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Leest
in dit nummer, de volgende hoogst belangrijke arti
kels :
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Keizer Wilhelm II.

Ze zijn 18 jaren oud.

Boomen zijn donderschermen 
door W a r d e n  O o m .

Over Letterkunde: Algemeene toestand. 

Arme Vlashandelaars !

In de Wereldtentoonstelling van Gent. 

Buitenlandsche kroniek.

Over Schoonheid.

Soitje Goethals.

De nieuwsjes van KIJKUIT.

PLATEN.

De Keizer van Duitschland.

Deken De Bo.

De nieuwe vaart van Gent naar Terneuzen

DE DERDE BURGERSDAG.
Deze week had te Sint-Amandsberg, en dan voort- 

gézet te Gent, de derde burgersdag plaats’ 58 bonden 

met 1 4.000 leden nemen er deel aan.

Burgemeester Van Cleemputte die hen verwelkomde, 

drukte er in zijn aanspraak op, dat zoo de middenstand 

in zijn strijd wilde lukken, hij verstaan moest dat ver

eeniging macht is.

Dan in de ontvangstvergadering, werden verschillende 

punten de middenstanden aanbelangende besproken. Zoo 

sprak heer D . Vanderheyden uit Antwerpen over het 

wetsontwerp op de handelspolitie; hi*er Van Haver uit 

Sint-Niklaas over het crediet voor den middenstand, en 

'Karei Vandercruyssen uit Gent over de standsvertegen- 

woordiging van den middenstand. Het volgende besluit 

werd algemeen aangenomen : « De derde Vlaamsche 

burgersdag besluit bij eenparigheid d it de vertegenwoor

diging der belangen van den middenstand in de toe

komende kieswetten worde geschreven en alle midden

standsbonden voor hunne wettelijke vertegenwoordiging 

propaganda maken. »

W e  maken, op dit nieuwsverhaal, een paar kanttee- 

keningen.

1. —  Op dien burgersdag waren niet alleen katho

lieke, maar ook andersdenkende middenstandbonden ver

tegenwoordigd : b. v. de Vrije Burgersbond, en de 

Liberale bazenbond uit Antwerpen.

Misschien kan het wel gevaarlijk zijn, te vroeg en 

te nauw te makkeren, zoo bonden met verschillende ge

dachten ondereen. Vooreerst omdat de katholieke mid

denstandbonden niet altijd op stevig christene grond

slagen staan (op vele inrichtingen is er nogthans niets te 

zeggen) ; vervolgens omdat de middenstandsbeweging 

totnogtoe zeer, om niet te zeggen uitsluitend, stoffelijk 

is, en ze het, door zoo te nauwe samenkomst, misschien 

nog meer zal worden. Eindelijk, omdat we vreezen, dat 

de politiek niet te lang uit zulke vergaderingen zal weg 

blijven.

Maar toch —  al zagen wij liever federatief werken, 

met goede overeenkomst tusschen de verschillende fede- 

ratiën, en vergaderen somtijds van de besturen, en mis

schien ook al eens van de federatiën zelf —  toch moeten 

we zeggen dat we dat samenkomen en samenwerken 

van alle middenstansbonden eenigzins bewonderen, en 

ook benijden.

Benijden van werkliedenstandpunt uit.

— » o «-—

Is het niet te betreuren immers, dat er tusschen de 

christene werkersorganisatie, en de socialitische bijna 

nooit geene samenwerking, maar integendeel gedurig 

strijd is?... Elke organisatie mag natuurlijk werken voor 

aanwinst van leden en voor versteviging van werking. 

Maar is het noodig, dat de socialitische voormannen 

gedurig, al wie niet socialist is, als verraders uitgeven; 

de christene werklieden geen recht op eigene organisatie 

toekennen, het niet ontzien, alleen maar om leden te 

winnen, somtijds zelfs maar alleen om de christene or

ganisatie te duivelen, deze te verraden, in den steek te 

laten, in ’t garen te jagen. Zou er geen middel zijn, de 

toekomstdroomen eens in de praktische werking van kant 

te laten, en elk aan zijnen kant. en gezamenl’jk door 

overeenkomst, goed praktisch werk te verrichten?

Zoo zou het moeten zijn. De christene organisatie 

wenscht voorzeker niet beter dan zoo te werken. De 

socialitische : waarom is zij anders? Zoeken de leiders 

dan waarlijk niets dan zich zelf, en te heerschen over 

alles, dank zij de verdeeling en ’t wantrouwen dat ze

zaaien? Waarom verdragen de socialitische werklieden 

dat immer voort?

