloed te gebruiken ten voordeele van al wie hem 

hulpe vraagt.

En daartegen komt als kandidaat: M. Odiel Soe

nen, iedereen kent hem....

W ij zullen dat persoontje buiten kwestie laten en 

zijne historie verzwijgen.

’t Feit alleen, dat hij zich nu stelt als kandidaat 

waar hij zeker is van verloren te zijn en zeker is van 

nutteloos veel onkosten te veroorzaken en veel last



De Czaar van Rusland.
De czaar van Rusland, die tegenwoor

dig was bij het huwelijk van de dochter 

van den duitschen Keizer,wordt in hierbij- 

.staande photographie voorgesteld op het 

.oogenblik dat hij de versierde spoorhalle 

van Berlijn binnengetreden is om Duitsch

land te verlaten.

Links bemerkt men de duitsche Keizerin. 

“ *

VOORBEELD. — Een schoon voor

beeld geeft de dochter van den Duitschen 

keizer; zij heeft voor haar huwelijk haar 

geheelen uitzet laten maken in Duitsch

land. Fransche mode is er verre van 

gebleven. Ook de kroonprinses gaf in

dertijd ter gelegenheid van haar huwelijk 

zoo’n schoon en navolgenswaardig voor

beeld.
*

¥ ¥

— De Koning en de Koningin van Enge

land hebben Dinsdag namiddag Berlijn 

verlaten terug naar Londen.

— Het jonge echtpaar zal eenige weken 

overbrengen in het paviljoen van Huber- 

tusstock, bij Berlijn en van daar naar 

Gmunden vertrekken, waar de hertog en 

de hertogin van Cumberland verblijven.

en ruzie te geven: dat feit alleen bewijst,dat wij voor 

zulk een man de schouders moeten opsteken en zeg

gen . Odiel wat peist ge toch !

Weldenkende burgers, boeren en werklieden van 

Rousselare en Rumbeke, handelt dus als verstandige 

en eerlijke lieden en stemt allen als een man voor 

M. Joseph Demeestere-Maselis.

Op de kiesbrieven komt de naam van M. De- 

meester voor onder n° :

Stemt dus allen onder N 2 «
Een artikel met titel

H O E  Z W A A R !
in antwoord op « Het Recht », wordt, uit oorzaak 
fan plaatsgebrek, verschoven tot ons naaste nummer .

KRONIEK VA N  DE W EEK
Zoodat de legerwet eindelijk gestemd is. Stemden 

voor 90 katholieken en 14 liberalen.

Stemden tegen liberalen, socialisten, twee katholieken 

en twee demokraten. De liberalen stemden tegen, zegden 

ze omdat de wet maar een lapmiddel was, omdat vol

gens anderen het leger te veel vervlaamscht werd, en 

ten slotte omdat eja! natuurlijk... het leger geklerika- 

liseerd werd.

Er waren vier onthoudingen, waaronder de heer 

Frans Goethals die niet voor stemde omdat de dienst

tijd naar zijn oordeel te lang duurt.

W e hebben met groote voldoening gezien dat de 

Vlaamsche katholieke groep met geleden heeft onder 

de s'emming van verleden week. Siffer, Deb.ue, Nobels 

en Raemdonck die in kwestie de Vlaamsche compagnies 

zich bij de meerderheid hadden geschaard, zijn Woens

dag tot inkeer gekomen. Een amendement Van de Perre 

over ’t gebruik der Vlaamsche taal werd verworpen met 

een honderd tegen 54 stemmen. Van die 54 waren 33 

katholieken. Zoo dat feitelijk de Vlaamsche blok aan

groeit. In de laatste dagen nog zijn twee nieuwe leden 

bijgetreden: De heer Duysters van Bergerhout die op

volgt aan den heer Dewinter en Jan Ramaeckers voor 

Hasselt die den heer Portmans vervangt. De heer Port- 

jnans is senator geworden.

— »o«—

De commissie voor provincie- en gemeenteverkiezing 

-is nu ook samengesteld. De heeren hebben het dus nu 

in handen. Senators, kamerheeren, professors en andere 

hooge mannen van alle gezindheid zullen tegen einde 

1914... naar ’t schijnt gedaan krijgen.

— »o«—

De nieuwe schoolwet ligt klaar. Nu ga ik op zoek 

-om ze van dichtbij te kunnen ontleden.

— no«—

’k Moest nog vele dingskens vertellen, maar jammer 

er is zoo geweldig veel copij dat ik met moeite een 

bjadje moet vullen. —  Als dat zoo voortgaat, zal ik 

moeten staken of een minimum eischen van... plaats

ruimte.

H ET W ERK AAN DE LEIE.
H E T  W E R K  A A N  D E  L E IE  is nu in vollen 

gang.

Het weder wilt goed mee : een heel verschil bij 

over jaar. Dan zop'e men van de natte; nu bakelt men 

in de zonne. De roting gaat goed vooruit; het vlas ten 

andere root dit jaar, zoo taai niet als verleden jaar.

Over ’t algemeen zijn de daghuren van een kwartje 

opgeslegen : te Wevelghem en te Lauwe betaalt men 

nievers min dan fr. 3.50 voor 10 112 uren werk. Ook 

de prijs van het entreprisewerk is in verhouding gestegen. 

Dit is een eers‘e verbetering waarop het Syndikaat mag 

fier gaan, waarover het zich mag verheugen.

Jammer dat te Gulleghem, te Bisseghem en te Cueme, 

de werkdag nog op I 1 uren staat. Dit is niet redelijk. 

In al de groote vlasgemeenten zouden de werkdag en

- het loon, zooveel mogelijk moeten gelijk zijn. Derhalve, 

is er in genoemde gemeenten een gezapige, verstandige 

werking in gang gesteken door het Christen Syndikaat 

der Vlasbewerkers, om te komen tot de gewenschte 

gelijkheid. W e hopen dat de patroons zullen redelijk 

zijn; en dat die gevraagde gelijkmaking weldra een 

voltrokken feit zal wezen.

Te Wevelghem en te Lauwe is er hier en daar een 

baas, die reeds wat voren is in ’t betalen; in eene plaats 

werkt men zelfs maar 10 uren meer. Misschien zal het

vele werk, aldus stilaan verbetering inbrengen ook in 

andere plaatsen. W e moeten nogthans erkennen, dat de„

toestand der nijverheid sedert Nieuwjaar niet erg gunstig 

meer is, en dat we nog niet zeggen kunnen wat de 

naaste win'er ons zal meebrengen. W e moeten dus het 

Christen Syndikaat geheel en gansch loven, daar het 

zoo verstandig heeft gehandeld, van de macht van ’t 

werk geen misbruik te maken, 'om éischèn, die Wélldnt 

zwaar konden zijn, met geweld op ‘e dringen. Het heeft 

liever een afwachtende houding ingenomen. De omstan

digheden zullen zelf voor het mogelijke zorgen.

De socialisten integendeel, die, met niets in zitten, 

en niets risschieren ook, hebben, van zoohaast het vlas 

diep in prijs gedaald was, beginnen schreeuwen om 

verhooging van loon en verkorting van arbeidsduur. 

Nu nog, leuren ze de s'aminets af, al brieschen en 

leelijk doen. Die mannen weten goed hun oogenblik 

te kiezen.

Eerst en vooral kunnen de bazen nu eens die wijze- 

mans beoordeelen. Van een anderen kant kunnen ook 

de werklieden overtuigd wezen, dat het chris’en syn

dikaat verstandig wil handelen. Alle redelijke verbe

teringen wenscht en begeert het. Toch weet het zijn 

tijd te kiezen, om de noodige bewegingen in gang te 

steken. W at de nijverheid geven kan, dat moet ze, 

ook aan de werklieden, geven. Maar, met de nijverheid 

mag men nogthans ook den zot niet houden.

Ook zal het nu klaarder en klaarder blijken, dat 

goede overeenkomst en redelijkheid van weerskanten, 

onze nijverheid moet redden, ja hooger voeren.

ONZE BONDEN.
ARDOYE.

S T U D IE B O N D  V A N  D E N  W E R K L IE 

D E N B O N D . De volgende bijeenkomst heeft

plaats nu Vrijdag aanstaande te 8 uren stipt in ons 

nieuw lokaaltje.

De gewone leden worden verzocht dit aan de nieu

we liefhebbers mede te deelen. En goed op post te 

zijn.

S T U D IE K R IN G  D E R  JO N G E  W A C H T .

W ij moeten eens een asemtje nemen met den omme

gang. Daarom zal de eerstkomende vergadering plaats 

hebben, nu Dinsdag en acht dagen, den 3 Juni te

8 uren stipt. —  W ij verwachten met de lange dagen 

eenige verder-wonende liefhebbers te zien opkomen. 

Elk zegge ’t voort 1

EMELGHEM.

F E E S T V IE R IN G . Maandag laatst vierden 

onze kerels en onze muziekanten het naamfeest van 

den heer burgemeester, hun eerevoorzi ter; en zij hebben 

het opperbest gedaan! Het koor Hulde aan 't Vader

land door de kerels gezongen oogste eenen welverdienden 

bijval in. Het muziek eveneens heeft iedereen blij Verrast.

Mogen onze beide maa'scliappijen voort bloeien en 

eendrachtig samenwerken tot verspreiding van ’t schoone 

lied en ’t deftig muziek.

C O N G R E G A T IE F E E S T . Zondag was het 

hier algemeene communie voor de jongelingen onzer 

congregatie. Nog nooit en was ze waarlijk zoo algemeen. 

Er werden 250 communiën ui'gedeeld. ’t Is een bewijs 

dat ons jong volk in den grond nog waarlijk goed 

gesteld is en dat door ijverige werking, bij hen nog 

veel te bekomen en te verwachten is.

N IE U W E  V O O R Z IT T E R . - Tot nu toe had 

ons muziek nog geenen werkelijken voorzit'er. De heer 

Bourgeois heeft het voorzitterschap aanveerd en hij is 

welgekomen bij al de muziekanten. Hertelijk proficiat.

S T U D IE B O N D . Maandag om 8 uren en half, 

vergadering. Dagorde: I. Strijden! - 2. De slaapziekte 

in Congo. —  3. Allerlei.

ISEGHEM.

W E R K L IE D E N B O N D . Wijkmeester}.

Van avond «p ’t gewoon uur, vergadering in ’t Gilden

huis.

Algemeene vergadering. —  Zondag 8 Juni te 5 uren 

in ’t Gildhuis algemeene vergadering. Hebt ge al aan 

de propaganda gedacht. « Maatjes vangen » zei de

E. H . Proost op onze vergadering van April.

Zanggilde.\ —  Morgen weeral geen vergadering.

’t Is gedwongen vacance... met de processie van ’t H . i 

Herte. Maar van Zondag aanstaande is onze vacance | 

uit. W e moe'en ons gereed maken tegen den Vlaamschen 

feestdag 1 I Juli. ’t Zal dan iet zijn !

Studiebond. —  Maandag avond te 8 uren, zeer ; 

belangrijke les « over het huisgezin ». En daarna weer

om vrije bespreking. A!s ’t zoo gaat als ’Maanda" zullen 

we geen klagen hebben.

Bestuur Werkliedenbond. Zondagavond te 6 
uren en half in ’t Gildhuis.

Bestuur Propagandaclub. Morgen Zondag te

5 uren en half in ’t Gildhuis.

K IE Z E R S B O N D . Afdeeling landbouwers.

De uittredende leden afgevaardigden zijn zonder strijd 

herkozen: H H . R . Van de Putte, R . Bos'oen, L. 

Brugghe, C. Claeys. C. Rebry, Ch. Sagaert. H . Van 

Haverbeke.

KORTRIJK .

P R O P A G A N D A C L U B . Een aangename en 

nuttige vergadering deze van verleden Vrijdag. Het 

gaat nog zoo wel als we nu en dan eens samen een 

flink strijdlied kunnen aflappen. En of het de leden 

aanstaat hoeft niet gezegd te worden. Er werd dan 

ook besloten een zanggilde te vormen in den schoot 

van onzen club. Om de veertien dagen den Vrijdag 

avond komen we samen. Nieuwe leden worden gretig 

aanveerd, maar ernstige zulle.

Het feest van Iseghem kwam druk ter sprake en 

menige les werd er uit getrokken.

Vergadering. Toekomende Vrijdag zooals ge

woonte, maar stipt op uur. W e beginnen om 8 uren 

en half.

ROUSSELARE.

K A T H O L IE K E  V O L K S B O N D . Op Zon

dag 1 Juni aans'aande om 6 uren en half namiddag: 

vergadering in de Gildezaal.

D a g o r d e  :

Provinciekiezing op Zondag 8 Juni.

M . Jozef De Meester, kandidaat, zal het woord 

nemen en zijn programma laten kennen. —  De leden 

van den werkliedenbond, burgers en ladbouwers wor

den dringend verzocht deze vergadering bij te wonen.

S A M E N W E R K E N D E  M A A T S C H A P P IJ

« Hei Cildebrood » .  -—- Algemeene vergadering op 

Zondag 1 Juni, ten 5 uren namiddag.

Verkiezing van twee bestuurleden. De toestand der 

samenwerkende maatschappij. Belangrijke mededee- 

lingen nopens het uitbreiden der samenwerkende maat

schappij.

P R O P A G A N D A C L U B  D E R  G IL D E . —  

Vergadering, Maandag, 2 Juni, te 8 uren en half. 

In de vergadering zal de vergelijking gemaakt worden 

tusschen de chris*ene vakvereeniging der fabriekwerkers 

en die der socialisten.

C O N G R E G A T IE . —  Onthoudersbond. Zon

dag laatst vergaderden de jongere drankbestrijders en 

sloten zich samen in eenen bond. ’t Waren geen nieu

welingen in het vak, maar overtuigde jonkheden, die 

zich vereenigden, om samen machtiger te zijn en met 

grootere schreden vooruit te gaan.

De voorzitter opende de vergadering en legde ons 

het doel van den nieuwen bond klaar voor oogen: wij 

zouden er eene sterkere overtuiging op doen, en altijd 

nieuwe werkkrachten putten.

Daarna sprak de Eerw. Heer Proost ons moed en 

vastberadenheid toe. Alhoewel wij nog onder de jong- 

s‘en moeten gerekend worden, en betrekkelijk nog niet 

talrijk zijn, moeten wij onverpoosd strijden, en streven 

naar ons doel: ons volk matig maken.

Dan werd het woord verleend aan onzen ijvervollen 

sticihter Eerrv. Heer Des'rooper, die ons nog eens 

klaar deed inzien, hoe dat de drankkwaal bestaat, en 

ons de middels kenbaar miek om die plaag te bestrijden. 

Daarna werd de eerste vergadering gesloten onder het 

luidruchtig zingen van een onzer strijdliederen.

De nieuwe drankbestrijdersbonü zal geen doodge

boren kind zijn, hij bestaat immers niet uit eere- maar 

uit werkende leden, die niets anders betrachten dan ons 

vlaamsche volk hooger op te leiden, na het aan de 

slavenbanden van den gevloekten drankduivel ontrukt 

te hebben.

JO N G E  K R A C H T E N . —- Vergadering Dinsdag

a. s. na de H . Familie. Een belangrijk dagorde: les 

over socialisme, over de provinciekiezing, de vlaamsche 

wet in ’t leger en mededeeling van twee nieuwe in

richtingen.

W EVELGHEM .

K A T H O L IE K E  V O L K S B O N D . —  Algemeene 

maandelijksche vergadering. —  Vandaag, Zondag, te 

3 uren en een kwart. Dagorde: de werkliedendag te 

Iseghem; werking voor volksontwikkeling in verschil

lende dorpen en steden van ’t omliggende; manier van 

werken aldaar; poging tot samentrekken der verschil

lende werken in een eendrach'igen, krachtigen broeder

band; besluiten voor onze werking hier te Wevelghem. 

Vriend Hendrik Heytens, onze schrijver, die te Iseghem 

in de voormiddagvergadering onzen bond vertegenwoor

digde, zal de bespreking inleiden. Daarna zal elkeen 

vrij zijn meening mogen zeggen, ’t Zal dus een belang

rijke en belangwekkende vergadering zijn. Ook zou 

niemand onzer leden mogen ontbreken.

Studiebond. —  Dinsdag aanstaande, te 8 uren zeer 

stipt.

Zangafdeeling. —  Herhaling, Zaterdag aanstaande, 

te 8 uren zeer stipt. Alle man op post. W e moeten ons 

naarstig in den zang oefenen !...

N IJV E R H E ID S S C H O O L . —  Dezen morgen,

een kwart na 8 uren zeer stipt, les in de technische 

inrichting van ’t vlasbedrijf.

Lessen deze week. —  Dinsdag, in de maatschappij

leer en volkshuishoudkunde.

Donderdag, in den vlashandel.

Zondag aanstaande, te 1 uur en half zeer stipt, 

in de vlasnijverheid.

V LA A M S C H F W E T  
VOOR DE K f MER.

De Kamer heeft op 23 'Mei 1. 1. de wet gestemd 

over het gebruik der talen bij het leger. Deze wet 

wordt met récht en reden aanschouwd als « de ern

stigste en belangrijkste poging die tot ru toe gedaan 

werd ten voordeele van het vlaamsche volk ».

Dit verheugt ons grootelijks.

In dezelfde zittirg heeft de Kamer het amendement 

strekkende tot het indeelen der soldaten in vlaam

sche en waalsche eenheden, verworpen.

Dit laatste betreuren wij.
★ É

V
W at is nu die wet over ’t gebruik d e r  

ta len in het leger.
Wanneer de regeering haar nieuw militair wets- 

ontwerphad neergelegd,zagen de V la m in g e n  dadelijk 

in dat het oogenblik gekomen was om een einde te 

stellen aan den hatelijken toestand welken onze 

vlaamsche jongens sedert 18Ó0 in ’t leger te verdure* 

hebben.

De schreeuwende grieven werden bevestigd door 

menigvuldige geschriften, meetingenen klachten.

Niemard heelt ze gelccehent noch in twijfel getrok 

ken. De Katholieke vlaamsche Kamergroep, onder 

voorzitterschap van D' Delbeke, na menige bijeen

komst en grondige overweging had een aantal, 

wijzigingen aan het militairwetsontwerp voorgestelé 

met het doel volledige rechtsherstelling voor dt 

V la m in g e n  te verkrijgen.

Deze amendementen onderteekend door D. Delbe 

ke, Van Cauwelaert, D. Peel, Siffer, Nobels e» 

DeBue betrachten:

1) Vervlaamsching van ’t onderwijs in de militante 

gestichten en scholen;

2) Volledige tweetalligheid van het bestaan.

3) Waarborgen om de rechten der vlaminge» te 

handhaven bij de milicieraden in de vlaamsche 

gewesten.

4) gewestelijke irdeeling van het leger met inle

ving der manschappen bij vlaamsche of waalsche 

regimenten.

Minister de Broqueville ontving meermalen de 

leden onderteekenaars van deze wijzigingen om met 

hen de eischen van het vlaamsche volk grondig te 

bespreken,

Het besluit van deze onderhandelingen was dat dr 

minister verklaarde van geen gewestelijke indeeling 

noch van Vlaamsche en Waalsche regimenten te 

willen weten en dat hij zelfs daartegen de Kabinets: 

kwestie stellen zou.

Al het overige der Vlaamsche. amendementen 

keurde hij goed en beloofde deze wijzigingen voor 

eigen rekening le zullen overnemen óm daaruit ee» 

nieuw wetsontwerp,over hettaalgebruik bij het leger, 

te vervaardigen.

Men kwam overeen dat dit nieuw ontwerp zot 

besproken en gestemd worden in de Kamer vóór de 

eindstemming over de militaire wet.

Aldus zouden de Vlamingen bevrediging krijgen efr- 

zien dat de regeering het goed meende m=-t de 

afschaffing der bestaande misbruiken en onrechtvaar 

digheden.

’t Is deze wet die op 23 Mei 1.1. gestemd werd

Deze wet is dus een Kind van de regeering maar 

dit kind is geboren uit de amendementen door de* 

Kath. vl. Kamergroep voorgesteld.

Het vl. Volk heeft dus reden om tevreden te zijn 

over deze stemming.

Handelsblad schrijft, met overschot van recht : W ij 

zouden ongelijk hebben ons niet te verheugen over dien 

vooruitgang, alleen omdat wij niet alles hebben bekomen 

wat wij gewenscht hadden. De eerste Vlaamsche wet 

moet nog komen die in haar-geheel ges'emd Werd zóoals 

de strijdende flaminganten ze verlangden; wat niet belet 

heeft dat de Vlamingen zich telkens om de gedane vor

deringen verheugden. »

Hooger Leven zegt : •« Sommige Vlamingen waar- 

deeren misschien niet voldoende de daad welke Minister 

de Broqueville heeft gesteld door het neerleggen van dit 

wetsvoorstel en schijnen eenigzins uit het oog te verliezen 

dat het de weergave is van de voornaamste amendemen

ten ingediend door den VI. Kath. Kamergroep. Van 

groote be eekenis vooral is het feit dat in de pupillen- en 

de regimentescholen die onze onder-officieren moeten 

vormen het vlaamsch als voertaal dienen zal, zelfs in 

de cadette scholen —  waarvan geen spraak is in het 

ontwerp der regeering, omdat deze door een Koninklijk 

besluit werden ingericht —  zal de wet van 1883 wor

den toegepast. Minister de Broqufville heeft het uit

drukkelijk verklaard op eene opwerping van den Heer 

Franck. »

(Vervolgt) ,

’t VlaaiEsch in  ’t lfger
In ons canslccr.de r immer deelen w ij eenige uit 

treksels mede uit de iede\cering uiigesjreien in de 
Kcmer deor D r Jul. Lellcke,vclksverlegerwcordiger 
vcor ’t Kcusselcaisel.e. — Zij zullen een gedacht 
geven xan de wize u carcp orze volksvertegenwoor
digers de rechten der V lamingen weten te verdedigew 
in de Kamer.

VULLINGE.
Is ’t ons blad dat vullinge zoekt met ’t antwoorden 

op ’t Onze van Kortri k van Zondag laatst, of is het 

’t Onze dat vullinge zoekt met flauwe praat te ver
tellen.

l ste Artikel. De liberalen hebben drie soorten vas 

tegenstrevers: de faratieke, de verstandige en de 

domme. De verstandige zijn die welke naar liberale 

vergaderingen gaan en liberale gazetten lezen. En ze 

zien geern verstandige tegenstrevers omdat ze zullen 

eindigen met... liberaal te worden.

De domme — en ’t zijn er bij hcopen — zijn snullen 

van menschen die denken dat de liberalen tegen des 

godsdienst zijn.

Daarmee is ’t vertelselken u it; en is ’t gebleken dat 

de liberalen ’t verstand in pacht hebben.

4dc Artikel « De duivel » ’t Is een groot geluk voor 

de clericalen dat de duivel bestaat —  « een groot 
geluk vcor de kerk dat de duivel is Uitgevonden » ge 

ziet van hier dat de demme tegenstrevers nu nog meer 

zullen gelooven dat ge tegen den godsdienst zijt.

Dan komt Adam er tusschen en S. Antonius... Dat 

die liberale swanselaar S. Antonius gerust late : hij. 

kan zich bezig houden met S. Antonius’ ezeltje ot 

zwijntje.

« Een drama in een klooster ».



iln Kazan, datis in Rusland, hebben paters gebrast, 

gedronken, leelijk gedaan en gemoord. 

Alla ’t Onze, waar hebt ge dat gehaald ? 

Zijn dat Katholieke geestelijken ? 

;ïs het op zijn broeder Quintiliaans?

£00 ge geen verklaringen geeft, zeggen we u : gij 

-aijt een tasterbeest! schrijf waarheid én verstomt uw 

ezers niet met onzin en laster.

GEMEENTERAAD 
VAN KOUT R IJK

Z itting van M aandag 26 Mei.

DA G O RD E .

I. Samenstelling der afdeelingen van den raad 
voor 1913.

2■ Aanduiding der plaatsen waarvan de benoeming 
man het schepencollegie toevertrouwd wordt.

Deze twee punten worden samengebrticht door 

den Heer Burgemeester die het behoud vraagt der 

afdeelingen van 1912 en voor wat de benoemingen 

betreft waarvan spraak is, ze over te laten aan het 

. aollegie. Aanveerd.

3. Waarmaking der Stadskas.
H e e r  V e r c r u y s s e ,  schepen van finantiën, zegt dat 

sr overgegaan werd tot het onderzoek der driemaan- 

delijksche rekeningen die juist bevonden werden.

4. Grondvergunning op het kerkhof.
Drie meters aan de echtgenooten Gerard Putmaij- 

Rosieis wordt er verleend en evenveel aan de 

familie Vandeghinste-Vanhoutte.

5. Geldverschieting aan de Stad door de Burger
lijke Godshuizen en het Bureel van Weldadigheid.

Het collegie vraagt de toelating om bepaald het 

akkoord te mogen sluiten met beide instellingen, 

gezien in het onderzoek geen enkele klacht of op

merking gedaan werd. — Toegelaten.

6. Vraag van aankoop van grond voortkomende 
>ö* de onteigening per omtrek,

De vraag van d m  Heer Bonte, veearts, voorden 

-aankoop van grond gelegen op de laan waar het 

3tedelijk laboratorium gebouwd wordt, is aanveerd 

aan den prijs van 10 fr. de vierkante meter. Aan den 

Heer Decoene, Sweveghemstraat, wordt grond af 

gestaan langs de Sweveghemsche kalsijde ook aan

10 fr. de vierkante meter.

7. Burgerlijke Godshuizen . Verkoop van grond 
te Cuerne.
, a )  Aan Cyrille Declercq, vlaswerker te Cuerne, 

a5o vierkante meters voor de som van 52.5 fr.;

b) Aan Arthur Lecluyse, vlaswerker te Cuerne, 

ajo vierkante meters tegen 870 fr.;

c) Aan Achille Stockman, vlaswerker te Harel

beke, 25o vierkante meters tegen 525 fr ;

») Aan Jules Piccavet, Desselghem, 25o vierkante 

meters tegen 5a5 fr.;

e ) Aan Hector Vanassche, metser te Cuerne, 341 
vierkante meters tegen 752.5o fr. — Alles aanveerd

8. Burgerlijke Godshuizen : Openbare verkooping 
van gronden te Cuerne.

De verkoop dezer gronden had plaats den 3i J a 

nuari en bracht 164,325 frank op, maakt omtrent

1,000 fr. de hectare. —  Goedgekeurd.

9. Burgerlijke Godshuizen : Vaststellen van den 
prijs van dagelijksch onderhoud in het hospitaal en 
Met moederhuis.

De commissie stelt voor ’ t jaar 1914 den prijs voor 

als volgt : 2.77 fr. voor het hospitaal en 4.30 fr. voor 

het moedeihuis. In  ig i3  was ’t 2 74 fr. en 4 fr. —  

Goedgekeurd.

10. Burgerlijke Godshuizen : Openbare verpach
ting van onroerende goederen.

De commissie vraagt de toelating over te gaan tot 

de openbare verhuring van goederen gelegen te 

Waereghem, Heestert, Kortrijk, enz., en waarvan 

de huur vervalt op 3o September. Men voorziet dat 

de prijs van «3,995 fr. tot 24,526 fr. zal stijgen. —  

"De toelating wordt verleend.

II. Richtingslijn der Moorseelestraat.
De Heer Burgemeester legt de plans neêr zooals 

ze door den raad aangenomen werden.Nu is er eene 

nieuwe opening voor eene straat die naar Heule zou 

leiden. D it werd niet voorzien en niets is tot nu 

besloten. W e onderwerpen dus de eerste plans aan 

de goedkeuring van den raad. —  Aangenomen.

12. Wijziging aan de richtingslijn der nieuwe 
wegen te openen in het kwartier gelegen tusschen den 
Doornijkvtijk en Aelbekesteenweg.

H e e r s c h e p e n  V e r c r u y s s e  onderwerpt de plans 

aan den raad die eenige kleine veranderingen onder

gaan hebben, gezien de moeilijkheden die de Stad 

tegenkwam. —  Goedgekeurd.

13. Gedeeltelijke verplaatsing van den buurtweg 
nummer 39.

Volmacht wordt verleend aan de kinders Baert 

om eenen doorgang loopende over hunnen koer van 

een tiental metets te verleggen.

14. Lastenkohirr voor de onderhoudswerken aan 
(/en steenweg van Kortrijk naar Ledeghem.

Het betreft eenen steenweg die door verscheidene 

gemeenten moet onderhouden worden. Het deel van 

de Stad beloopt 292 fr., waarvan 142 fr. betaald 

■wordt door de Provincie en Gemeente. — Aan

genomen.

15. Taksverordening op het openen van' nieuwe 
herbergen.

D e  H e e r  B u r g e m e e s t e r  stelt voor deze kwestie 

in eene naaste zitting te behandelen en meldt dat 

een nieuw reglement zal ingevoerd worden voor de 

huurrijtuigen en auto-taxis.

16. Meening over de overmaking van goederen aan 
de kerkfabriek van Heule-Watermolen.

De gebouwen dienende tot kerk, sacristij en pas

torij van Heule Watermolen zijn den eigendom der 

kerkfabriek van Heule. Deze goederen terzelfdertijd 

als de meubels en vei siersels werden afgestaan aan 

de kerkfabriek van Heule Watermolen, met last er 

den katholieken godsdienst uit te oefenen.

D.it gehucht werd opgericht als parochie ; daarom

vraagt de raad der keikfabriek van Heule de toe

lating voornoemde goederen te schenken aan deze 

van Heule Watermolen. De raden van Heule en 

Cuerne stemden reeds toe en het collegie stelt voor 

hetzelfde te doen.

H e e r  D e c o n in c k  zegt dat hij zich zal onthouden 

zoolang de andere eerediensten niet op denzelfden 

1 ang gesneld worden als den katholieken.

D e  H e e r  B u r g e m e e s t e r  le g t  h e t  v o o rs te l te r 

s te m m in g .  H e t  w o rd t  a a n g e n o m e n  d o o r  de  r e c h te r 

z i jd e . D e  zes le d e n  d e r  l in k e r z i j  le  o n th o u  le n  z ic h

1 7. Vergelding aan plaatsvervangende hulponder
wijzer essen.

Jutfor H- yters voort ziek zijnde, blijft Juffer Ver- 

rue aangesteld als plaatsvervangster mits eene jaar

wedde van 1000 fr. —  Aangenomen.

18. Koeikop : Inschrijving op de begrooting voor 
werken uitgevoerd door bijzondere.

Deze werken betreffende kalsijding, heileggen en 

plaa'sen van borduren en beloopen tot de som van 

2,371 fr. 76, verdeeld onder de eigenaars.

I I e e r  R o b y n  viaagt de afsluiting van den Koei 

kop om reden van den geweldigen stank en de 

feiten die gebeuren tegen de goede zeden.

H e e r  B u r g e m e e s t e r .  — Gij klaagt over den 

stank, maar als het afgesloten moest zijn, zou de 

verfrissching er schier onmogelijk zijn en de stank 

toenemen. Hetzelfde voor wat de goede zeden be

treft : hoe meer doorgang immers hoe minder zede- 

looze feiten er zullen gebeuren. Uwe klachten zijn 

dus niet gegrond.

19. Openen eener tweede plaats van onderpastor 
op Sint-fansparochie.

Mgr de bisschop van Brugge vroeg aan den Heer 

Gouverneur eene tweede bediening van onderpastor 

open te stellen, waarover het i/edacht gevraagd is 

van den raad. Het collegie stelt voor een gunstig 

onthaal te verleenen aan deze vraag. De meerderheid 

stemt den wensch de minderheid onthou lt zich

20. Standbeeld Van Dale : Bijgevoegd krediet.
S c h e p e n  V e r c r u y s s e  brengt dit punt bij hoog

dringendheid ter bespreking. In  vroegere zitting 

werd een hulpgeld van 2000 fr. verleend. Dit zou 

voldoende geweest zijn, maar de commissie van 

Biussel bracht er verandering aan, waardoor de 

onkosten zullen beloopen tot 5ooo fr. De commissie 

vraagt ons een bijgevoegd krediet van 1000 fr. — 

Wordt aangenomen.

Vragen en ondervragingen.

Heer Weydts begeert te ondervragen over het 

werkloozeufonds en een voorstel in te dienen over 

’t inrichten van schoolkantienen.

Heer Burgemeester zégt dat het moeilijk is een 

voldoende antwoord te geven op eene zoo onbe

paalde vraag als deze van ’t werkloozenfonds. En 

dan wat aangaat de schoolkantienen, wij weten hoe

genaamd niet wat ge gaat voorstellen.

Ook moet ieder vooistel twee dagen vóór de zit

ting ingediend worden.

Heer Decaluwe drukt den wensch uit aan ’t dag

orde te zien brengen de volgende punten : i°  IIet 

in aanbesteding leggen der verscheidene drukwer

ken zooals kiezerslijsten, bijeenroepingsbrieven der 

kiezers, plakbrieven voor de kermis, enz 20 Veran

dering te brengen aan de minimumloonen betaald 

voor de werken en aanbestedingen.

Heer Burgemeester. —  Het kollegie zal die vragen 

onderzoeken en misschien wel Heer Decaluwe uit- 

noodigen uitleggingen te geven. (Aangenomen).
Heer Burgemeester geeft lezing van het voorstel in

gediend door Heer Robijn om een marktdag op te 

richten in de Overdekte Markthalle. Men zou er te 

koop stellen alle soort van pluimgedierte, konijnen, hon

den, geiten en vellen, uitgenomen koeienvellen. Daar 

Heer Devos, schepene, die daarop best zou kunnen ant

woorden afwezig is, ware het dus wenschelijk die zaak 

te verschuiven tot eene volgende zitting.

Heer Robijn wil daarvan niet weten en vraagt de 

stemming.
De verdaging wordt aangenomen met algemeene stem

men min 1, deze van Heer Robijn.

Heer Ruyssen, schepene. —  Heer Van Eecke vroeg 

de openbare aanplakkingsplaatsen t? kennen. Deze zijn: 

St-Eloois’s Kerk, St-'Maartens, Berg van Bermhertig- 

heid, Oude Ves ingstraat, School der Beheerstraat (2 

plaatsen), Vischmarkt, Veemarkt, plank aan het Stad

huis. Het kollegie behoudt er drie voor zijne plakbrieven 

namentlijk deze van St-Elooi, St-Maartens en Stadhuis.

Heer Robert Gillon stelt eenige vragen waarop in 

eene volgende zitting zal geantwoord worden.

Heer Robert Gillon. —  Het Volksrecht in zijn num

mer van 4 Mei, meldt dat de lijkwagen waarop het lijk 

van een arme man lag, in overdrevene snelheid reed. 

Werd eene klacht ingediend aan de overheid?

Heer Weydts. —  Ik zelf heb dit feit bestatigd en 

opmerkingen gemaakt aan Heer Decock, die de lijk

wagen voerde.

. .Heer Gillon. —  Moet de lijkwagen niet altijd met 

zwarte peerden bespannen worden? Zoo ja, dan heb 

ik reeds dikwijls gezien dat andere peerden eraan lagen.