De derde burgersdag, en de eendracht en de samen

werking die aldaar heerschten, doet ons dus meer dan 

ooit wens- hen ; naar erkenning der zelfstandige christene 

organisatie, en naar samenwerking voor gemeenzame 

belangen, met ook andersdenkende werkliedenorgani

saties. W e vragen natuurlijk geen versmelting, dit kan 

niet, maar federatief, voorzichtig, rechtzinnig, samen

gaan in kwesties waar dit zijn kan, zonder schennipg 

van princiepen.

2. -—  Het tweede wat we wil'^n doen opmerken, 

is de vraag naar standsvertegenwoordiging, en de wensi b 

in dien zin gestemd.

Het blijkt dus :

a) Dat de gedachten die wij in ons blad sinds 

jaren verdedigen, gedurig veld winnen.

b) Dat standsorganisatië, zooals wij die reeds lang 

vragen, geen onzin, geen ketterij is.

c) Dat, als standsorganisatië voor de burgerij 

aanvaard wordt, hij ook voor de werklieden dient aan

genomen —  en dat er in dien zin dient gewrocht te 

worden.

Ze zijn 18 jaren oud!
Ja! In den ouderdom van 18 jaren! Ze kregen de 

lange koorde van hun ouders; ze vonden natuurlijk 

hun aantrek in de herberg, bleven er geplakt tot 2 
uren in den zondagmorgend en kwamen eruit als 

brandstichters. Ze verwierven een loon van 15 jaren 
dwangarbeid.... Aan den ouderdom van 18 jaren!!

Diep betreurensweerdig!....

En wat vernemen we nog daarbij, even droevig, 

beweenlijk? Wat leert ons die getuigenstoet voor het 

laatst assisenproces te Brugge?

Een nachthuilen van getrouwde vrouwen, van 

meisjes van 20 jaren, een verzuipen en vermooschen 

van duurgewonnen centen en nog veel kostelijker 

menschen weerde — tot 2 uren in den morgen!

Welk een leventje? welk een schoon toonbeeld 

van averechtsche spaarzaamheid en omgekeerde 

zedelijkheid!

En dan komt daar nog, om den stoet te sluiten, 

een geliefde van 16 jaren!?!... Ja ! van 16 volle

jaren!.....  Proficiat!... ’t moet er lief uitzien als er

daaruit een huisgezin moet groeien. — En dat vindt 

men in zekere kringen natuurlijk ; en menige ouder 

zal voorzeker nog verwonderd zijn dat we daarop 

spreken.... op zulk een kleinigheid!?! Als het de 

zedelijkheid geldt, ’t zijn al kleinigheden!

Och kom ! leve de zoete nationale drank en ’t zalig 

herbergwezen, niet waar? Dat zal ons volk rap 

ontwikkelen ; we zien ’t gebeuren!

Keizer W ILHELM  II.

Laatste portret van Keizer Wilhelm I I

Ter gelegenheid van het 25jarig regeeringsjubileum 

van Keizer Wilhelm, hebben in geheel Duitschland door, 

prachtige feesten plaats gehad.

A l de groote dagbladen hebben menigvuldige arti

kelen laten verschijnen en allen doen zijne vredelievend

heid en de groote ontwikkeling door Duitschland ge

nomen, tijdens zijne regeering, uitschijnen.

Keizer Wilhelm is een geioovig, godvruchtig protes

tant, die nooit om gaat voor zijne godsdienstige over

tuiging.

H ij bidt zonder zich om de spotternij der vrijdenkers 

te bekommeren.

Er is geen morgen, geen avond, zei hij op I 4 Maart 

1891, dat ik niet bid voor mijn volk.

S 0 C IA U S T E N D 0 E N IN G .
In Valschrecht van Zondag laatst, onder hoofding: 

Uit W evelghem, stond een smaadartikel tegen de 

christene vakbeweging dat waarlijk schandalig is.
*  *

*

Eerst wordt in ’t algemeen tegen de christene 

vakbeweging uitgevaren. Ze is de veraderrir. van de 

werklieden! In de Leiestreek heeft ze de werklieden 

bedrogen met hun een hatelijk contrakt op te dringen. 

Te Meenen heeft M.Delvael,«dewerkers van Capelle 

een stuk doen teekenen dat zij nooit geen opslag 

meer. mogen vragen! » Te Roesselare heeft de 

christene vakbeweging de werkers armoede doen 

lijden « door hunne politieke staking ».

Dat is de socialistenpraat. Maar de waarheid is : 

dat de christene syndikaten in de Leiestreek, over 2 

jaar, in de 20 duizend frank hebben uitgegeven, en 

groote verbeteringen aan loon en werkduur hebben 

bewrocht; dat M. Delvael nooit gepeisd heeft, wat 

hem verweten wordt dat hij zou gedaan hebben; dat 

te Roesselare de politiek niets tezien had in de staking 

en dat daar honderd en in de zestig duizend frank 

ten voordeele der werklieden werden besteed.

De waarheid is, dat de socialisten te Turnhout, te 

Ingelmunster, te Roesseiare de werklieden hebben 

verraden; en nu laatst nog met hunne ware politieke 
staking (algemeene werkstaking?) de werklieden 

voor den zot hebben gehouden.

De waarheid is, dat ze niets anders zoeken dan de 

werklieden per force onder hun juk te brengen; en 

dat ze daarvoor alle middelen gebruiken: dwang, 

geweld; en niet het minst, gedurige dwarsdrijverij 

op vakvereenigingsgebied.

♦
Wilden de socialisten oprecht het welzijn van ’tvolk 

ze zouden ernstige vakvereenigingen betrachten, in 

plaats van de vakbeweging tot een politiek dwang

middel te verlagen; ze zouden de christene anders

denkende werklieden eerbiedigen, dezer organisatie 

gerust laten, er goed zoeken mee overeen te komen., 

en gezamenlijk ernstig vakvereenigingswerk trachten 

te doen. Maar neen! Ze doen nu juist het tegenoverge

stelde: gedurigop de christene vereenigingen kappen; 

en door zot comediespel, (overtroeven en ophitsen) 

alle ernstig vakvereenigingswerk onmogelijk maken.
*  *

*

Zoo, nu ook in  de Leiestreek.
Iedereen weet, dat onze vlasnijverheid der Leie

streek een moeilijke plaats inneemt in de algemeene 

vlasnijverheid der wereld. Ze wordt de concurrentie 

aangedaan, door Rusland, Ierland, Oostenrijk, het 

binnenland hier, Engelsch Indie, enz. Zoodra ’t vlas 

daar wat wel lukt, is het moeilijk in de Leiestreek, 

aan prijzen te geraken die oprecht winstgevend zijn. 

Nu b. v. dezen winter, isde commerce na Nieuwjaar 

al met eens in een zak gevallen: zoodat er dezen 

winter weinig of geen geld gewonnen, hier en daar 

wel geld verloren is geworden. Nu is er nog veel 

gezwingeld vlas over; dezen zomer is er veel vlas te 

roten. Waarschijnlijk dus zal, te naasten winter, een 

overvloedscrisis de prijzen opnieuw laag houden. 

D us: slechten toestand vooralsnu in de nijverheid.

Te slechter nog, vooral te Wevelghem en te Lauwe: 

daar niet alleen de concurentie van ’t vreemde duwt; 

maar ook, daar Bisseghem, Gulleghem enz., nog 

langeren werkdag hebben; daar Vijve S* Elooi, Wiels- 

beke enz. nog veel, veel min betalen (2 fr. 75 tot 3 

fr. voor een werkdag,van ’s morgens als het klaar is, 

tot ’s avonds als het donkert); en daar hier en daar 

rootputten in het omliggende de concurrentie nog 

verscherpen.

Daarbij in ’t begin van ’t seizoen werd te Wevel

ghem en te Lauwe, nog 25 centiemen loonsverhoo- 

ging per dag toegestaan,en was het weer om te roten, 

tot over korten tijd, niet gunstig.

Er is dus alle reden, om voorzichtig vooruit te gaan 

in de werking van he< syndikaat.

¥

De christene vereenigingen werken om te Bisse

ghem en te Gulleghem de gelijkheid van loon en 

werkduur met Wevelghem en Lauwe in te brengen. 

Heel verstandig, niet waar?... Dit moet immers de 

concurrentie op de streek verminderen.

Te Wevelghem en te Lauwe integendeel spreken 

ze als vólgt: de tijd schijnt niet gunstig vooreen 

algemeene beweging, voor een strijd desnoods, om 

nog verdere verbetering. Immers, de algemeenheid 

der werklieden, die in den strijd 2 jaar geleden maar 

zoo sterk stond, zou nu voorzeker nog min sterk 

staan. Daarbij en vooral : de toestand der nijverheid 

schijnt niet gunstig genoeg om thans hooge eischen 

te stellen. Moesten we dus maar zonder meer een 

strijd aangaan, we zouden hem moeilijk voor de 

openbare meening kunnen rechtvaardigen. Moest hij 

lukken, hij zou misschien op de nijverheid een 

nadeeligen invloed hebben. En moest hij wat duren, 

hij zou voorzeker mislukken. Het beste zal dus zijn: 