Heer Burgemeester. —  Dit zal onderzocht worden.

Heer Reyntjens vraagt of de opening der zwem- 

dokken reeds vastgesteld is en of de straten zullen 

besproeid worden.

Heer Vaneecke zegt dat hij het weezengesticht van 

Oostende bezocht in gezelschap van Heer Reyntjens. 

Om der waarheid moet ik bekennen dat het voedsel en 

de huisvesting er uitmuntend z.jn, doch het onderwijs 

laat er te wenschen. Heer Ruyssen heeft verklaard dat 

de godshuizen welhaast hun verslag zullen indienen. Ik 

zal dus mijn opmerkingen slechts dan neerleggen.

Om 8 uren wordt de openbare zitting geheven. In 

geheime zitting wordt Mijnheer Oscar Verbrugghe van 

Meenen benoemt voor politieagent.

Voor uwe drukwerken, wendt u tot de wel

gekende Boek- en Steendrukkerij vrn J .  Vermaut, 
Langesteenstraat, 28 Kortrijk. 

Groot magazijn van Bureelgerief. — Voordeeligste 
voorwaarden. — Spoedige bediening.

STAD ISEGHEM
In Parnassus.

Een werkman vraagi ons een plaatsje voor volgend 

artikel. Geern vriend! En hoe meer de werklieden 

scl.rijven hoe liever.

. Zaterdag avond had er een greote Meeti.ig plaats 

voer de schoenarbeiders van Iseghem en het omliggende, 

in het lokaal der Socialisten. "I wee der vermaardste 

sprekers gingen optreden cm de toestand der nijverheid 

en der werklieden te bespreken. Om 8 1/4 opende de 

voorzitter van het Borstelmakers Syndikaat de vergade

ring der Schoenmakers, voor een bijzonder groot getal 

leden, want zij hebben er al 25 zullen! H ij zegde : 

Er had meer volk moeten zijn, maar wij zijn content 

dat er nog zoovele zijn; gij kunt denken wat zij gewoon 

zijn! Er waren alzoo in alles 40 werklieden, waaronder

26 schoenmakers, 6 borstelmakers en 8 smeden.

Nu begon het spel! Eerst werd het woord verleend 

aan M . A . Roos, de talentvolle spreker van achter 

den vieren, na 3/4 uur ouden zeever van ander steden 

en dorpen uiteen gezet te hebben, werd het woord ver

leend aan M . Van Roosbrouck. Nu was het prachtig. 

H ij begon met de wereldbrief van den Paus, om daarna 

op de Kardinaals, dan op de Bisschoppen, dan op de 

Pastoors en dan op de Onderpastoors wat laster te 

leggen : Z ij zijn de schuld van hetgeen de werklieden 

te lijden hebben van wege de Patroons en het Capitaal. 

Nu, beste vrienden, op het laatste zijner redevoering 

zegde hij : Christen werklieden, l'omt bij ons, gaat 

voort naar de kerk, te biecht en te communie, nooit zul

len wij daarop spreken, gij moet vrij zijn van te doen 

dat gij wilt, ik wil ook vrij zijn, en hij sloeg op zijn 

hert en zegde : Ik ben een Vrijdenker en nogthans ik 

kom daar niet teeen dat uwe Christene plichten ver

vult. 't Zae er lief nietwaar. Beste lezer dat was nu 

deze groote Meeting waar er geen 50 woorden over het 

dagorde gesproken werden; het was een zuiver politiek 

Meeting en anders niet.

P e k d r a a d .

G j ü  b oom en - en a lge lijk  boomen 1

W at heb ik toch gelachen vrijdag op de vergadering 

van den Gemeenteraad. Het voorstel der Heeren Cal- 

lens, Gils, Seynaeve, Vanneste en Verhamme, kwam 

te berde. Wegruimen boomen Koornmarkt.

Ja, die boomen moesten weg; geen genade; ’t zijn 

oude en leelijke linden, zij beteekenen niets, zij maken 

van de Koornmarkt een waren modderpoel, zij moeien 

weg.

Ja, maar eenige bijzondere bewoners van de Koorn

markt, onder andere M . Ameye, verstaan dat anders 

en zij vragen om de boomen te blijven behouden.

Tableau « Cinema Pathé »

Iedereen lacht er meê.

Heeren, de bewoners der Koornmarkt hebben u daar 

eenen zakneusdoek bezorgd van weerde om uwen mond 

te vagen.

Onze beste gelukwenschen.

Een van aan de boomkes. 

De kemel is geschoten.

Het plan opgemaakt door de Staatsspoorwegen om 

de stad te verbinden al over den ijzerenweg met de 

vaartkaaien is door onzen Gemeenteraad verworpen, en 

M. Verhamme sprak in den volgenden zin : « W ij 

zullen dus aan het beheer der Staatsspoorwegen zoo

haast mogelijk antwoorden dat wij begeren dat de bar

rière op deze plaats blijve bestaan, dat de linie ver

hoogd worde van 30 cm. of van hetgene noodig ge

oordeeld is, en dat de overgangsbrug zoude gemaakt 

worden t einden de Ameyestraat. »

Eh wel, Heeren, gij hebt daar een kemel geschoten 

en geen kleintjen.

Gij peist dat gij de zaken beter kent dan de Inge- 

neurs van den Staat en gij wilt die mannen eene lesse 

geven.

Het zal voor U  een kostelijke lesse zijn; gij moogt 

het niet vergeten. Door uwen voorstel hebt gij de zaken 

ten minsten voor eenige jaren achteruit gesmeten en wij 

zullen U  dat wel weten te herinneren als den tijd komt.

Handel- en Nijveraars van Iseghem, bedankt die 

Heeren : Z ij zorgen toch zoowel voor uwe belangen.

En zij wisten nogthans wel dat het ook alzoo gegaan 

was met den tram Ardoye-Moskroen die door het plan 

te willen veranderen, vele jaren achteruit bleef en nu 

in twe^ stukken gesneden is. Het was hun boezemvriend 

Nemo die het over korte weken nog schreef in Boos 

Iseghem.

Proficiat, Heeren, en tot later.

Een borstelfabrikant. 

De draaiers aan ’t werk.

Als ge in twee Iseghemsche gazetten die ellenlange 

verslagen leest over de fameuse laa'ste Gementeraad- 

zitting, moet ge waarlijk zeggen dat al de draaiers 

te gelijk aan het werk zijn.

De verslagen spreken over vele punten elkander tegen 

dit nie'tegenstaande ze acht dagen tijd hadden, en wij 

vragen ons af : Welk verslag is het beste? Geen van 

de twee.

En wat de-Gemeenteraad nu zelve betreft!

Ze stemmen werken en straten zonder op geld te 

peizen!

Ze schaffen taksen af aan zekere burgers om plezier 

te doen! W ie heeft er hier uit eigenbelang voorgesteld 

en gestemd?

Ze willèn den electrick aan den Abeele, zonder op 

andere gehuchten te denken en zonder geld nog eens! 

Onwettige taksen werden gestemd.

Ze stellen met 5 man voor de boomen van de Koorn

markt weg, één enkele verdedigt het voorstel en stemt 

het! De andere zwijgen dat ze zweeten en stemmen 

tegen hun eigen voorstel! Dat zijn mannen met prin

ciepen !

Over ’t minimum zagen ze eene uur lang en weten 

niet waarover! Ze kennen er al te zamen de kloefen 

van. Nu, ze wilden het toch gestemd krijgen, ’t werk

volk had immers reeds genoeg hunne misnoegheid ge

toond, en zij hebben cijfers gestemd die ze zelf niet 

wisten waar ’t huis wijzen. (Hoe komt het dat geen van

beide gazetten hier de redevoering geeft van M . Sey

naeve over het minimum van Brabant en West- Vlaan

deren? Is het uit onpartijdigheid?)

Met ’t werkloozen fonds hebben ze een toer willen 

spelen door ’t benoemen eener commissie, ’t Zal wel uit

komen wat die Werkmansvrienden in t zin hadden! De 

werklieden zijn op hunne hoede en de misnoegheid zal 

al met eens uitbersten. Om geld te stemmen hebbel 

ze nog geen tijd! Dat het ware voor den bouwtaks af, 

tijd genoeg, doch voor de werklieden, geen tijd! Eerst 

eene commissie!

W at zal die uitbrengen ten voordeele der werk

lieden ?

Voorzeker niet veel tenzij mogelijks wat voor de 

socialisten, de lieve vriendjes van sommigen.

En aan al die pun’en hebben ze 4 112 uren gezaagd 

en gedraaid tot groot plezier van de toehoorders.

En daarmede schrijven ze dan geheel hun blad vot 

met de redens die ze best oordeelen. W at hun tegen

gaat later, ze vallen! O f het eerlijke politiekers zijn?

’t Slacht van hunne berichten over de werkstaking 

der wevers en metsers. Ze hebben eene klokke gehoord 

en die is hun de ware!

In heel België en over heel de wereld was er verleden 

week maar één groot feit te melden : de zitting van 

den Gemeenteraad! W at worden de menschen toch slim 

als ze dat verslag gelezen hebben!

G E N E E S K U N D IG E  LES. Over de ge

volgen der Influenza. -—  Geene ziekte is bedrieglijke! 

in hare gevolgen. Niet alleen onstekingen der organen, 

longteringen en zenuwplagen volgen op de influenza, 

maar bij alle zieken eene algemeene krachteloosheid; 

onuitsprekelijk gevoelen van hinder en ongemak, gebrek 

aan wilskracht, zwaarmoedigheid. Dit alles komt voort 

uit znuwverzwakking ten gevolge van de hevige koorts 

waarmede de influenza gepaard gaat. Hewel! men 

moet daarin voorzien en niets is beter gepast dan 

T H E O B R O M A , dit wonderbaar, krachtherstellend 

en lichaamsvemieuwend geneesmiddel. Gelooft het ; ’t 

is ondervinding die hier tot u spreekt.

De goede T H E O B R O M A  kost 3 fr., is goed voor

14 dagen en wordt verkocht in alle goede apotheken.

Dtpof te fytfhrm bij At HH. Rodenbaeh m Ver- 
htmme.
De Banque de Courtrai heeft merkelijk hare 

inrichting van brandkassen vermeerderd.

Van heden af biedt zij afdeelingen ter verhuring 
aan, ten prijze van 10 fr. per jaar.

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

In den omtrek.
A R D O Y E . Bijzondere mededeelmg. De 

oud-soldatenbond: « Voor God, Koning en Vader

land » bereidt op Zondag 240ogst aanstaande aller- 

luisterrijkste feesten ter gelegenheid der plechtige m- 

huldiging van zijn vaandel.

De eerste uitnoodigingsbrief die wierd rondgestuurd 

belooft een grootsche en prachtige vaderlandsche be- 

ootging, met medewerking van een bijzonder militair 

muziek.

W ij zullen onze lezers op de hoogte houden en 

op tijd en stond het uitgebreid programma mededeelen, 

met de hoop dat ook die betooging een middel zal zijn 

van ontwikkeling en volksverheffing.

B IS S E G H E M . -—  De heer Petrus Thiers, eerste 

schepene, werd burgemeester benoemd.

Cuerne. — Een begin van brand is ontstaan 
Diiis lag nacht ten huize der Kinders Aleis Coucke, 
vlashandelaars. De brand door onvoorzichtigheid 
veroorzaakt, was gedempt vooraleer de pompiers 
ter plaats waren.

Hooglede. — Uitslag van den prijskamp, ge

geven wijk : « S(-Jozef » op Donderdag 22 Juni ig i3 .

Eerste klas. — Jonge geiten geboren in 19 12 .

i Debeuf Dewaele Em. ; 2. Pacqueu Amatus .
3 Vanneste Jan ; 4. Wed. Montmorincq; 5 Depre; 
tere Ch.; 6. Dupuis Alf. ; 7. Geldhof Albin ; 8. Wed- 
Ollivier.

Tweede klas. —  Volgroeide geiten.

i Vattyn Ju les; 2. Lust Valentin ; 3. Clement 
Henri; 4. Debeuf Dewaele; 5 Decraemer Hubert;
6. Deceuninck Richard; 7. Dehaene Emiel; 8. Wed. 
Montmorencq ; 9 . Crepeele Theophiel; 10 Joseph 
Felix; 1 1 . Willaert Pieter; 12 Spruytte Paul. i3. 
Cappele Joseph; 14 . Vanderiviere Clement; i5. Baert 
Edward; r6. Joseph Theophiel.

Derde klas. — Bokken.

x. Vansteenkiste Antoon ; 2. Ceenaeme Edmond;
3 Idem.

Ingoyghem. — Dinsdag avond, ging de 19 ja 
rige Alt. Dccant, fabriekwerker, een bad gaa.i ne
men ;n den wal van de pachthoeve van de kinders 
Desmet Nauwelijks in het water zonk de jongeling 
in de diepte en verdween. Een halve uur later werd 
de drenkeling door den zoon Desmet opgevischt. 
Dr Den Doncker ontboden kon enkel de dood vast- 
stelllen.

Iseghem. — Eenige metsers waren Zaterdag op 
de Van de Bogaerdlaan aan ’t werk aan eenen bouw. 
Jozef Vanden Heere, wonende Meenenstraat, stond 
op het dak, negen meters hoog, toen hij opeens het 
evenwicht verloor en naar beneden plofte. De toe
stand van het slachtoffer is onrustwekkend.

Rumbeke. — Maandag morgen bemerkte de 
twaaltjange Valeer Crombez, terwijl hij de koeien 
wachtte, eenen zak. die in ’t water lag der vijvers 
van ’t kasteel van M. den Burgemeester.

De zak hield een kinderlijkje in, dat gansch naakt 
was. eene koord aan den hals droeg en in gevorderd 
den staat van ontbinding verkeerde.

Een streng onderzoek is ingesteld.

Roeselaere. —  Heer Dr Hendrik Hostens- 
Cappetle, stond Woensdag avond in de Spanjestraat, 
met Jules Plets, voor dezes woning, in gesprek toen' 
hij eensklaps ineen zakte en ten gionde stuikte. Men 
droeg hem aanstonds op den koer van Plets voor- 
noemd waarna hij, na korte stonden, zonder ter 
sprake te zijn gekomen, den geest gaf. Een toege
snelde priester kon hem nog enkel bet H . Oliesel 
toedienen.

Aan zijne geachte beproefde familie onze innige 
deelneming.

Oostnieuwkerke. — Op Zondag 3 August j 
(Zie vervolg bladz. 6.)



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 aantref
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 verkoppen die op 
voorhand gemaakt zijn. 
Laat u nooit zoo behan
delen, want geen een 
geneesheer zal die be

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

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

M 1SG R 0E I-  
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
reclatmaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo
als : m isgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
nen en'Voeten.—
Bijzondere toe
stellen om den 
hoogen rug te 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets orw de mis- 
groeiïn,. der rug
graat te genezen 
noodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

M .  F r a n ^ o i t i  V e r d 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 ' i n o r é  V v r d o n c k - M ln n e ,  Oost
ende, is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het 
Hótel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van 
9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 tot 5 uren 
voor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rjjsselstraat, Kortrijk. ____

K IN K H O E S T .
Moeders 1 Vraagt eens aan M. Descamps-Ter

r iè re , waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
Klnklioei»t-lt< ......... lla lfw y c k ,
Apotheker, Groenselmarkt, 6, Oostende. Óm u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen Kinkhoest, Vallln* o f  B r o n -  
c h i e t  d e r  K i n d e r » .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

(lolieve mij per koerende post nog twee llesschen van 
w e  speciale remedie tegen den kinkhoest te zenden. ï ï *

Mijn kind is merkelijk verbeterd en ik hoop het niet 
«leze twee flesschen totaal tc ktinnen genezen.

Met achting. ' Louis Devis,
rue de Grammont, 160, Aalst.

De wereldberoemde Kinkhoest-It<-me- 
d le  H u l e w y e k ,  kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; H u lp ia u , Leiestraat, Impe, Groote Markt 
en M a t te la e r ,  Voorstraat ; Moescroen, Maes ; 
Waereghem. Renson, en in alle goede Apotheken. 
Prijs der volledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop al
leen : 2 frank; men moet in het begin, om de ge
nezing te bekomen, de volledige remedie vragen.

DERDE FRANC1SCAANSCHE BEDEVAART 

naar Lonrdes, 4-13 Oegst 1913.

Voor alle inlichtingen zich te wenden naar 
P. CONSTANTINUS, Capucien te Iseghem.

Qroot Engelsch Hoeden magazijn

RAEPSAET-VANDAELE
OPVOLGER

V A N D A E L E - C A P P O E N  
17, Leiestraat, 17, Kortrijk.

Daar is te vinden Een overgroote keus Hoeden 
en Klakken 

in alle mogelijke vormen en kleuren. 
Bijzonderheid van fijne en mindere Hoeden 

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 
buiten alle concurrentie.

ZIJDE EN STROOIE HOEDEN.
Het huis neemt op zich, alle l erstellingen van 

zijden en vilten (feutre) hoeden 
welke in de 24 uren met zorg ;:fge,naakt worden. 

Het wasschen, vermaken en garnieren 
van strooie hoeden, doet zich om de 8 dagen.

H O E D E N  EN C E IN T U R E N
VOOR GEESTELIJKEN.

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E  P R I J S
IN ’T GROOT. IN ’T KLEIN.

De Ontwaking van den grond

|^e gro' i  ia in werking. Tallooze kleine onzichtbare 

wezentjes, "  de gist stoffen van de aarde ,, zullen 

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe

vertrouwd , meester maken om ze voor de plant te 

bereiden.

Landbouwers!
maakt v&n dit oogenblik van krachtige salpetergisting 

gebruik om het

ZWAVELZUUR AMMONIAK
uit te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest

Het is in het begin van den wasdom dat de plant het meest 

stikstof vergt

Ai 'k  msathandelaren en al de landbouwtyndlkataa 

«'•rkoopen het Zwavelzuur Ammoniak -

C O M PT O IR  BELGE DU SULFATE D ’A M M O N IA Q U E  
(Naamloos Vennootschap)

8, Berkmansstraat, te B ru s s a t

v ra c h tv r ij ,  op  a a n v ra a g , a lle  n a ttig e  in lic h t in g e n  nopens z l)n  g sb rn ik

T AN DPIJN EN
De hevigste Tandpijnen worden 
dadelijk genezen en voor altijd 
door- den D e n to g è n e . Door het 
gebruik van den D e n to g è n e , 

vermijdt men het trekkerr der 
tanden, de abcessen, de zwel
lingen. Gij die aan tandpijnen 
lijdt, laat u niet bedriegen door 
namaaksels, eischt den waren

D E N T O G È N E .
Prijs: fr. -1-2 5 . bij alle apothekers en bij de 

depositarissen : Kortrijk : Hulpiau, 36, Leiestraat; 
Rouss£lare: Boutens, 7, Zuidstraat; Iseghem: Ver- 
hamme ; Avelghem: Vancamelbeke; Lichtervelde: 
Vandeputie ; Meenen : Flipts ; Meulebeke: Versa- 
vel; Moescroen : Fonder; Thourout: Vanisacker; 
Waereghem : Robberecht; Staden : Mullié.____.

f & l D I l
M . 1 IM M a u r i c e  M «‘ l e r .  chirurzijns- 

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

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

KUNSTMATIGE ROTERIJ
Samenwerkende Maatschappij 

ter uitbating der
BREVETTEN LEGRAND,

M a r i a b u t g '  E e c k c r e n  
( A n t w e r p c  n ) .

De Samenwerkende Maatschappij ter 
exploitatie « Société Coopérative pour 
1’exploitation des brevets Legrand, » 
maakt bekend dat zij de namakers van 
haar gebreveteerd rootstelsel streng zal 
vervolgen.

Met een herinnert zij de belangheb
bende dat zijn benevens het gevaar van 
vervolging ook nog bloodgesteld zijn aan 
al dë elle.ide eener gebrekkige inrichting, 
met te willen roterijen uitvoeren volgens 
hun eigen begrijppen waarin zij trachten 
zoover mogelijk van het stelsel Legrand 
af te blijven.

Is het niet aartsdwaas te meenen dat de 
Kunstmatige Roterij nu in eens noch ken
nis noch ondervinding vraagt, dewijl 
iedereen weet dat er jaren ondervinding 
noodig geweest zijn om ze industrieel te 
maken ?

De belanghebbenden mogen zich wen
den tot de Technische Bestuurder den 
heer C. Vansteenkiste, Wevelghem.

Haar iea Duml
ai de andere produkten! 

D e
T a n d v l i i e i s t o r  

a l l e e n

geneest dadelijk de

Apotheek Vande Walle, Noordstraat, Rous
selare en bij alle apothekers.

Algem. depot: Apoth. Canivet, Doornijk

De voeding der zieken
en der Herstellenden, door de

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

doeningen der maag doet verdwijnen, en daar het van een 
goede spijsvertering is dat de gezondheid afhangt, zoo 
laat haar voordeel zich aldra waarnemen, namelijk voor 
de maagpijnen, de weerspannigste verstoppingen, de 
zuren, de buikvliesontstekingen en aanhoudenden afgang, 
bijna altoos door de zwakheid van dikken darm v r. or- 
zakt, de moeilijke spijsverteeringen, de krampei., de 
zenuwziekten, de gal, de verschillige aandoeningeu \an 
den lever, der darmen, en der nieren, de waterzu.U, 
de suikerziekte, de bloedarmoede, de bleekt,zu ch de 
koortsen, bronchitis, rhumatism, jicht, influenza, gienp 
brakingen, oprooiïngen en spuwen, alsook de siL.1 
hoofdpijncn en nevralgiên, zoo dikwijls veroorzaakt u  fr 
gewoon lijke of voorbijgaande opgestoptheid.

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

Keue 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 énkele maan
den te leven had, uit oorzake zenuwernissen die haar 
overvielen, thans heel en al genezen. L. C h a n a lk .

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 
93° 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. .

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

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

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

Grymonprez, apoth., A. Lybeer, apoth., Statieplaats, 2.

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

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

Verantwoordelijke drukker-uitgever 

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

ANTWERPSCHE

HYPOTHEEKKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861, 

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

Maatschappelijk kapitaal: fr. 10,000,000-00 
Rekeningen der reserven en 
waarden verminderingen: fr. 5,771,785-86

H Y P O T H E C A I R E  L E E N I N G E N
Terugbetaalbaar per annuïteiten of op 

vasten termijn, op goederen binnen of buiten 
de stad, namelijk tot het aankoopen en op
bouwen van huizen.

De tarieven der Maatschappij zijn opge
maakt zonder inbegrip van eenig Kommissie- 
loon, en geven het zuivere totale bedrag op 
der annuiteiten welke de ontleener, gedu
rende den door hem gekozen termijn, te be
talen heeft om zijne schuld, in hoofdsom en 
alle intresten, gansch te vereffenen.

De ontleener heeft gedurende gansch den 
termijn der leening het recht zijne schuld, 
hetzij gansch, hetzij gedeeltelijk, terug te 
betalen.

Uitgifte van Grondobligatien
4 °/o opbrengende.

S I ’ A A I l K A S i  Interest: fr . 3-25 °lo op 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4 °/o op stortingen voor overeengekomen ter
mijn.

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te : 

Rousselare: V. Willems, Kunststraat, 11 ; 
Kortrijk: Al. D ’Hont, Kasteelstraat, 8 ; 
Ardoye: H. Thiers, gew. onderwijzer : 
Beveren-bij-Rousselare: J. Rabau.lioofdond.; 
Emelghem : Karei Cools, rentenier ; 
Ingelmunster: C. Schotte, gem.-sekretaris; 
Iseghem: A. Verhamme, deurwaarder; 
Lendelede : J. Meerseman, gem.-sekretaris ; 
Lichtervelde: A. Delafontaine, melkerijbest.; 
Meulebeke: Deneweth-Roelens;
Moorslede: A. Boucquet, politiecommiss.; 
Oost-Nieuwkerke: G. Vandepitte, eere-sekr.; 
Rumbeke: O.Rosseel-Bossuyt.verzekeringsa.

Te koopen of te pachten
Renteniershuis, gelegen Savarystr. 10 
met groot magazijn, Consciencestr., I a .

Voor alle inlichtingen en voorwaarden 
zich wenden Vandenpeereboomlaan, 68.

Herpels=Mortier
31, LANGESTEENSTRAAT, 31

Telefoon 363

=  K O R T R I J K

- - Keuken van eerste klas - . 1

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief 

- - Alle spijzen op aanvraag - -

B E L A N G R IJK  
B E L G I S C H  F A B B I E K

ZOEKT IN ALLE GEMEENTEN VAN HET LAND

EENEN GOEDEN AGENT
voor den verkoop met gemak van betaling, har er

UITSTEKENDE RIJWIELEN 
en  MOTORRIJWIELEN

Vraagt de voorwaarden en schrijft aan A. A. A. bureel van dit blad.

FHBRIEKVHH5UPERPH05PHHTEH.SGHEIKUHDIBE VETTENEN KUHSTBUflNOS.
H u is  g e s tich t in  1876 . _________________________________________________________

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

ACH. EEMAN AALST.
Prijzen volgens samenstel. — Vraagt prijs-courant. 

Samengestelde opgeloste G uano  « D E  Z O N  ».
G RO N D ST O FFEN  aan prijs van den dag : Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, 

Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, 
Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Fhosphaat Bernard, Magnesium, 
K o p e r s u l f a a t  (blauwen aluin) 98/99 zuiver, Vergruizers Vermorel, Eclatr n. 1.

A > \ \  i \ I  /  /  ' / - " T V "

> U W £

t —

TANDPIJND000ER Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle 
tanden. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 

i  frank liet (lesehje neesmiddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaamschen apo 
theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. —  Riskeer i  frank ? zoo uwe tandpijn 
»p 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij 5  frank.

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

Deltour, Rousselare.

H T T L P H I U I S

Matrassenfabriek ☆  De Ster

W e Pol (liet-Vandenberghe
Dolfijnkaai, 2, Kortrijk.

Zelfde huis te Meenen,

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. 

Yperstraat, 4.

De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en dê  lendenpijnen, 
zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan deWililam Carbvtu-n. 
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De Williai*» 
Caebet ten werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting; genezing binnen de acht dagen.

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

Apotheek M1CHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

Kortrijk, Hulpiau, Deneus; Meenen, Flipts; Rousselare, Van Houwe; Moeskroen, 
Maes; Iseghem, Rodenbach, Vethamme, en o v e r a l .



Kroniek voor kunst en kennis.

RICHARD W AG NER
( i 8 i 3- i 8 8 3 ) .

T er ge legen h eid  van W a g n e r ’s honderdsten  geb o o r
tedag, z ijn  er verled en  w eek , in ve le  p laatsen , fees
telijkheden ter z ijn er eer in gerich t gew eest. M en 
heeft alzoo  d ie  o n sterfe lijke  gen ie  w illen  h u ld igen  en 
wel een  w e in ig  het on rech t h erstellen  dat hem  binst 
zijn leven  aan ged aan  w ie rd .

G eboren  in L e ip z ig , beg in t hij er m et gevo lg  zijne 
klassieke stu d iën , m aar voelt zich  w elhaast on w eer
staanbaar d oo r de m uziek  aan getro kken , D e m uzi
kale theorieën  h ouden  hem  niet lan g  b e z ig ; w elhaast 
begint h ij herder op té com poneeren  en na korten 
tijd v in dt m en hem  w erkzaam  als orkestm eester in 
verscheidene sted en , ’ t Is  een w are  doo laar. A lzoo 
\ (m i h ij ook  in P a r ijs  in i 83g . W at de gesch ied en is 
over z ijn  v e rb li jf  d aar, ons bew aard  heeft is b ijna 
ongeloofbaar. ’ t I s  de zw arte  arm oed e en de d iepste 
ellende. W ag-ner d ie  reèds z ijn  « R ie n z i » gesch reven  
had, w ordt er m ede in a lle  theaters doorgezonden. 
Hij m oet Ita liaan sch e  o p era ’s sch ikken  voor in stru 
menten en in  fan ta sia ’s oversch rijven  oni n iet van  
honger te v e rg a a n . C h e ru b in i, bestierd er van  het 
Conservatorium , in  w ien  hij m eent een vriend  
oatdekt te h eb b en , sch eep t hem  a f  m et eene zoo ge
zegde aa n b e ve lin g  vo or het op era  van  B o rd e a u x  ; 
W agner w il e r h een  en is ged w ongen  den  w eg  te 
voet a f  te le g g e n . A ls  h ij er bij toeval C h eru b in i’s 
brief open  v in d t, d ien  hij den bestierd er m et zooveel 
zorg en ve rw a ch tin g  o vergeb rach t h ad, leest h ij er :
ii je  vous en vo ie  eet aborninable raseu r, p ou r m ’en 
debarasser ; d éb arassez  vous de lu i, a votre  tour, 
comme vo u s le vo u d rez . n

In 18 6 1  versch ee n  W a g n e r nochtans eene tw eede 
:naal in  P a r i js  en kon er ten m insten  z ijn  Tannhaü- 
ser doen op vo eren . Ied ereen  kent de sam en zw eerin g 
tegen hem en z ijn e  k u n st gesm eed  : na  de derde 
opvoering v ie l z ijn  stuk  (sed ert dien h onderde m a
len op d eze lfd e  p laats op gevo erd ) on der het ge
schreeuw en g e flu it d er o p geru id e  m en igte .

M aar W a g n e r w as in tussch en  m eer en m eer v e r
hard gew ord en  tegen o ver de hertelooze kritiek  en 
de bekrom penh eid  z ijn er tijdgenooten . S ed ert zijn 
eerste v e rb li jf  in P a r ijs ,  w as hij reeds in 1848 uit 
Dresden als om w en te laar verjaag d  gew eest en kende 
al dé ellen d en  van  het b a llin gsch ap  ; ’ t is  m aar in 
1864 dat h ij u it Z w itse rla n d , w aar hij het m eest 
vertoefde, w eerom  d en  bodem  van z ijn  vad erlan d  
mocht betred en .

Na vele  w ed erw aard igh ed en , vinden  wij hem  e in 
delijk in  B a y re u th , een  stad je in  ’t noorden van  
Beieren, w a a r h ij, m et beh u lp  van  den  kunstm in
nenden k on in g  L o d e w ijk  I I ,  den  droom  zijns leven s 
kan ten u itvo er b ren gen . H ij rich t er een prach tig  
theatergebouw o p , w a a r  hij al de kunsten  vereen igt 
volgens z ijn e  p lan n en , ’ t I s  van  den  tijd  d er ideale  
opvoeringen z ijn er w erk en  in d ien  kun sttem pel, dat 
de faam van  W a g n e r zich  w elhaast de w ereld  door 
verspreidde.

Die feestsp e len  h ebben  den  grooten  m an op ’t 
laatste van  zijn  le v en  ve e l vertro ostin g  b ijgebrach t. 
Van 1876 tot i883, ’ t ja a r  z ijn er dood in V en etië , 
zijn duizende k u n stk en n ers als in p elgrim stoch t naar 
<lat heilig oord  d er W agn e rsch e  kunst h een gereisd , 
om ze van  d a ar , de w ere ld  d oor, op  a lle  th eaters in 
te voeren, w aar ze n u  n o g  vo o rw eg en d  h eersch t en 
haren m ach tigen  in v loed  u itoefent.

Die kunst is eerie vo lled ig e  h ervo rm in g  gew eest 
van de op era . D eze  kun stvo rm  in  Ita lië  m et ’t begin  
der X V I I e eeu w  on tstaan  en van  d aar n aar D u itsch 
land en F ra n k rijk  o verg e b ra ch t, is het eerst door 
Glück ( f  178 7 ) tot ly r isc h e  tragedie  om gew erkt 
geweest. H ij b le e f  noch tan s de oude Ita liaan sch e  
vormen van  A r ia , R e c ita t iv o , K o o r en B a lle t b e w a 
ren, m aar d ram atiseerd e  de gevoelens in p laats van 
ze aan de v irtu o site it p rijs  te geven  en paste de 
muziek zoo n au w  m o ge lijk  den  tekst aan.

Aan die tw eed e rich tin g , kom t W a g n e r nog eene 
nieuwe to evoegen . H ij w e rp t alles w at nog Ita- 
liaansch .is o ver b o o rd , b ren gt eene doorloopende 
melodie in , on dersteu n d  d oo r ch rom atieke en stoute 
harmonieën, en schept het « le itm otivo  » m et zijne 
polyphonische b ew erk in gen  tot een  n ie u w  elem ent 
van b egrijp e lijk h e id . H e t roep t ons een gedacht o f 
een persoon vo o r den geest, h erin n ert ons aan  ’t 
verleden o f  b ere id t ons vo o r tot de toekom st, brengt 
klaarheid in  h et to on eel als de voetnota ’s onder eene 
leekening, en h elp t er n iet w ein ig  toe tot de inn ige 
vftrsmelting d er d ich t-, gebaren- en m uziekkunst, 
gelijk ze W agn er ged roo m d  had.

W ij zouden nog k u n n en  w ijzen  op  z ijne  m en ig
vuldige w erken  w a a r h ij z ijn e  kunsttheoriën  in v e r 
dedigt, op  de w ijsg e e rig e  gedach ten  die hij z ijne  
muzikale w erken  ten gro n d e  legd e, en op z ijn  v e r

zaken  aan het h istorisch e d ram a dat hij sed ert 
« R ie n z i » nooit m eer beoefend  heeft. In  z ijn e  tek
sten die hij z e lf  d ich t, en  gen o eg  bekend zijn  om ze 
h ier n iet te m oeten opsom m en, verw erk t hij v o o rt
aan de legen de, om h et z ie lku n d ig  dram a te sch ep 
p en  w aarin  de algem een m ensch elijke  gevoelens 
leven  en strijd en .

M aar dit alles zou ons te ver le id en . W e w illen  
a lleen lijk  h ier nog op steunen, dat W a gn er’s w e r
ken beneven s eene kunstige o p vo erin g , vo oral van  
den kant van den toehoorder vo o rb ere id in g  vergen  
om  goed  verstaan  te vvorden. M en  zal zich  n im m er 
in zijne w erken  zoo lich t te h uis gevoelen  als in  de 
o p era ’s m et Ptaliaansche rich tin g , ’ t I s  im m ers e rn 
stige en d iep g ron d ige  kunst, w aar m en eerst den 
tekst m et z ijne  w ijsg e erig e  r ich tin g  aan d ach tig  b e
h oort te onderzoeken en n aar het op van gen  en ont
houden der le itm otiven  ve le  toestanden k laar m aakt.

Op deze vo orw aard e  alleen , zu llen  som m ige dee- 
len die m en som s als dor en la n g d ra d ig  hoort 
bestem pelen  (b. v . de 2de akt der « W a lk ü re  »), ver 
van  te vervelen , d iepe  beteeken is en aan trek kelijk 
heid  k rijgen . U itleg b o ek jes  v in d t m en tegen w oord ig  
bij de vleet in alle talen en in a lle  vorm en  M en 
getrooste zich  dus die k le in e  m oeite, w ant zé zal 
h on d erd voud ig  verge ld  w ord en .