de omstandigheden te laten hun gang gaan. Als het 

werk inderdaad druk gaa t; aan een anderen kant, 

als de nijverheid het toch eenigzins toelaat,zullen de 

werklieden, met aan te dringen toch wel komen, waar 

ze wenschen. De vereeniging kan hier niets tegen 

hebben: als de bazen nu waarlijk verbetering willen 

geven, zooals het in jaren van drukte gebeurt, de 

werklieden zouden moeten dwaas zijn het niet mee 

te pakken. De bazen immers moeten ten slotte nog 

best weten, hoe ver ze wel juist mogen gaan.

Zoo sprak dus en spreekt nog de christene vakver

eeniging. Geen algemeene beweging, geen strijd 

wordt gewenscht. Maar kunnen er nog verbeteringen 

bekomen worden, door de drukte van ’twerk : hoe 

meer, hoe liever!

De socialisten, in plaats van dit verstandig te 

vinden, begonnen maar te schelden op de christene 

vereenigingen. Daarom het artikel in Valschrecht,dat 

we nu bespreken. De christene vereenigingen zouden 

moeten in strijd gaan, en de 4 fr. daags, ja verkor

ting van arbeidersduur tot 10 uren eischen. Zij doen 

het niet; dus bedriegen, verraden zij het volk!

En nu gaan de socialisten er maar op los, om het 

volk tegen de christene vereenigingen op te jagen.
*  ★

*

W e l! de werklieden moeten maar eens goed over

wegen wat ze te doen hebben, wat de werking der 

christene vereeniging en de doenwijze der socialisten 

waard zijn.

a) Als ze zich eens willen herinneren, wat de chris

tene vereenigingen in de Leiestreek reeds gedaan 

hebben, dan zullen ze zeker zijn, dat ze ook in dit 

geval het volk niet willen bedriegen.

b) Integendeel, als ze de handelwijze van de chris

tene vereenigingen eens willen overwegen, zullen ze 

moeten zeggen dat ze met hunne werking te Bisse

ghem en te Gulleghem en met hunne houding te 

Wevelghem en te Lauwe zeer verstandig handelen; 

’t moet toch immers verstandig genoemd worden, 

me dunkt: in gene plaatsen de gelijkheid zoeken in 

te brengen, in deze plaatsen geen strijd aan te gaan 

die zeer slecht zou kunnen uitdraaien; en toch de 

mogelijkheid van verbetering nietin den weg te staan, 

wel integendeel?....

c) Als ze de doenwijze der socialisten eens willen 

wikken, zullen ze zich moeten afvragen: waarom 

brengen zij die verbeteringen niet in, die zij zeggen 

zoo gemakkelijk om bekomen te zijn....

Ze zullen moeten antwoorden: ’t is omdat ze 

daartoe onmachtig zijn ; en vooral omdat het hun 

maar juist te doen is, om leerke te steken en kwaad 

vuur te stoken. Ze zullen moeten besluiten: zonder 

socialisten zou het veel beter gaan, die verdeelen 

maar de werklieden.________________________________

BOOMEN 
ZIJN  DONDERSCHERM EN!

Kchu,! zoudt ge ’t niet herden, ze zijn kwaad, om

dat ik aanraadde van boomen te planten. Maar dat ze 

loochenen dat boomen donderschermen zijn;! kom, 

kom, ’k zal het bewijzen.

Er werd reeds veel geschreven, over de rare toeren, 

die de donder speelt. Sommigen beweren, dat hij zelfs 

kladpotter is —  en heele landschappen en tafereelen kan 

malen op menschen en beesten — . zoodat mijn vertel

lingen zeker wel tegen die kunnen opwegen.

En nu, en avant, marche!

Over een twintigtal jaren, vloog er een dondervlage, 

met’helsch lawaai, over den oostkant van Hooglede weg; 

als ’t gros van de vlage nu boven den «Belle-Vue-wijk» 

hing, zat de donder zoo zwaar, dat hij het niet meer 

herden kon en lijk een gloeiende duivel uit de wolken 

wipte : Boem! Kletterettatedjoun boem baf! ging het : 

Moord! schruwelden ze te Masseeltjes, hij ligt boven 

op ons.

God dank,! hij lag er niet; ’t duurde drie dagen aleer 

ze gewaar werden, waar hij viel, dan zagen ze een 

heelen reesem suikerboonen langs de perse verdroogd 

'hangen —  en als zë van dichtbij keken, vonden ze de 

perse in vier riemen geslegen door den donder.