Buitenlandsch overzicht.

UIT A LLE  LANDEN .
D E  O N D E R H A N D E L IN G E N  van Londen tus

schen de Balkansche bondgenooten en de Turken loó- 

pen op geen wielkens. De bondgenooten komen zelf niet 

overeen en de Turken doen allerhande bokkensprongen 

om de zaken te bemoeilijken. Men trappelt voort op de 

zelfde plaats, maar men gaat geen stap vooruit,

Geheel dit spel moede en ziende dat men op zulke 

wijze nievers kan geraken, beginnen de Europeesche 

mogendheden zenuwachtig te worden. Z ij hebben beslist 

daar kort spél mede te maken. Bij monde van den En- 

gelschen minister Grey hebben zij aan de onderhande

laars laten weten dat van nu voort alle bespreking nutte

loos geworden is, dat men niet eeuwig en ervig kan 

blijven peuzelen aan dit vredeverdrag en dat het van nu 

voort tijd wordt alles kant en klaar te maken en het 

verdrag te onderteekenen zooals het gaat en staat.

— »o«—

Na de bloedige Oorlogen in Tripoli en in de Bal

kans, is wederom een zucht naar vrede en een geweldige 

afkeer voor den oorlog overal aan het waaien. Nu wil 

men den put dekken als het kalf verdronken is.

Oorlogen zijn in den grond overblijfselen uit de bar- 

baarscheid, evenals tweegevechten en herberggevechten. 

Z ij onteeren het beschaafde menschdom. Daarover is 

men het overal eens. M aar wanneer het begint te span

nen tusschen twee landen dan vallen al die schoone 

beschouwingen in ’t water en men valt aan t vechten 

gelijk twee hanen.

De Vereenigde Staten van Amerika komen nog eens 

een voorstel te doen om die ongelukkige oorlogen zoo

niet af te schaffen, ten minste moeilijker te maken. 

Voorzitter Wilson stelt aan de mogendheden voor een 

V reder aad in te richten. Telkenmale een geschil ont

staat tusschen twee landen, die raad zou de zaken on

derzoeken en nooit zou een oorlog mogen verklaard 

worden tenzij na een bepaalden tijd.

Tot hiertoe had de vrederechtbank van Den Haag 

maar kleine geschillen klaar te trekken. Wanneer groo- 

tere belangen op het spel stonden en wanneer er gevaar 

was van oorlog, dan gingen de mogendheden naar den 

rechtbank van Den Haag niet. Moest het voorstel van 

Wilson algemeen aanveerd worden, dan zouden de 

mogendheden zich verplichten al hunne geschillen, groo

te en kleine, voor den rechtbank te berde te brengen en 

een oorlog zou nooit meer haastig en onverwachts kun

nen aangegaan worden. Het ware toch een stap vooruit. 

— »o«—

Ondertusschen versterken al de landen hunne legers, 

om den vrede te versterken, zeggende : Z ijt te betrou

wen, maar betrouw niemand.

Deze week nog werd de driejarige, dienst in Frankrijk 

met groote meerderheid gestemd.

Deze nieuwe wet, die de legerdienst één jaar ver

hoogt, heeft wat oproer verwekt onder het leger. Eenige 

soldaten hebben gewoeld en gespookt in de kazernen.

U it het onderzoek daarover ingesteld is gebleken dat 

er in het Fransch leger een bond bestaat van soldaten, 

geleid door socialisten en revolutionnairen, ten einde 

den geest van opstand onder het leger te versterken. 

De soldaten daaraan verbonden storten wekelijks geld 

om de oproerige propaganda onder het leger te houden, 

schriften en boeken te verspreiden in oproerigen trant 

opgesteld. Deze schriften raden de soldaten aan, in tijd 

van onlusten, te schieten op de officieren.

Geheel die oproerige inrichting werd op touw gezet 

door socialitische kopstukken die men ongedeerd heeft 

laten wroeten, terwijl men de Fransche Kloosterlingen 

buiten de grenzen deed verhuizen, in naam der ave- 

rechtsche « vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid! » 

— »o«—

Hoe deze ronkende Fransche woorden in Frankrijk 

worden toegepast heeft het Kamerverslag dezer dagen 

nog al koddig bewezen.

In de Fransche Kamers werd deze week eene wet 

gestemd door 596 Kamerleden. Groot was de ver

bazing, want er zijn in ’t geheele maar 597 Kamer

leden, waaronder vier gestorven zijn en niet vervangen 

werden. De Kamers bestaande uit 593 levende leden, 

heeft dus 596 stemmen uitgebracht, drie stemmen meer 

als stemmers.

Van waar die drie overtollige stemmen? ’t Is geheel 

eenvoudig : drie doode Kamerleden hebben mede ge

stemd !

Dit voorval herinnert ons het geval van eenen Fran- 

schen kandidaat die na eene eerste stemming in her

kiezing of ballotage kwam met zijnen tegenstrever.

Daags voor de herkiezing gaat de kandidaat bellen 

bij den onderprefekt.

—-Ti « Mijnheer de prefekt, zegt hij, ik kome u de

toelating vragen eene meeting te mogen houden op het 

kerkhof. » >

—  « Op het kerkhof? » '

—  « Ja, en elders niet, want over acht dagen heb

ben twee honderd dooden voor mijnen tegenstrever ge

stemd en ik zou die menschen willen een woordeken

spreken om ze tot betere gevoelens te brengen! .»

Dit is een staalken van het kiesstelsel in het land dat 

de vrijheid, de gelijkheid en de broederlijkheid in 

pachte heeft.

VO LKSVERBEESTING  
OP GRO OTE SCHAAL.

Zondag na Zondag, zién we, onder Verschillende 
voorwendsels: nu eens ronde van dit,dan eens ronde 
van dat, de zandduivels, de gloeiende machinebee- 
sten, de onziende velokoersers langs onze openbare 
wegen voorbij stuiven;

Honderden menschen staan doorgaans dat beulen 
met volk, die domme zelfverlaging van een aantal 
gaaien aan te staren. Doorgaans echter peizen ze niet 
op hen die die koersen, die kolossale menschenver- 
beesting en volksverlaging inrichten: namelijk een 
aantal geblaseerde jonge heerkes, die niet wetend 
hoe hun eigen leven doodgedaan, meenen dat het 
best kan geschieden met een aantal anderen, arge- 
looze domme volksjongens, naar hun ongeluk en 
hunne dood te jagen; wedders en velofirmas die er 
eerst en vooral op uit zijn, uit de dommigheid van ’t 
volk, wat het ook kosten moge, geld te slaan.

Doch bezien we eens de twee dingen: de koersers, 
die om niet te moeten werken, om wat geld te winnen 
door niet voortbrengende bedrijvigheid, door koer- 
serennen, zich afslooven, lijf en ziel verbeesten, 
rijden door misse en door alles — en aan den anderen 
kant: de nietsdoeners of geldmannen die heel dat 
spel in gang steken; we moeten zeggen: « Wat zotte 
boel ! Hoe kan iemand de moeite doen daar belang 
in te stellen! ? »

Daarom ook roepen we alle verstandige menschen 
toe: teekent verzet aan waar het past tegen die 
volksverlaging; gunt er toch uwe aandacht niet aan!

Vlaskrotiiek.

EENE O M W EN TELIN G  
IN OE VLA SR O TIN G .

Onder die hoofding lezen wij in « Le Courrier de 

1’Argentine » hiernavolgend artikel :

De Regeering van de Argentijnsche Republiek stelt 

thans groot belang in het roten van vlas. In Argenti

nië wordt veel vlas opgedaan, maar voor het zaad 

alleen ; de vlasvezel is nog van geene waarde en het 

vlasstroo wordt, op het land zelf, in brand gestoken, 

na het rijpen van het zaad.

De zaak ware nu, te weten of, in dat land waar 

zóó veel lijnwaad verbruikt en ingevoerd wordt, men 

geen vlas zou kunnen opdoen voor den vezel.

Een der belangrijkste factors daartoe is de roting 

met het doel eene grondige studie over het roten te 

maken, zonden wij eenen onzer medeopstellers naar 

België, om, in de omstreken van Kortrijk, de nieuwe 

kunstmatige roterijen, die aldaar opgericht wierden, 

van dichtbij na te gaan.

Hij werd ingelicht door den uitvinder zelf, eenen 

vlasnijveraar, die lange jaren zijn bedrijf, zijne 

ondervinding en zijne studiën heeft gewijd aan het 

roten van vlas.

Sinds meer dan eene halve eeuw werd dit vraag

stuk door mannen van verschillende nationaliteit 

bestudeerd. De geleerden van alle landen hebben er 

hunne aandacht op gevestigd. Sommigen hebben 

rootlévelingen gèvonden; heele boeken werden daar

over in verscheidene talen geschreven.

De Leie, door de Engelschen met reden de « gou

den Rivier, » genaamd, om reden van den welstand 

en de weelde die zij door die nationale nijverheid 

aldaar verwekt, wordt benijd door elk ander land. 

De Franschen hebben een deel van die rivier op hun 

grondgebied en kunnen niet teweeg brengen, wat de 

Vlamingen eenige uren verder verwezenlijken.

Ook in vele andere rivieren en kanalen werd de 

roting beproefd, doch zonder goed gevolg.

Sommige landen, zooals Oostenrijk in de overtui

ging dat de waters der Leie wondere eigenschappen 

bezaten, aarzelden niet de Vlaamsche vlasbewer- 

kingsmethode te bestudeeren en water uit de Leie in 

groote hoeveelheid mede te nemen en uit te storten 

in hunne kanalen en rivieren, doch zonder goed 
gevolg.

Duitschland zond, op de kosten der Regeering, 

verscheidene vakmannen naarde Leie en bestudeerde 

de methode tot in de minste bijzonderheden, van af 

het zaaien tot het zwingelen.

Rusland eveneens heeft in de laatste jaren eene 

officieële afvaardiging gestuurd naar Kortrijk.

Japonië had er, over eenige jaren, ook zijne man

nen. Hongarië heeft zelfs mannen uit de Leiestreek 

naar ’t zijnent getrokken om er aan de bevolking de 

goede werkwijze aan te leeren.

Doch meer dan welk ander land heeft Frankrijk 

pogingen aangewend om even goed te kunnen roten 

als in de Leie, machtige maatschappijen, zooals Le 
Comité linier de France en La Société industrielle du 
Nord de la France, in samenwerking met de Regee

ring, die milde ondersteuning verleende, hebben 

menigvuldige proefnemingen gedaan, doch eveneens 

zonder te gelukken.

Tusschen de uitvinders van Kunstmatige roterijen, 

waren er mannen van de pratijk, maar ook mannen 

die er niet in waren. De eenen namen warm water 

en verkregen geen geroot maar gekookt vlas; andere 

gebruikten scheikundige zuurstoffen en vernielden 

den vlasvezel. Anderen nog, ziende dat de Leiewaters 

niet te klaar waren, namen van het vuilste water en 

mislukten natuurlijk deerlijk.

Thans heeft een Belg, een vlasman uit de Leiestreek 

eene nieuwe kunstmatige rootwijze uitgevonden en 

hij beweert de ware oolossing vast te hebben.

(Volgt daarop de beschrijving van het stelsel 

Legrand-Vansteenkiste, zooals het aan het meeren- 

deel onzer lezers beker.d is). Verders zegt de schrij
ver nog:

Het vlas in de Leie wordt tweemaal geroot; elke 

roting duurt van zeven tot tien dagen; in het nieuwe 

stelsel is de roting ineens af in 48 uren. Gansch de 

inrichting kost slechts 12.000 frs. Men kan rooten 

het jaar door, terwijl in de Leie slechts van 15 April 

tot 15 October mag geroot worden, en het aldus 

bewerkte vlas is^van even goede hoedanigheid als 

dit dat in de Leie werd geroot.

Reeds rond Kortrijk zijn tal van dergelijke kunst

matige roterijen tot stand gekomen, en ver van den 

ondergang der nijverheid te bewerken, zullen zij de 

redding medebrengen, want het Leievlas is niet 

alleenlijk beter dan gelijk welk ander om reden van 

de betere rootwijze, maar ook om reden van de 

betere bekwaamheid der vlaswerkers,; die hetzelve 

roten en zwingelen.

Tot hier de vertaling uit het bovengemeld Argen

tijnsche blad.

De Regeering dier Republiek heeft nog onlangs 

mannen naar onze Leiestreek gestuurd, die hier 

allerlei aankoopen gedaan hebben. Zelfs werd aldaar 

eene textielmaatschappij ingericht met een machtig 

kapitaal om voortaan vlas te kweekenen te bewerken 

voor den vezel.

Moeten wij daar nu nog een nieuwen mededinger 

vreezen? Naar onze bescheidene meening, niet het 

minst. Dé Argentijners beginnen slechts aan de zaak 

en zij moeten nog eerst van aan het zaaien tot het

zwingelen en spinnen jarenlange ondervinding.....

en teleurstelling opdoen eer zij het vlas een weinig 

zullen kennen.

Intusschen verwekt de nieuwe rootmethode zoo 

wat overal belangstelling, zooals blijkt uit hierbijge- 

voegd nieuwsje.

Engelsche vlasmannen te Kortrijk.

Een groep Engelsche vlasnijveraars uit Belfast en 

omstreken (Ierland), komen Vrijdag, 6 Juni, te 

Kortrijk toe, langs Dover-Oostende, onder de leiding 

van M. H. Carter, om de vlasbewerking en de 

roting in de Leie eens na te zien, alsmede om de 

opening bij te wonen van eene nieuwe kunstmatige 

roterij in de omstreken. De groep zal ook de tentoon

stelling van Gent bezoeken.

Een tweede groep komt in de Leiestreek toe rond 

20 Juni, om ook aanwezig te zijn in het Internatio

naal Congres der Vlasspinners te Gent.

En eene derde dergelijke reis zal ook ingericht 

worden rond den 11 Juli.

Wekelijksche kroniek.

VAN GENT.

( Bijzondere briefwisseling).
K O N G R E S  V O O R  B O E R IN N E N K R IN G E N

Algemeene vergadering en zitting der afdeelingen 

op 13-14 Juni in de Kongreszaal te Gent. Op 12 Juni 

uitstap naar het Hazegras. Op 15 Juni uitstap naar Het 

kasteel Oydonck en ontvangst op het stadhuis te Gent; 

Op 16 Juni verschillende uitstappen.

G E N E E S K U N D IG  K O N G R E S

Dit kongres zal gehouden worden te Gent op 20, 2 1 

en 22 September aanstaande.

Op dezelfde dagen zal het tweede Vlaamsch kon

gres van Taalkunde, Geschiedenis en aanverwante 

vakken gehouden worden.

K O N IN G  A L B E R T  T E  G E N T

Het is toekomende week donderdag dat Koning A l

bert de fransche en engelsche afdeelingen komt bezoe

ken. De Vorst zal in den namiddag toekomen.

Het officieel bezoek van den Koning aan de stad 

Gent is vastgesteld op 21 Juni. Zijne Majesteit zal per 

boot aankomen en aan de Voorhaven ontschepen.

H E T  O R A T O R IO  « D E  S C H E L D E  »

Er was verschrikkelijk veel volk Zaterdag, en er is, 

niet onverdiend, zeer veel geestdrift geweest. Maar wat 

volslagen ontbrak, was orde in de zaal, zoodat er op 

de galerij zelfs verscheidene kijverijtjes geweest zijn, 

die door de verontwaardiging van het volk moesten ge

stild worden.

W at de uitvoering betreft, die is beter geweest dan 

we hadden durven verwachten.

De solisten zijn terecht gunstig aanhoord geworden.

B R A N D  IN  D E  T E N T O O N S T E L L IN G

Een brand heeft Zondag namiddag het koffiehuis 

Zillerthal en een . Indisch paviljoen, waar tapijten, ko-; 

peren potten en Indische reukwerken verkocht worden, 

vernield.

Het vuur ontstond aan den achterkant van de Ziller

thal en nam dadelijk uitbreiding.

Brandweer en policie snelden ter plaats.

Er was dien namiddag veel volk in de Tentoon

stelling.

De schade is door eene Engelsche compagnie gedekt 

en bedraagt omtrent de 300.000 frank.

Het is dank aan weluitgedachte plans van het Be

stuur der Tentoonstelling dat het vuur geene grootere 

uitbreiding kon nemen.

Vlaamsche belangen.
De hoogere raad der Vincentiusgenootschappen van 

België heeft een omzendbrief uitgezonden om op heden 

Zondag I Juni te Brussel, Ozanam te vieren.

Volgens de schikkingen zullen er vier lofreden uit

gesproken worden : 3 fransche en ééne vlaamsche. Dus 

het Vlaamsch staat weeral waar de bezem staat : in 

’t hoekje.

— »o«—

Nu dat de wet op het gebruik onzer taal bij het 

leger uit den weg is, is het oogenblik aangekomen om 

met kracht de beweging tot vordering van Hooger On

derwijs in eigen taal weer aan te vatten. Het Wets

voorstel Franck-Van Cauwelaert-Anseele is voor de 

tweede maal neergelegd en zal weldra door de Afdee

lingen der Kamer Onderzocht worden, die er verslag 

moeten over uitbrengen. Nadien kom t het Wetsvoorstel 

ter bespreking in de Kamer.



He brand in de Tentoonstelling1 van (ient.
(Zie tekst bl. 5).

p lech tige  w ijd in g  en in h u ld ig in g  van het vaandel 
der K . J .  W . —  G root concert.

Winkel-St-Elooi. — Z o n d a g  n am id dag, rond
6 ure, kwam  P a u l D h allu yn ,lan d b o u w er te G h elu w e 
smet zijn broeder sam en per velo a lh ier aangereden . 
G ekom en voor de herberg St Arnoldus. b ia k  de 
kad er van zijn rijw ie l en P a u l plolte inet het hoofd

oru it ten grond e H ij had het bew ustzijn  verloren 
n had eene gapende w onde boven het rechter oog 

M aan d ag  m orgend w erd  hij per rijtu ig  n aar zijn 
huis gevoerd.

O ver een ige  w eken, terw ijl de gekw etste m et zijn 
derden broeder aan  de beeten w erkend w as. stortte 
eensklaps den put die zij gem aakt hadden in en zijn 
broeder w erd  onder de aard e en beeten bedolven. 
T o en  h ij zijn broeder boven haalde w as hij reeds een 
lijk.

Prieste/ lijke benoem in (jen.
B isd o m  B r u g g e .

Zijn benoemd: 

Pastor te Marialoop, de E . H. Foulon, pastor te 

Beveren op den Iser; 

Pastor te Beveren, de E . H. Huys, onderpastor 
te Thourout; 

OnderpastorteThourout.de E. H. De Saegher, 
onderpastor te Oudenburg; 

Onderpastor te Oudenburg, de E. H. Van Walle- 
ghem, priester te Pitthem;

Econoom aan het Klein Seminarie te Rousselare 
de E. H. Van Steenbrugge, bewaker van hetzelfde 
gesticht, alwaar hij vervangen wordt door E. H. 
René Denys, professor in ’t kollege te Oostende.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

LEIEVLAS. — 28 Mei. —  Verkoop uiterst kalm en beperkt; 
doch weinig vlas werd opgesmeten. Prijzen ilauw gestemd. De 
klodden, weinig gevraagd, behoulen moeilijk hunne vorige 
prflzen ; de 'roting vordert goed ; maar het vlas op stam begint 
te lijden van de droogte. Tot nog toe werden om zoo te zeggen 
geen nieuwe rooten op de markt gebracht. Vlaskaf, 2.25 tot 
2.50 ; lijnzaad, 25; leemen, 1.25 tot 1.40.

HOLLANDSCH VLAS. —  Hier en daar zijn nog stocks ge
zwingelde vlassen te koop : goede vraag naar fijne kwaliteit aan 
volle prijzen. Lagere soorten verwaarloosd. De vlasteelt zal 
zich wellicht niet uitgebreid hebben.

IERSCH VLAS. —  Belfast, 24 M e i: Zaaitijd ten einde; we
der weinig gunstig. Waarschijnlijk min vlas gezaaid dan verle

den jaar.

RUSSISCH VLAS. — Weder in Rusland schoon en droog. 
Zaaitijd ten einde. Prijzen overal vaster, te Gent, te Rijsel, Aen 
zelis te Bcliast in rijzing voor sommige soorten

- Uitvoer van 1/14 Oktober tot

28 April/11 Mei
1912

141.523.000 kil.
75.54.1,000 »

217.068.000 kil.

Vlas.

Langs de havens 
Per spoor

27 April/10 Mei 
1913] 

159,443,000 kil. 
66,781,000 » '■

Klodden. 

Lan^s de havens 
Per spoor

17.346.000 kil.
4.275.000 »

21,621,000 kil.

226,224,000 kil.

18.984.000 kil.
3.407.000 »

22,391,000 kil.

Vlas- en werkgarens.
Gent, 23 M e i: Normale verkoop ; prijzen vast.
Trautenau, 21 M e i: Levendige verkoop ; prijzen vast.
Biele eld, 23 M e i: Prijzen onveranderd.
Belfast, 24 M e i: Geringe verkoop ; doch prijzen vast.
Dundee, 24 M e i: Nog al goede verkoop aan vaste prijzen.
Rijsel, 28 M e i: Goede verkoop aan vaste prijzen.

Lijnwaad.

Gent, 23 M e i: Betere verkoop.

Belfast, 24 M e i: Ten gevolge der onzekerheid in de hervor
ming van het toltarief in Amerika, komen weinig orders toe. 
Grof lijnwaad, batistes en fijne zakdoeken worden nog het 
meest gevraagd.

Dundee, 24 M e i: De kwestie der nieuwe tolrechten voor 
Amerika verhindert de zaken. Koopers en fabrikanten doen 
biltere klachten daarover.

Rijsel, 28 M e i: Moeilijke verkoop wegens de hooge prijzen.

Katoen.
Antwerpen, 25 Mei. Bericht van Af. Depraetere. — Rijzing 

van 10 fr. voor oogst 1912 en van 9 fr. voor oogst 1913. De ka- 
toenoogst in Amerika staat, vooralsnu, nog al goed: in het 
Westen toch wat te veel droogte, in de Midden Staten te veel 
regen. De katoenoogst zal nagenoeg dezelfde zijn als verleden 
jaar. Doch, alle omstandigheden ingezien en rekening houdende 
met den gunstigen toestand der katoennijverheid, is eerder rij
zing in de prijzen te voorzien.

Liverpool, 28 M e i: Mei/Juni, 6.46.

Egyptisch katoen, 9.79.

Le Havre, 28 M e i: Mei, 79.

Nieuw-Orléans, 27 M e i: Mei, 12.38.

Chicoreien.
Antwerpen, 25 Mei. — Bericht van M. Cyr. Vindevogel. — 

Markt zonder groot belang. De prijs zal afhangen van den nieu

wen oogst, die merkelijk minder zal zijn dan deze van verleden 

jaar; doch men moet rekening houden met het feit, dat in België 

en Frankrijk groote overschot is In chicoreiboonen 1912.

Rijsel, 21 M e i: Beschikbare, 15.25; nieuwe, 16.50.

Leeuwarden, 23 M e i: Beschikb., 6.50 g . ; oogst 1913, 7.25 g.

Maagdeburg, 23 M ei: Beschikbare, 14 m. ; oogst 1913, 15 m.

Kortrijk, 26 M e i: Beschikbare, 13 & 13.50.

Rousselare, 27 M e i: Beschikbare, 13.50 & 14.

BUItGEHSTANh
ARDOYE.

T r o u w b e lo f t e .  — Remi Devoldere en Silvie Bouckaert.

Geh. —  Camiel Joye, zv. Cyriel en Maria Vanseveren.—  Alfons 
Benoit, zv. Victor en Elisabeth Scheldeman.— André Labeeuw, 
zv. Joannes en Hortensia Vandevelde. — André Vantomme, zv. 
Victor en Flavia Platteeuw.

BISSEGHEM.

Geb. —  André Seynaeve, zv. Jules en Leontina Verschaete.

EMELGHEM.

Geb. — Julien Vannieuwenhuyse, zv. Alfons, Plaats. — Cam. 
Priem, zv.'Petrus, Haaipander. — Maria Geldhof, dv. Leopoid, 
Haaipander. —  Maria Depuydt, dv. Arthur, Plaats. —  Maria 
Wyffels, dv. Gustaf, Liester. — Roger Vieren, dv. Emiel, Dam.
— Valeer Verschatse, zv. Henri, Dam. Maria Scheldeman, 
dv. Alberic, Dam. — Robert Dewyn, zv. Jules, Kouters. — 
Daniël Vandeweghe, zv. Henri Dam. —  Roger Demoen, zv. 
Eugeen, Plaats. — Roger Semetier, zv. Camiel, Marelputten. — 
Roger Verstraete, zv. Odiel, Vijfweg. — Diana Deforce, dv. Alf.

Huw. — Cyriel Decroix, van Iseghem en Lea Vangrysperre.
— Camiel Dumortier, van Iseghem en Silvia Goddeiis. —■ Karei 
Debosschere en Leontina Sintobin, te Meulebeke.

Sterfg .— Eugeen Coolen, 13 m. Plaats. — Roger Verhelst,
6 weken, Kouters. — Frans Bruyneel, 69 j. Cachthemstr.— 
Theresia Devoldere, 71 j. wed. E. Verdeure, Vijfw. — Florent 
Dutillieux, 3 m. —  Cyriel Tavernier, 16 m. Vijfw.

HARELBEKE.

Geb. — Hilaire Sabbe, Molenstr. — Leon Casteur, Eikstr. — 
Octaf Dujardin, Staceghem. — Daniël Desmet, Gentstr. — Leon 
Maes, Oostestr. — Maria Goemaere, Oostestr.—  Juliana Devos, 
Oostestr. — Rachel Lefevere, Staceghem.

Huw. —  Henri Seynaeve, te Desselghem en Rachel Desnyder, 
kantw. — Henri Descamps, metser en Magdalena Deryckere.

Sterfg. — Eduard Messiaen, 76 j. Hospital. — Destadsbader, 
mannelijk geslacht.

HOOGLEDE.

T ro u w b e lo fte n . —  René Biebuyck en Anna Cappelle, van 
Staden. —  R. Depoortere, Passchendaele en Emma Ghesquière.

Geb. —  Maurice Louagie, zv. Désiré en Josephine Vander- 
steene. — Remi Verstraete, zv. Henri en Augusta Missine. — 
Maria Vandaele, dv. Henri en Elodie Vermeersch. —  Arthur 
Degryse, zv. Emiel en Irma Devulder. — Polydor Decommere, 
zv. Alfons en Lisa Vanbiesbrouck.

Huw. —  Cyriel Nevejan en Stephania Seurinck. — Joseph 
Vroman, van Meulebeke en ElviraOoghe.

Sterfg. — Degrendel, vrouwelijk geslacht. — Gerarda Cor- 
nette, 8 m. — Gerard Pante, 1 j.

INGELMUNSTER.

Geb. Eugeen Vansteenkiste, zv. Alberic en Maria Vergote.
—  Juliana Depla, dv. Remi en Irma Vanthuyne. — Joris Haver- 
beke, zv. Floribert en Maria Duvivier. — Rachel Windels, dv. 
Victor en Julia Vaneeckhoutte. — Jeroom Wyttenhove, zv. Jules 
en Alida Lainez.

Sterfg. — Estella Wastyn, 2 m. — Ivo Vansteenkiste, 93 j. 
zonder bedrijf, echtg. van Virginia Debruyne. —  Germana 
Crombez, 7 weken. — Maria D’hondt, 17 j. kantwerkster. —  
Maria Lecluyse, 30 j. huishoudster, ech.tg.*van Alb..VandepHtte.

ISEGHEM.

Geb. — Maria Vandenberghe, dv. Jan en Suzanna Callens, 
Nederweg. —  Henri Guillemyn, zv. Eduard en Emma Maes, 
Mentenhoek.—  Roger Hullebusch, zv. Victor en Leonie Strynckx 
Mandelstr. —  Jules Dekeirsschieter, zv. Henri en Maria Mest
dagh, Rousselarestr. —  Marcel D ’eere, zv. Julien en ldonie 
Loncke, Ommegangstr. —  Karei Debal, zv. Camiel en Adela 
Dupon, Ameyestr. — Willem Holvoet, zv. Julien en Gabriella 
Debil, St-Pieterstr.— Maiia Hovré, dv. René en Magdalena Vens.

Huw. — Jules Christiaens, 27 j. schoenmaker en Elisa Eeck- 
hout, 23 j. fabriekwerkster.

Sterfg. — Irma Vandommele, 2 m. Meenenstraat. — André 
Vanhaverbeke, 9 dagen, Lendeledestr.

KORTRIJK.

T ro u w b e lo fte n . —  Victor Deleu, schilder, Wijngaardstr. en 
Gabriella Kints, borduurster, Veemarkt.— Eduard Pollet, kleer
maker, en Maria Vanmeerhaeghe, naaister, beide Vlamingstr. — 
Silveer Staels, behanger, Peterseli.straat en Bertha Bossuyt, 
naaister, Tuinstr. — Camiel Tanghe, fabriekwerker, Gentkaai 
en Lejntina Vankeersbilck, weefster, Overleiestraat. — Valeer 
Cottyn, kleermaker, Julien Liebaertlaan en Maria Verschoore, 
strijkster, Bruggesteenweg. — Pieter Vanhalst, herbergier, wed. 
van Juliana Planckaert, Bruggestr. en Eudoxia Declercq, her
bergierster, echtgescheidene van August Vindevogel. Vercruys- 
senspoortje. — Hector Surmont, statiewerkman, te Kortrijk en 
Paulina Debusschere, lijnwaadbleekster, te Heule. — Alfred 
Vandewiele, gendarm, te Kortrijk, \oorheen te St-Nlklaas en 
Sophia Staes, zonder bedrijf te St-Niklaas.

Geb. —  Marcel Vanhoutte, Damkaai. —  Irma Bouttens, Sint- 
Denijsstr. —  Willy Decock, Schinckelstr. —  Emiel en Emiliana 
Mouton, Veldstr. —  Lydia Matton, Staceghemsteenweg.— Henri 
Vandeputte, gehucht Het Hooghe.— Roger Lecossois. Doornijk- 
steenweg. — Eric Duvivier, Jan Bethunelaan.— Mcdard Ameye,

Magdalenastr.—  Werner Lunssens, P. Tacklaan.— Rachel Ver- 
haeghe, Hovenierstr.— Suzanna Vandendaele, Wagenmakerstr.

Huw. — Joris Sanders. 28 j. wever, Roggestr. en Irma D.is- 
sonville, 22 j. strijkster, Doornijksteenweg. — Laurent Cottem 
22 j. meubelmaker, Audenaerdeweg en Adolphina Vandenberghe 
22 j. bobijnster, Pachthofstr. — Eduard Vanneste, 23 j. kalm 
dersgast en Emma Leenaert, 26 j. breidster, beide Pluimstr. — 
Camiel Schouteten, 22 j. goudsmid, te Borgerhout en Mari* 
Allins, 23 j. kleermaakster, Wandelingstr.— Camiel Valcke, 41 j. 
vlaswerker, te Bavichove en Maria Desmui, 38 j. huishoudster,, 
wed. van Gustaf Callens, Moorseele. —  Gentiel Vandecasteele.
22 j. dekkersgast, Sweveghemstr. en Rachel Eggermont, 23 j. 
bobijnster. Klakkaersreke. Edmond Huysentruyt, 25 j. schil 
dersgast, St-Antoniusstr. en Maria Vanlaeke, 22 j. bobijnster, 
Staceghemstr. — Medard Buysschaert, 26 j. handelsreiziger. 
Doornijksteenweg en Clotilde Dubaere, 22 j. huishoudster, Aei- 
bekesteenweg. — Joris Deconinck, 25 j. meester behanger. 
Gentkaai en Magdalena Noreille, 24 j. z. bedr. St-Amandslaan 

Sterfg. — Octaf Bouttens, 14 m. St Denijsstraat. — Pelagia 
Vanackere, 72 j. zonder bedrijf, Groeninghekaai. — Omer De 
simpelaere, 6 j. Staceghenistraat, gehuisvest te Bellegliem — 
Albertine Decaluwe, 4 m. gehucht Walle. — Hostens, vrouwet. 
geslacht, Deerlijkstr. — Paulina Vlieghe, 52 j. huishoudster, 
echtg. van August Putman, Doornijkwijkstr. — Lea Lamorat.
15 j. Budastr. — Louis Vandierendonck, 75 j. brouwersgast, 
echtg. van Rosalia Lintseele, Moorseelestr.

LEDEGHEM.

Geb. — Rachel Olivier. — André Buyse. Henri Cools. — 
Margareta Parmentier.— Camiel Vanackere.— Gerard Warnez. 
Paula Cneudt. —  Firmin Vandermeersch. — Paula Messely.

Sterfg. — Maria Decuypere, 71 j. bijzondere. — Bertba Ver 
faillie, 24 j. herbergiester.

MOORSEELE.

Geb. — Maurice Vermeersch, zv. Henri en Helena Beerlandt.
— Maurice Vantomme, zv. Theophiel en Martha Salembier. —
— Germain Gekiere, zv. Horace en Elodia Daels.

Huw. —  Henri Vanlerberghe, 26 j. en Mathilde Strosse, 19 j,
— Cyriel Ovaere, 24 j. en Magdalena Mispelaere, 18 j.

Sterfg. —  Anna Nuyttens, 52 j. wed. van Alois Depretter,
echtg. van Alois Vandaele. — Thomas Carton, 11 m. — Martha 
Couckhuyt, 19 dagen. —  Charles Feys, 52 j. echtg. van Silvia 
Delberghe.— Maria Taillieu, 68 j. echtg. van Const. Vandamme.

MOORSLEDE. v

Geb. — Josef Degryze, zv. Eduard en Mathilde Vermaut. — 
Paula Corneillie, dv. Hector en Helena Joye. — Maurice Noyez, 
zv. Theophiel en Emma Dequae. — Paula Vermeulen, dv. Henri 
en Emilia Dumoulein. — Frans Vandamme, zv. René en Ollva 
Decoster. — Omer Goddeeris, zv. Camiel en Flavia Ingels. — 
Eugeen Vanneste, zv. Alidor en Adelina Masschelein.

Huw. — Henri Cuvelier, schrijnwerker, te Croix en Gabriella 
Lebbe, zonder bedrijf.

Sterfg. —  Eugenia Vansteenkiste, 73 j. echtg. van Jacobus 
Simpelaere, Stroomke. — Juliana Berkein. 48 j. ethtg. van 
Henri Deryckere, Koekuit.

OOST-NIEUWKERKE.

Geb. — Petrus Lapere, zv. Omer en Romania Devoldere. — 
Irma Breyne, dv. Jules en Silvia Verbeure. — Michel Termote, 
dv. Cyriel en Silvia Geldhof. —  Willem Goddeeris, z t. Camiel 
en Maria Verpoort. — Julien Maertens, zv. Victor en Emilia 
Geeraerd. — Paula Verfaillie, zv. Achiel en Julia Casteleyn. — 
Paula Cardoen, zv. Henri en Maria Demeulenaerc. — Alfrwl 
Degryse, dv. Jules en Febronie Deceuninck.