Ziet ge nu? Dat was een vermaning in dezer voege: 

Nu viel ik nog op een perse, pour une fois, savez vous? 

en per gratie, maar ziet toe dat ge boomen plant, of 

per naasten sla ik uw kot in gruizelmenten!

Is een !

Over een vijftiental jaren, stond er een landsch kort- 

wonertje, te Becelaere op den Reuielhoet( al over de 

halve deur van zijn huis, de lucht in te gapen, naar de 

getormenteerde wolken en de flikkerende weerlichten. 

De vlage zat boven en ’t rommelde en ’t bommelde en 

’t gaf van: kr‘k krak boem la la ! dat ’t wreed was. 

A l op eens, een verblindende weerlicht en: Boem errr! 

Klaar en duidelijk zag ’t ventje, van over zijn halve 

deure, den donder uit de wolken schavijsteren, te wege 

recht op een jong populiertje - het eenig katijvig 

boomtje dat er stond — maar de bliksem had zijn haal 

niet juist genomen, ofwel dat onnoozel hennegat van 

’n boomtje was hem het verkletteren niet weerd; nu, 

een dingen is zeker, ’t is dat hij wegschampte en met 

nen krinkeldekrul, al over dat ventjes hoofd weg, op 

de kappe van zijn huis viel. De donder moest er zelf 

van verbouwereerd geweest zijn, want hij was lijk al 

zijn fut kwijt en deed er weinig of geen schade, ’t Ventje 

vertelde het mij zelf, in de Reute'.iaansche gewesttaal : 

’t Wos zuk e leelik weere! en dunderen wos dunderen! 

dat ’t innelikke dingen waren —  en ’t rèènde, ’t rèènde!

—  en ol mit enne kéé, ’t waaide en masse vele, ’t gaaf 

enne gruwelikke kraak en minschen toch! de dunder viel 

en je schamte of van e boomke en je sprong up mijn huus 

en je boorde e getje deur en panne, ’t wo niet middere 

of enne inerbele!

Is twee!

En nu, van eigene ondervinding, eentje op en weg.

Als we nog jong waren en al in ’t nest, kwam er 

een afgrijzelijk weer uit den Oosten op; ’t donderde, dat 

onzen broek daverde en de reste mee: de weerlicht hing 

aanéén —  en al op eens : pardaf! die leelijkaard lag 

er, boven op onzen kop.....

W e dachten het toch zoo, doch als we wat aan 

ons hoofd en ons achterste getast hadden en nergens 

geen blessuren vonden, vlogen we buiten, om te bespeu

ren wat hij zoo al vermorsecreerd had, doch we vonden 

er ook nergens niet dat verwerried wan —  en we dachten 

dat de donder in de wolken was blijven haperen. Ja- 

maar, alzoo een tien dagen later, zagen we, op de partie 

bij het hof, een heele strepe beeten die verkwijnden, dicht 

bij een groote populier; we gingen zien en vonden er 

wel twee- tot drie honderd beeten doornaaid en door

steken van den donder.

W ilt gc weten hoe het kwam? Luistert.

De levenhouder had dien keer zijn Peetje gevonden; 

de achtkanter —  een reus, —  had die gloeiende 

sprinkhaan met een machtige kopsmete van hem af en 

in de beeten geruifeld; daar had die vierslange ook met 

den kop gespeeld —  en uit wrake en om zijn gloeiend 

bloed te koelen, een heele zwijte beeten doornaaid, —  

precies doende liik de jongens die ’n toppere krijgen en 

als ze uit de handen geraken van verre verwijten en 

schelden : Smouthoofd! dikkekop' —  en uit wrake de 

vruchten vermoorden.

Ge meet niet peizen, dat de donder dat affront 

vergaf; zou hij wel! Een tijdje later kwam hij weer 

over het geweste hotsebotsen —  én op een halfuurbreedte 

in den omtrek, sloeg hij negentien groote boomen in 

splenters, doch er brandde zelfs geen hondskot af.

Is drie!

En nu nog eentje om te sluiten, n verdiksch 

schoontje —  en waar, zulle!

Over vele jaren redden ze te Nieuwkerke een bosch 

uit, die juist tot tegen een eeuwenoude kortwoonste 

strekte. Van geslacht tot geslacht hadden de bewoners er 

zoo doorgelukkig geleefd, in hun dichterlijk kotje —  

en nooit ’s levens hadden ze er den donder gevreesd, 

want viel hij ergens, ’t was op den een of anderen boom 

in ’t bosch. Jamaar, van den eersten zomer dat het 

huizetje bloot stond, kwam die Batavier af op zijn zok- 

ken —  en zonder hond of beeste te zeggen, —  simpe- 

lijk met een grol, —  sprong hij boven op het dak, sleepte 

zijn kadaster over den zolder, kroop al door het sleutel

gat in den koffer en... ’t was al, maar ’t was genoeg; 

horkt : hij had al Meeltjes goudewerk gesmolten en 

de sleppen van Pé’s spinagiegroene trouwkazakke afge- 

schoeperd —  en nog entwat anders utgemeten ook zeker 

in dien koffer, want... ’t ;tonk zoo stijf!

Die vuile stinker! Etje foei!

Plant boomen! D a ’k zeggen wille : plant boomen!

W a r d e n  O o m .

Arme V lashandelaars!
In het nummer van 1 1 Mei schreven we een artikel 

aantoonende dat de vlashandelaars, om zoo te zeggen 

in een ringmuur geperst zitten en dat bij velen het ge

dacht is opgekomen van vereeniging. Over korten tijd 

zegde mij iemand : « de marchands! er zijn geen 

meerder stomkoppen dan zij, ze laten zich platduwen 

lijk een luis! »

Dan wierp ik het gedacht eener christene vereeniging 

in ’t midden, omdat deze en deze alleen waarborgen 

geeft van vrede aan iedereen.

Wellicht zal menigeen zich afgevraagd hebben : 

Vereeniging, al wel! Maar waar heen? Ziet eens rondom

u, vriend lezer, naar al die beweging in alle de landen 

van de wereld, in alle standen der samenleving! Ziet 

eens naar die sterke Duitsche patroonsvereenigingen, 

waar iedere bond is saamgetrokken in een federatie, de 

federatie in een landelijk verbond! Ziet eens naar de 

Nederlanders, hunne sterke middenstandsorganisatie. 

Ziet de spinners, die zijn vereenigd per land en dan 

alle landen te samen in éénen bond, die jaarlijks ver

gadert (nu dees jaar te Gent).

Ziet eens naar die machtige vereenigde krachten der 

Engelschen. Ziet de vereenigingen in België : de veree

nigingen van advokaten, doctoors, onderwijzers, nering- 

doeners, ambachtslieden, werklieden, enz., enz. W aar 

gaat dat naartoe?

Gaat eens al die opstooten na in de samenleving, 

ontstaan ter oorzake der slechte leerstelsels; gaat na 

dien wonderbaren vooruitgang op gebied van handel en 

■ijverheid, op gebied van kennis, enz.

Is het niet wetenswaardig, noodzakelijk zelfs te 

weten dien ganschen ommekeer in de maatschappij waar 

ze naartoe gaat met onze christene beginselen en waar 

ze noodzakelijk naartoe moet met de beginselen onzer 

tegenstrevers? Dat is meer in algemeenen zin gesproken. 

Ziet nader toe in meer bekende kringen.

Onze vlasnijverheid. Z ij is een onbeduidend plekje 

in de nijverheidswereld, ja zelfs in de vlasnijverheid. 

Hewel, die gaat tegenwoordig zoo moeilijk en heeft met 

zoovele krachten te concurreeren, dat, meen ik, wat meer 

kennis van die verschillende concurrenten wel zou te pas 

komen, om ze te beter t<* kunnen in ’t oog houden. Om 

er maar enkele te noemen : De landen waar er vlas ge

zaaid wordt enkel voor het zaad, de concurrenten van 

ons lijnzaad; de landen waar er vlas opgedaan wordt 

voor den vezel, de concurrenten van ons Leievlas, dit 

alles diende elk te kennen. Daarbij ook wetenswaardig

heden over weverijen, spinnerijen, over garens, (mark

ten, over de laatste uitvindingen, alles in een woord wat 

kan voordeelig zijn om ons op de hoogte te houden van 

de nijverheid zelve.

W at nog meer is, de altijd meerdere uitbreiding van 

de nijverheid, ontegensprekelijk gepaard met toenemende 

moeilijkheden, vraagt ook meer handeiskennis en handels

verrichtingen. Tegenwoordig zijn zoovele manieren van 

geldverhandelingen, en wie is er niet die al ’n keer in 

nesten zit of gesteken wordt docr menigeen van die 

« fiskes » die leven op den mg van anderen? Dit alles, 

die kennis alléén genomen nog, zal u zooniet een klaar 

ten minste een klein gedacht geven van de uitgebreide 

handelsverrichtingen die in de ganscl e wereld en in ons 

klein landeke gedaan worden.