OU CKEN E.

Geb. -  Maria Deconinck, dv. Josef en Julia Vansteenkiste.
— Josef Devlies, zv. Emiel en Elisa Lievens.

RUMBEKE.

T ro u w b e lo f te . —  Omer Vandepoele, van Peteghem en EJisa 
Vergote, bijzondere.

Geb. — Martha Soete, dv. Cyriel en Flavia Vandaele. — 'Lia 
Galle, dv. Emerence.— Flavia Phlypo, dv. Jules en Anna Delva.
—  Rachel Vermaut, dv. Henri en Maria Lagae. —  Lydla Toye. 
dv. Alfons en Hectorine Vanderhaeghe. —  Paula Rosseel, dv. 
Henri en Seralina Remmery. — Paula Vergote, dv. Camiel en 
Leonia Velghe. — Odiel Decoene. zv. Silvie. - Leona Vuylsteke 
dv. Julien en Irma Pareyt. — Margaretha Desmet, dv. Jules en 
Clotilde Verduyn. — Maria Lauwers, dv. Emiel en Renilde Ver 
brugghe. — Hemi Vanhaverbeke, zv. Gustaf en Maria Wittouck
— Godelieva Marescau, dv. Hector en Maria Vaneekendelaere. 

Huw. — Victor Pillen, landbouwer en Eugenia Callens, land
bouwster. —  Alfons Soenen, en Elisa D ’hondt, landbouwers.— 
Octaf Soenen, van Roesselaere en Maria Verbrugghe, fabriek» f 

Sterfg. —  Mathilde Degraer, 55 j. echtg. van Lodewijk Com- 
mere.—  Xarel Depoortere, 76 j. —  Désiré Fiamand, 82 J .— { 
Joannes Debal, 80 j. — Elisabeth Damazlere, 73 j. echtg. van 
J. Vergote.

WEVELGHEM.

T ro u w b e lo f te . — Camiel Vandewalle en Irma Delaere.

Geb. — René Bekaert, zv. Alberic en Irma Buyse.—  Germana 
Behaegel, dv. Alberic en Irma Callens. — André Verledens, zv, 
Cyriel en Elodie Verledens. — Henri Vandenberghe, zv. Jules en 
Emilia Sioen.

Sterfg. —  Elisa Dufour, 27 j. echtg. van Hector Steverllnck.

H a r k t e n  van  K g r t h ijk .
26 Mei. —  Witte tarwe, 21-50 tot 22 00 per 100 

Itilos; roode tarwe, 2o 50 tot 21-00 ; rogge, 17-00 
tot 17-50; haver, 20-00 tot 21-00; boonen, 23-00 
lot 24-00; witte aardapp., 5-25 tot 5-50: roode
aardappels,----tot ---- ; boter, per kilo 2-70
tót 2-9o : eieren, de 26, 2-25 tot 2-5o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 69 50 ; lijnzaadolie, 
58-25, koolzaad, 32-50; lijnzaad, 27-50; koolzaad- 
koeken, 14-00 tot 15-00; lijnkoeken, 17-50 tot 18-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen. 26-00; ammo- 
oiak-sulfaat, 33-50 ; suikerijen, 13-50 tot 13-75; 
snikerijboonen,----.

V e e m a r k t  v a n  I ! )  M e i .
Qetal tekoopgestelde dieren 443. Prijs per kilo 

levend gewicht.

39 ossen l s,c l-o4 2®' 0-9o 3ao 0-79
122 veerzen 1-05 ' ‘ 0-92 0-81
186 koeien I-oo 0-88 0-79
20 stieren l-oo 0-88 0-77

V e l l e m i i r k t  v a n  « 3  H e i
1-4o tot 1-42 Ossen 1-69 tot 1-71
2-18 tot 2-21 Veerzen 1-71 tot 1-72
2 08 tot 2-12 Schapen 1-07 tot l-o9
1-68 tot 1-70

Vet  m a r k t .

Stieren
Kalvers
Nuchtere
Roeien

•roo t vet 
Klein vet

U-82 tot 0-84 
0-20 tot 0-30

Niervet 1-03 tot 1-05 
Schapenv 0-74 tot 0-78

M a r k t  v a n  R  o u s s e l a r e .
27 Mei. —  Oude tarwe, 21-00 tot 22-00; roode,

19-50 tot 2o-50, rogge, 17-00 tot 17-50; haver, 20-00 
tot 2.1-00; boonen, 22 50 tot 23 50 ; aardappels, 
7-00 tot 8-00-, boter per kilo, 2-75 tot 2 95. eiers per 
25, 2-25 tot 2-36; koolzaadolie per 100 ilos, 69-oo 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 58-25 tot 00-00 ; viggens,
20-00 tot 40-00.

• Suikerijboonen. — Beschik, wagon 13-50, schip 
13-oo; Mei-Juni, wagon 14-00. schip 14-25; groette 
1913, wagon 15-25 schip 15-5o.

E L E C T It lC r r a T
Ondernem ing van Lich t, Dynamos,Motoren 

Ventilatoren, enz.
C e n t r a l e  v e r w a r m i n g .

Warm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen
Overleiestraat, 54, Kortrijk.

BL0NDEEL Gebroeders
Loodgieters, Zinkbewerkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten. 

sp o e d ig e  b e d ie n in g  

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

NIEREN
De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschende 

kwalen van onzen tijd.

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte 
aandoeningen en beroertens welke eene pij lijke 
en gevaarlijke terugkaatsing hebben op al onze or
ganen. ’t Is bij ondervinding bewezen, dat die over
dreven stoornis van maag, hart, blaas, ja zelfs van 
hersens tij ia tilk.'nmale toe te wijten is aan de 
ontsteltenis in ons zenuwstelsel voortgebracht door 
aanwezigheid van onzuiverheden en vergiften welke 
de verzw.ikte en gekwetste nieren niet meer kun
nen uitdri:' fp .

D r T l i .  F o w l e r ’ i  
rp il........krachtda

dig geneesmiddel, bijzon- 
ier bereid voor nier en 
b aa-iziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
\oorkomen. Door het 
geneeskundig korps be- 
voerd verklaard, hebben 
l l ' K n w l  N ie r-  
tillen. ten gevolge 
hunner onfeilbare werking 
op nieren en blaas, door 
eene immer grooteren bij
val, hunne werkdadigtieid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt,kunnen wij onze lezers niet gen«eg aanzetten 
zich wel te overtuigen dat men hun wel de echte 
.%lerplllen AII*-nere. voorzien van den 
groenen waarborgband met het handteeken van 
I>r T l i .  K i i w l c r ,

PRIJS: Fr . 3 , 5 0  de doos.

Bijzonder te vinden te ;

Kortrijk: Apothekers Copermans,Hulpiau ; Ise- 
ghem: Apotheek Rodenbach ; Rousselare: Apo
thekers Vandewalle, Lybeer ; Deynze: Apotheek 
Vandekeere ; Meenen : Apothekers Bonte, Flipts; 
Mouskroen: Apotheek Fonder; Thielt: Apotheek 
Vanderghinst.

Kortrijk, Descamps-Terrière, Steenpoort en 
Deneus, Groote Markt.

Bloemmisten 

en Groensel kweekers
die aanstond verlangen te pachten, 
Hofstede met drie gemeten land bij Gent 
gelegen. En Stieldoeners die begeeren 
woningen met koer en stallingen bij eene 
groote markt, en Landbouwers die 
verlangen Hofsteden aanstonds te pach
ten, gelieven te schrijven naar Camiel 
Storme, Verzekeringsagent, Emelghem 
bij Iseghem.

Te koopen of te huren
Met 15 Oktober a.s. eene FABRIEK met schouw 

voor stoomtuig, dienstig voor alle nijverheid ; 
HOVEN1ERSHOF en drie WOONHUIZEN daar- 
medegaande.

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

S c h riin w e rk p rtT ““ rl S
is gevraagd voor den orgelmakersstiel, 
bij Oscar Anneessens-Marinus, Groenin- 
ghelaan, 40, Kortrijk.

Over te nemen schoenwinkel
gelegen te Kortrijk, O ..L. Vrouwstraat, 
Au Talon Louis XV.

Voor alle inlichtingen zich wenden tot 
P.Vandenbroucke, Peterseliestr. Kortrijk.

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter d u m o a c u a i i ,  

f , Koolenwt*-nnt, 
l t «  t i s s c l ,1 laatste uitvin
ding officieel bekend ge
maakt. 242,644 van
24 Maart 1912.

Heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, le 
K o r t i- i j k ,  den vierd n 
maandag der maand, n 
Hotel de Flandre, (Statiej.

Te koopen uit ter hand;
te Blandain, bij Louis Devernay, twee 
Wagens, eene Stortkar, eene Molenaars- 
karre, engelsche en fransche Molenstee
nen, een Blutoir, een Kuischer, Trap en 
Molenstart, enz., enz. '.spjgf ..

^ V o rd t  gevraagd Jonge Dochter,
kunnende fransch en vlaamsch voor 

het nazien en optellen van waschgoed.

Zich aanbieden, stoomwascherij « De 
Toekomst, » Toekomststraat, Kortrijk.'

Huis HENRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, I 

K O R T R I J K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 

Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

Stoelen, Gordijnen, Stoors, 

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 

Wolle sargiën.
G r o o t e  k t*hm. — G o i ‘ i l k o o p .

In  den Gouden Kam .

E. COORNAEBT-OAVID
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieawiif he«l̂ n van Ourseb
sterk en goedkoop.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr 6ARRIN
Z ij verkloeken de maag en het bloed 
Z ii versterken de zenuwen 
Z ij geven eetlust
Zij genezen hoofdpijn en migraine 
Zii genezen anemie (bloedarmoede)
Zij voorkomen tering (tuberculose).
Deze pillen purgeeren n ie t; zij verslijten 

het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudinlijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulKdanige wijze dat er niets 
verloren ea van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAU 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 verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verleren. De p l l l o n  v h n  i t rO » r r i n  
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

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

Prijs : 1 f r .  a s  de doos. —  Voor 6 
doozen: 7 . 0 0  f r .  — Voor 12  doozen: 
1 S .O O  f r .

Depot voor Kortrijk: A p o t h e e k  I».
Hl A T I  K l> A t5 H . Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbach.

OUD-SOLDATEN!
vilt gij uwe militievergoedingvoor 

te trouwen of onderstand :

W ORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

W ENDT u voor beiden tot 
M  I T I I 1 V S .  K » i iU I » c r « .S  
G E N T .

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

S i i lk e r s e l .- k le  A l l n m i . u  r li- , z i e h ,  
*•••• der w a t e r w e g e n ,  n i e r e n  Ii I m h m  
b  '» r n io .- . i< - r . M i.e e n . 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 ouuste, 
ïelfs ongeneesiyk verklaarde gevallen. Vraag den 
uitvinder, Dr Damman, 76, Troonstraat Brussel, > 
zelf de kostel. broch. N r 26 van deze nieuwe be’ 
hand., uit niets anders dan vreemde planten sa- 
mengeateld. (Verzoeke aan te duiden voor welke 
alekte).___________________

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

42, Groote Markt, K ortrijk

tusschen het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw 

i keurig aan het gezicht 

toegepast, van 1 frank af 

en verwisseld tot volle

dige voldoening.

Groote keus van sta
len, nickelen, zilveren en 
gouden B R IL L E N  en 

P IN C E - N E Z  aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer», 

Verrekijkers, Jumellen, Ther

mometer» voor Brouwerijea 

en Melkerijen. Alle lUch vat* 

Pekels, Waterpuseo, V«r- 

fTootgl&xeiij Draadtelleri, enz-, mts.

Mo n w r a a n t  voor Kortrijk eene brave 
tril v i a a y t  meid, kunnende gewoon

huiswerk. —  Adres te bekomen ten bu
reele van het blad.



M
O K ftF .U S  indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

W  I  \ l> U L I G
ju» deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
inmdige VANDE WALLE.

Deze Windolie zander anijs bereidt, vervangt 
zeer voor I ;elig de Slaapsiroop, zonder den nadee- 
figen invloed dezer 1 aatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te trengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddelijk 
(ie 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- 
»«re en omliggende gemeenten die ze reeds uitslui- 
«lijk gebruiken en allen zullen er u met denzelfden 
‘• f  ran spreken.

Alteenlijif te verkrijgen bjj den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

I^ranz  V an de  W a lle
**■ NOORDSTRAAT, 9 (dicht bij de (jroote. Markt), 

R O U S S E L A R E  — Telefoon 175

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

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

Het gebruik der POEIERS van VANDE WALLE 
Wet het leggen niet en voork3 int de ziekte in ge
val van besmetting op de omliggende hofsteden.

Worden ook gebruikt tegen : Snot, Tering, Pok- 
kta en alle besme telijke ziekten.

Prijs : 1 frank de pak.
Bereid door den Apotheker-Scheikundige

F ranz  V an d e  W a l l e
in dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen : Bijzon- 

4ere bevruchtende Poeiers, Longpoeiers, Melk- 
foeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en 
peerden, en die altijd met een goeden uitval be
kroond zijn.

TANDENBALSEM
VAN

HET RO O DE  KR1TIS
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 b« ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

«mdat ik zeker ben dat mijn Tandenbatsein 
nooit zijirdoel 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.

Vraagt bij Marin VAN HGUWE
APOTHEKER-SCHE1KUNDIUE 

N « o r d « t r a n t ,  R o u s s e l a r e

Telefoon N° 102
ét vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir anti-apo- 
ilectique) uitgevonden door Doctor Gekiere van 
Jooglede en later bereid door Doctor Andries van 
looglede. Onfeilbaar middel tegen beroerten of 
ataquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, moet 
ilt krachtig gene^smiudel in huis hebben.

Eenige depositaris : Marin Van Houwe.

Prils : 2.50 fr. de flesch.

Ue Borsibalseni •
Vande Wal Ir

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en V a ll in g e n .

Prijs : de flesch 1.50 fr.
Alleenlijk verkrijgbaar 

in de we.gekende apotheek

F r a n z  V A A I U :  W A L L E

Noordstraat. ROUSSELARE. Tel. 175

W HET ROODE KRUIS
BIJ

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige 

Statieplaats, R O U S S E L A R E
Telefoon 206.

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

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

- 2 fr. » 16

i»VV:

De gezoml lield sp i l len

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

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

■■

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevnl? sreven aan bronchiet en tering. 
» e  lt» ltS T I> IL .L ,K .V  van ACHILLE 
LYBEEK ziju daartegen h. t 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.

Dese uitmuntende remediën worden per 
terugkeerende post verzonden tegen man
daat der weerde en opleg van 5 cent. voor 
p«rt.

Bouwgronden te* koopen
tot HEULE, w ijk 5 Wegen,

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 et t e n s , 

wakhandeiaar te Kortrijk.

is eeneWat i:
maagziekte ?

Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag 
dio de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld 
van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailingen, hoofdpiinen, zwellingen,

§ assen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na 
et eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, 

kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen 
de schouders ; nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droeiheid, 
ontmoediging, neerslachtigheid en zwarte gedachten.

Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en 
ondra^elijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de 
maagziekte kan genezen, dit zija de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock 
de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers ae Cock geeft betere 
uitslagen dan laage maanden van eene andere behandeling. Benroeft eene 
doos Poe iers de Cock, g ij z u lt  er over ve rw onde rd  z ijn . De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in  alle goede 
apotheken, aan a.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

Ilroote Meubelmagazijnen
3. K r  in ff, It

vergist (I niei van adres, op de K r in g  achter de Pompt

K O R T R IJ K
Olló Hll’S Wu iandehm R.*6 S eleen*

OPVOLGERS.

is het voornaamste, het best 
gekende en het voordeeligsie 
magazijn der omstreek voor 
allerhande pracht- en gewo»? 

meubels.
Verkoop Ier trouwe.

Matige prijzen

'sid.Ledure-Tremmerjf
K o o rn m a rk t, 6, K O R T R IJK .

Qroote keus van Brillen en neusnijpers (pim* 
iiez), van ai 1 ir. aan het gezicht nauwkeurig to* 
«past en verwisselt tot volledige voldoening.

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

Barometers. Jumellen, Thermometers.

De voorschriften der Heeren Oogmeesters wot 
len binnen de 48 uren uitgevoerd.

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

Allerhande vermakingen en inzetten van glazen 
'ïlectrieke Zaklampjes. Volledige keus van Ju wee 
ien in goud. zilver en doublé

DENIEESTER B" & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

Rollman

Choppar

Bijzondere keus
VAN

A L A A M
VOOR

illc Ambachten e» Neringen ff
Schrijnwerkers, Smeden,
Mecaniciens, enz. enz.

I J Z E R E  M E U B E L S  

K E U K E \ U E R I K 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.

G e w o n e - en P ra c h lb e d d e n
(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- ë  
schikt voor gestichten en pensionaten.

A, BELPAIRE-ROVQN
Statieplaats,

R O U S S E L A R E

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

AlrlaiÈ lewaarïs: [de taEisclaip
voor alle am bachten , 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.
BOUW  ARTIKELEN : Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char

meren, Leenen, Spagnoletten. —  Lattestoors-artikelen. — Dakvensters, 
Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels, 
Deurpaneelen. — Kavegekken. — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o l led ige  keus  v a n  S l fnas «e -A r i lk e l i *n .

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreit.