W ie is er die misschien wel voor het oogenblik niet, 

althans vroeg of laat, in aanraking komen zal met me- 

kanieken? W ie zegt mij, dat nogmaals wat kennis over 

werktuigkunde ten onpas zal komen, waardoor veel 

moeilijkheden kunnen voorkomen, zelfs vele besparingen 

kunnen gedaan worden.

Kort genomen dus is het klaarblijkelijk dat op onze 

dagen een man van « commerce » zich niet meer als 

voortijds met den stroom mag laten meeslepen, niet 

meer mag op zijn twee ooren slapen, maar vreezende 

van door den stroom meegesleept te worden en ten onder 

te gaan, integendeel een man moet zijn, die op zijn eigen 

beenen staat, die klaar ziet rondom hem en bewust is 

van hetgeen wat rondom hem gebeurt.

Vriend lezer, ge zegt mij misschien, dit is al wel 

gezeid, maar zoo vroeg niet gedaan! Kennis! Kennis! 

W aar daar aan gerocht? —  Reeds in een gemeente 

van onze vlasstreek bestaat een nijverheidsschool waar 

die wetenswaardigheden wekelijks in verschillende lessen 

aan de toehoorders gegeven worden. A l wie daar ver

stand in zijn kop draagt, onder ’t jong volk, zou die 

lessen moeten volgen, ja. Mijns inziens zouden er moeten 

in iedere parochie dergelijke leergangen gegeven wor

den; of toch uit verschillende omliggende parochiën zou 

men naar één of twee middenpunten moeten samen- 

stroomen.

En zegt niet : ’t zijn al ruziën en nieuwigheden.

Bedenkt wel dat in alle streken waar de nijverheid 

goed vooruit gaat, waar er welstand is, dit te danken 

is aan de kennis die én aan werkman én patroon én 

handelaar zijn gegeven.

Nieuwigheden, zegt ge; —  in ’t geheel niet. Zie nog 

eens naar de drukke nijverheidsstreken, daar bestaat in 

iedere parochie een nijverheids- een handelsschool- of 

een vakschool, waar speciaal lessen gegeven worden voor 

het ambacht ofwel lessen voor de algemeenheid.

— )>o«—

Zie! aaar hebt ge eenige woorden over iets dat den 

toestand onzer vlasnijverheid zou kunnen verbeteren : 

vakonderwijs, nijverheidsscholen. Edoch ’t voordeel er 

van zal maar meest in de toekomst uitstralen .W a t er zou 

kunnen gedaan worden om onmiddelijk den stoffelijken 

kant te verbeteren? Hierover een woord later. Nog

thans, voelt iedereen zelf wel eenigzins, wat hij te kort 

heeft.

Alleszins een nader toezien van den gang onzer heden- 

daagsche maatschappij zegt ons genoeg dat wij voor

taan niet als enkelingen zouden blijven staan; ten prooi 

aan de winden van willekeur en ikzucht; maar ook nog, 

eendrachtig zouden... samenwerken.

Verschillige artikels
van groot belang, worden, uit reden van plaatsge
brek en te laat inzenden, tot ons naaste Nummer 

verschoven.

Buitenlandsch overzicht.

KIEZING  IN HOLLAND.
D in sd ag  laatst is de eerste p ro e f d er K am erk iez in g  

in  N oo rd -N ed erlan d  a fgelo op en . Z o o a ls  te voorzien  
w as, is de u itslag  on beslist geb leven  en een tw eede 
k ie z in g  zal n ood ig  zijn om den vo lled ig en  u itslag  te 
bekom en.

De tweede Kamer was vroeger volgenderwijze 

samengesteld.

Rechterzijde, 5g leden  : 26 kath olieken , 2 1  an ti
r e v o lu t io n a ir e n  en 12  ch riste lijk-h istorisch en .

D aartegen  stond de linkerzijde m et 4 1 leden  : 2 1  
unie-liberalen (gem atigde), 4 vrij-lib era len , 9 v r ij-  
z innig-dem okraten  en 7 sociaal-dem okraten  o f so c ia 

listen.
D e  h erk iezin g g a f  nu den vo lgen den  u it s la g : 

W erd en  gekozen ; 24 kath olieken , 10  anti-revolu- 
tionn airen  en 7  ch riste lijk-h istorisch en , dus 4 1  leden  
d er rech terzijde .

D aartegen  : 2 v r ij-lib era len , 7  un ie-liberalen , 2 
vrijz in n ig-d em okraten  en r socia list, dus 12  leden 
der lin k erz ijd e .