MEUBELS SPIEGELS  
STOVEN

H u l »  v im  v e r t r o u w e n

V . I I A P - D E  b r u y m ;
38, O. L. V rouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden. 
Alle soorten van Meubels, Spiegels, enz. 

Matrassen van af 17.UU fr. 

G R O O T E  KEUS VAN STOVEN .

Gemak van betaling op aanvraag.

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

B r ie k e n  v o rm e rs .
Men vraagt eene goede ploeg brieken- 

vormers, alles effen, goede grond, aan 
3 fr. 20 het duizend steenen en het bier.

Zich wenden tot M. Frangois Bodart, 
faubourg de Lille, 108, Tournai.

z z ö n z m
VOOR IkHDBOUWERS EN KtEKEflKWEEKERS. 

j (jfttvibasr Ontsmet Geneest-Verkloekt
j tegen sterfte.cholera,dyphterie, pokkenu,
! "Wot en 3 We besmettel ij !<e ziekten

/>/ /s beier eene z/e/tie te voor̂ , 
k omen c/jr> ze te moeten̂  
bestrijden.

P r ij s  
^  2 3  fr. de  pak, 

ö .ó O frd e p s k  v a n l k /io ,
overal franco verzonden

7enpjh is voidoende om doizend koppen vo/iromen te genezen. I 
'T'en verstand/ge boer verteertgeern 650fr om er WO te Manen ! 

G E B R U IK T  EN G IJ  Z U L T  O N D E R V IN D E N

SCHOON H A A R
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerc®ook uitkamsel om te verwerken.

A u g u s t  en Mar ie  F E Y S
Ooststraat, 103 St-Michielsplaats, 4 

I I O I S S K l . A H i : .

Uitgelezen middels tegen 't grijs haar van af 1.25 fr.

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

VAN T I EG H EM
Wandeling straat, 6, KORTRIJK. 

Portretten van klein tot nat uur grootte. Bijzon
derheid vo 'r groenen.

Madame BAUWEN S

Hoogstraat, 75, Sotteghem.

Ik bevestig dat ik sedert vier j iren met krukken 
voortsukkelde. Alles had ik beproefd, zelfs de kos
telijkste remediën tegen rhumatism.

Eene enkele flesch E l i x i r  !■ Ii 11 i |> p  1 
heeft mij zoowel hersteld en opgeholpen alsof ik 
nog nooit aan iets had geleden en ik kan niet ge
noeg de?e wonderbare en onschatbare remedie 
aanbevelen om alle rhumatismpijn te verdrijven.

PRIJS :

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

Depot bij A O I I L L E  I . Y I I E E K
Apotheek Het Roode Kruis 

S ta t ie p la a t s ,  RO U SSELA RE
en in alle goede apotheken.

In 1 minuut stilt de D E X T I X O L  
totaal en voi r altijd de tandpijnen, de he
rigste abces^n en z vellingen. Laat geen 
tanden meer trekken Een enkel gebruik 
van U e n t i n o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Oin genezen te zijn e scht den echten

1 .2 & f r .  het fleschje in alle apotheken.

Depots:

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

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

Kortrijk, Cyr. Mu.lier, Robbeplaats.

W ilt ge 

waarlijk gezond zijn.
Begeert ge rap en voor altijd genezen te zijn 

van uitslag, puisten, katrienwielen, klieren, 
blazekes, eczema, droog en nat zilt, b^ard 
ziekte, verouderde aderspatten, leelijke bee- 
nen of van alle mogelijke velziekten, neemt 
zónder uitstel met het aankomen en het af
vallen van ’t blad de vermaarde flesch 
iCI.><>il2e ia iv < 'r i< i«  De Bie, die zonder 
eilen en op korteren tijd dan gij wel denkt, 

alle deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. 1 - 3 5 .

T s n i l e n b i i l i p n  1 De Bie, verdrijft op
een oogwenk de razendste tandpijn zonder 
et tandvleesch te verbranden en daarbij 

’t is geen vergift.

Proeffleschjefr. 0-30 met den post ir. 0-35 

M a o p p t l l e n  s De Bie, uitstekend tegen 
slechte spijsverteering, hoofdpijn, bloedar
moede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond, 
vaters enz.

1 frank de doos van 
■50 r>i'!»n. Per post fr. 
1 - 0 5 .

UFüELET. —  Deze 
specialieten zijn alleen 
te bekomen in de apo
theek DE BIE, Rijssel- 
straat, 32, (bij St-Mi- 
chielskerk) ,  Kortrijk.

T e  |»iteliien> C l' l e  k o o p t u

een groot HANDELSHUIS met Maga
zijnen en Hof, dienstig voor allen handel, 
gelegen in het midden der stad. — Zich te 
wenden St-Jansstraat 14, Kortrijk.

KIEKEiMv WEEKERS
e n

LANDBOUW ERS

fn geval van Cholera, D iphterie, 
dikke levers, Rochel en allerhande 
Sterfte uwer kiekens gebruikt de

R E M E D IE  N r 4200
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

bij apoihekers H. Hulpiau, Leiestraat en 
Impe-Doussy, Groote Markt.

Voor Rousselare en omtrek : bij apo
theker A. Vanneste, op de Markt.

Merkt wel de dubbele pakken : kosten 
3 fr. en wegen 600 grammen,dus 1 kilo en 
200 gram. voor 6 fr. De pak kost 1 fr. 75; 
de halve pak 1 fr.

Vraagt ook bij de zelfde apothekers, de 
onfeilbare remedien tegen ’t Snot en de 
Pokken der hennen, kiekens en duiven, 
aan fr. 0-75 de halve flesch, fr. 1,25 de 
flesch en fr. 2,50 de dubbele flesch.

Zwicht u voor alle andere produkten, 
die maar namaaksels zijn, meest altijd 
qevaarlijk.

Eischt het handteeken van apotheke 
R. Vermandere van Avelghem.



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, M a t r a s s e 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
Vlasmarkt, 2, Kortrijk.

Buitengewone occasie teekx™ap:
goede Stoommachien systeem Rider, 
18 peerdenkracht, aan uiterst voordeelige 
prijs. Nog in werking bij de gebroeders 
Sintobin, Rousselarestraat, Iseghem.'

I Maag
W at

- en Leverziekten
kunnen doen lijden!

•* Jaren lang, zöo schrijft M. P. Vander- 
» stockt, te Hamme-Zogge, leed ik aan maag 
» en lever. Ik was moedeloos, neerslachtig en 
s. had geenen lust naar werken ; slijmen be- 

vingen mij, mijn mond was altijd bitter, de 
» afgang onregelmatig en soms moeilijk. Lam 
!> in armen en beenen, onderhevig aan onver- 
j. dragelijke pijnen in den rug, dacht ik dat 
» er voor mij geene hoop meer was. Ik had 

..»! reeds alle middelen gebruikt, toen ik mijnen 
» toevlucht nam tot de ware levenspillen 
» van F. Roman aan fr. 1.25 de doos. Deze ’ 
!• hebben mij.'oj» korten tijd, gansch gene- 
» zen! Nu ben ik frisch en gezond, alles 

smaakt mij en ik kan werken den ganschen 
>• dag, zonder dat ik nog eenig ongemak ge- 
» voel. »

Koevele menschen zijn er niet in het geval 
van M. Vanderstockt ? Zij hebben de remedie 
bij de hand: de L E V l iX S IM L L K X  
■van F . I t n m a n .  aanfr. 1.25 de doos! 
Hun gebruik is hoogst gemakkelijk, zij gene
zen en verkloeken. Men kan de L K V B K 8 - 
l ’ IL L E \ ' v a n  F  l l i i i n a i i  verkrij
gen in alle goede apotheken, doch men moet 
pe echte eischen, want namaaksels hebben 
geene waarde.

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

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

hebbenden, vraagt ons een onzer welgekende stad-

f
enoten, M. Verschueren, vader, 84 jaar, St. 
'ietersnieuwstraat, 128, Gent, de volgende mede

deling  op te nemen:

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

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

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. G. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en 
uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot
4 ure, Sint-Pietersnieuwstraat, 128, en den donder
dag van 9 tot 11 en van 2 tot 4 ure : Kortrijksche 
steenweg, 238, te Gent.

N. B.—  Men wordt vriendelijk verzocht, als men 
•chrlftelljk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodigen postzegel bij te voegen.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij 

Gezondheidsleer van België, v
van 24 Juli 1907).

Genezing in 10 minuten van de hev\_ st tand- en 
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door d« 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A po theker t« 
M eche len, Officier der Academia Fisico-Chimice 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doot van
6 tot 13 cachetten.

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

Gansch onschadelijlc. Nooit missen. Eischt het 
merk Antinevralgique Jos. Gauthier, ln blauw 
f  edrukt op ieder cachet.

Depöts te Kortrijk : Apotheek HULPIAU ea 
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.

IN  V E R T R O U W E N

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE K T E N ,  van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onderzalf en Bloed
zuiverend M iddel der A|»<»theek 
R E  W A I , V I S C I I ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W eigert  alle  nam aaksels .

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
Steen poort, 8, KOKTltlJK.

I
Naamlooze Maatschappij. — K apitaal 5,000,000 Frank. 

Zetel: A \ T W E R P K N ,  Twaalf Maandenstraat, 13, nevens de Beurs

I

Voorzitter: Graaf van der Stegen deSchriek.

Beheerders: Baron van der Gracht d’Eeghem; Valère Danaux, advokaat 
te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman te Antwerpen.

Afgevaardigd-Beheerder : M. Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen.

Bestuurder : M. Chs Tuyttens.

Coltegie van Commissarissen : MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant
werpen, Scholier advocaat te Antwerpen; Clem. Thiry, Rekenplichtige te Gent.

Spaarboekjes aan 3-60 %  ’s jaars.
Intrest daags de storting, zonder op termijn te plaatsen.
Men kan ten alle tijde over zijn geld beschikken.
Kasbons op naam van fr. 500, voor 5 jaar aan 4 %.
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van 15 jaar aan 4 % . Stukken van fr. 100, 500 

en 1 ,000.
Lepiiinsvii op raste coeiteren it» eersten ranjc va» Hypotlieek 

aan voordeelige voorwaardeii.

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-sekr. 
Deerlijk : M. Prosper Opsomer.
Emelghem : M. A. Tanghe.
Gyselbrechtegem: M. Hector De Groote. 
■Harelbeke: M .jul. Plaetsier-Gryspeert, hand. 
Meestert: M. Alfred Van ae Walle.

Iseghem : M. Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde. 
Marcke : MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
Moen : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
Ooteghem : M. Alois Hoet, koster. 
Ploegsteert: M. C. Bossaert, Armentierstr 
Staceghem : M. Albert Vlieghe.
Tieghem : M. Alfons Supply.
Vichte : M. Remy Faveere.
Waermaerde : M. Teophiel Meire.
Winkel-St E lo i: M. J. Oost-Van Heuvel.

Hulste-Bavichove: M. P. Vandenbulcke.

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

W  aschpoeder J  eanne d ’A r e
zonder mededinger

aa ieii poiascb te verniel ei de zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht.

Z I L V E R E N  M E D A L IE
Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).

M U ZIEKM AATSCHAPPIJEN
k o o p t  u w e  i n s t r u m e n t e n  i n  h e t

E M . F A U C O N I E R
Keizer Karelstraat, 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 .

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

Oud huis V. SENG1ER-COURTENS

opv JUSTIN HOUDMONT & Z
4, LEIESTRAAT, 4
(tegenover ’t Stadhuis)

-  T e le fo o n  170 —  K O R T R I J K

G R O O T E  K E U S  IN 

Luchters, 

Schouwgarnituren 

en Foyers.

Kristal, Porselein 
en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver 
en in wit metaal.

—  T a f e lm e sse n . —

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

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

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

JA 1 JA t
1 1s een aangenomen fe it:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis

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

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

P R I J S  : fr. 1.25 de doos ; fr. 3.25  d e  3 doozen of de drie dubbele doos ; 
fr. 6.25  de 6  doozen of de ze s  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 l s ,  z e  z i j n  z o n d e r  w a a r d s .

Verkrijgbaar te Kortrijk bij VIM O^scaons- Terrière, Steenooort, 8, en Haloiau, apotekersj; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltour. Simoens en Van Houwe.

S choonheid
DadaZeep

Het stuk 0.7 5

Dada
Dada

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ’t behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 
geneezing van kloven; 
maak! de hu id  blank 
IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op ’ i 
gelaat blijvend:onontbeer- 
lijk voot elke toilettaffel.D e  doos 2 .5 0  

De 1/2 doos 1 .5 0

KOOP IN ALLE GOEDE HUIZEN *

"  TE KORTRIJK. Drogerij De Krokodil, Groote M arkt; Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek D' 
Bie, Rijsselstraat.

K o u p l  n w e  l>eno»< ltg- lie< len  i n  C a o u t c l i o n e  u i t  e e r s t e  l ia n a l .  
in  <le G r o o t e  F a l> r le k  v a n  C a o n t< - li» a ie

BELGIAN RUBBER <N. V.)
70, Bollinckxstraat, Brussel-Anderlecht

TELEFOON A. 1894

S P E C I A L I T E I T E N  t BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke
rijen, Stoom, Aciden, Samengeperste lucht, Baggermachienen. enz. —  BUIZEN in onge- 
bleekten, gelooiden, en gecaoutchouteerden Kemp, enz. —  BUIZEN met uitspringende of 
ingewerkte Spiraal voor Opzuiging, enz.— BUIZEN voor Gas en alle andere Nijverheden.—  
Ronde en ovale JOINTS voor Stoomketels Mathot, enz. —  TROUS D ’HOMME voor 
Keteldeuren, enz. — Ronde en langwerpige KLEPPEN voor Condenseurs. —  AMIANTE 
in al zijn toepassingen. —  RINGEN voor Melkkannen. —  RINGEN voor Peilbuizen. —  
CYLINDERS voor Twijnderijen, Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. —  BANDEN voor 
Lintzagen.—  BOLLEN voor Kleppen.—RIEMEN in caoutchouc, Balata, enz. —  EBONIET 
in bladen en stokken.— JOINTS en RINGEN voor Karnen. —  JOINTS Sotnzée, Lavril, 
enz. —  ZAKKEN voor Gasmotors, enz. —  RONDEELEN voor Afroomers,

Beproeft onze Kwaliteit « KING ’S >» voor Joints op h o o g e  drukking.

Fabrikatie van eerste keus. *— Vergoede tusschenhandelaars.
C A O U T C H O U C  V O O R  A L L E  N I J V E R H E D E N .

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

Qezamentlijke waarborg 

op 30“  Juni 1912

Zaken 
op 30'"

15 MILLIOEN 2 8 4 , 0 0 0  FR. g
g p ' S , ]  3 7  % M IL L IO E N  FRANKEN

!• L E V E N S V E R Z E K E R IN G E N  aan de beste gekende voorwaar 

den verblijf In Congo toegelaten

-• SPA A R-  EN  P E N S IO E N K A S  zuivere mutualiteit aan de 
beste gekende voorwaarden.

L IJF R E N T E N  waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door l 8"  hypotheek van dezelfde waarde.

4. W E D U W E  EN  W E E Z E N P E N S IO E N E N .
5-. P E N S IO E N E N  EN V E R Z E K E R IN G E N  D E R  B E D IE N 

D E N , bijzondere voorwaarden vooreen gansch persocmeH

0- V O L K S V E R Z E K E R IN G E N , menschlievende voorwaarden.
7- L E E N IN G E N  O P  H Y P O T H E E K  en om te B O U W E N .
8 - A A N K O O P  VAN G O E D E R E N  «P R E N T E , aan de hoogste

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van 1 rang.

9 PLA A T SEN  VAN H Y P O T H E E K  O P  1 «te R A N G  voof 3* 

personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 % ) rnet namelijke in- 

achrljvlng der geldschieters voor alle sommen te beginnen, van kVO fr

10. S P O E D IG E  H E R V O R M IN G  VAN V E R L IE Z E N  O P  
O P E N B A R E  F O N D S E N .___________

Verschillende agentschappen en inspecties u he t e :  n
Inlichtingen ! d e L i g n e ^ t r a a t ,  3 9 ,  B r u s ? e '

m a a

Belgische Hypotheekmaatschappij
EN S P A A R K A S

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  C o q e ls , voorzitter, E d o u a rd  Thys, ondervoorzitter, 
A lp h . U lle n s  de S choo ten , Leon V anden Bosch, Henki-J. E ng e ls .

C o i l e s s ' i e  «l<-r C o n im iM M a r lM M e n  t M M . Jean  d e l la  F a i l le  de Léverghem , voorzitter, 
de Graaf A d rien  de B orchgrave  d ’A lte n a , Leon C o ll in e t- P lis s a r t , Baron A u g u s te  D e lbeke , E do u a rd  

Jo ly , de Graaf O scar Le G r e l le .

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

R E N T E B O E K J E S  op NAAM met zesmaandel i j ksche coupons  aan 4  d / 0  

U itgifte van Grondobligatiën aan 4.00 °/0

Leeni i i^en op H ypo th eek  — V oorscho t ten  op Titel**
A G E N T E N

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

P ü @ f O i i 4 P i i i

G.RQESLER-BOLLE
rue Longue des Pierresy 33, COURTR A.I

M a i s o n  l a  p l u s  r e n o m m e e  d e  l a  c o n t r é e ,  recommandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A j s r r a n d is s e m 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 H A X D  C H O I X  H E  C A H H E S ._____________________

Fabriek van Scheikundige Meststoilen *

B X 0 K A . l t I I  e ©  B t O B B B K r S I B
Molenstraat, 69, AALST

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

Soda-Nitraat — Superphosphaat — Kaïniet — IJzerslakken, enz. 
VRAAGT PRIJS-COURANT.