In  de tw eède h erk iez in gen  staan  16  leden  der 
lin k erz ijd e  tegen o ver e lk aar, 38 linkschen  tegen  38 

rech tschen  en een k ath oliek  tegen  een katholiek.
D e  u itslag  is n iet sch itteren d  noch  vo or de re ch 

ter- noch vo or de linkerzijd e .
E e n  sterke  m eerd erh eid  zal de rech terzijde  n iet 

bekom en. M en verw ach t zelfs dat de getalsterkte 
op  het doode punt (5o tegen  5o) zal kom en. D an

zou m en m oeten  vo ortsu kkelen  m et een zaken-m i- 
n isterie . D an  b lijven  al de groote h ervorm in gen  in 
h et dak, als school-, ziekte- en pensioenw et.

D aar de stem m in g in N oo rd -N ed erlan d  n iet v e r
p lichten d  is, z ijn  van  20 tot 3o ten hond erd  d er k ie 
zers naar de stem b us n iet gegaan . In d ien  de th u is
b lijvers  b ij de tw eede h erstem m in g opkom en, zu llen  
zij den d oo rslag  geven .

Uit de werken van Deken De Bo.

Morgenlied van ’t kind.
O Vader, wien mijn vader groet;
Gij dien men noemt geknield ter neder ;

Wiens naam, zoo schriklijk en zoo teeder,
Het hoofd van moeder buigen doet!

Men zegt, de zon, die ’t ruim doorspiegelt,
Is maar een speelding in uw hand,
En lijk een klare gouden lamp 

Hangt zij beneên uw troon en wiegelt.

Men zegt, ’t is gij die in de locht 
De kleene vogelen doet leven ;
Die ook de kindertjes wilt geven 

Een ziele die u kennen mocht.

Men zegt, gij doet de bloemen bloeien 

Waar zich de lochting mede tooit 
En zonder u ’t en zoude nooit 
Geen fruit in onzen boogaard groeien.

Uw gunsten zijn aan al wat leeft 
Door uwe goedheid toegemeten ;
Het kleenste diertje is niet vergeten 
In ’t feestmaal dat uw mildheid geeft!

De geite lust de wilgenbladjes,
En ’t schaapje weidt op veldthymoes;
De vlieg, op ’t boordje van den kroes,
Zuigt van mijn melk de witte spatjes.

De hemelwerke pikt het graan 
Dat op den akker ligt verstoven ;
De musschen azen op de schooven,
En ’t kindje kleeft zijn moeder aan.

En om die weldaan af te smeeken 
Die gij ons dagelijks verjont 
Bij avond, noen en morgenstond,
Wat hoeft er ?... Uwen naam uitspreken !

O God ! al stamelende noemt 
Mijn tong dien naam geducht van de Engelen. 
Een kind ook mag zijn stemme mengelen 

Bij ’t koor dat uw glorie roemt.

Men zegt, Hij schepte altijd behagen 
In hulde die een kind hem deed,
Omdat wij, buiten onze weet,
Het witte kleed der onschuld dragen.

Men zegt dat van het kindelijn 

De stemme best tot u kan dringen ;
Dat de Englen in den Hemel zingen,
En wij gelijk aan de Englen zijn.

A h ! mits Hij luistert van zoo hooge 
Naar eiken wensch van onzen mond,

Ik wil hem vragen t’allen stond 
Wat iedereen behoeven moge !

Mijn God, geef water aan den vliet,
En wasdom aan de koorngraantjes ; ____
Geef witte pluimen aan de zwaantjes ;

Laat ’t schaapje zonder wulle niet.

Geef dat de kranken weêr genezen ;
Geef vrijheid aan die boeien draagt,
En brood aan die,van honger klaagt,

En eenen thuis aan de arme weezen !

Geef alle kindren als aan mij 
Een’ vader die uw naam beminne ;
Dat ik in deugd en wijsheid winne,
Opdat mijn moeder blijde zij!

Dat ik, hoe kleen ook, brave weze 
Gelijk het kindje Jesus zacht 
Dat aan mijn sponde naar mij lacht 
Wanneer ik ’s morgens vóór Hem̂ -leze.

Leg me in de ziel den geest van t recht; 
Bewaar mijn tong van list en logen ;
Houd mijn bevreesden wil gebogen 

Naar ’t geen uw heiige leering zegt.

En moog tot u mijn stemme varen
Gelijk de walm die opwaarts draait
Uit ’t geurig wierookvat, gezwaaid
Door kleene knaapjes van mijn jaren.SJiü3i

ONZE BONDEN.
ARDOYE.

W E R K L IE D E N B O N D . —  Heden Zondag ver

gadering om 4 uren. Belangrijke en nuttige bijeenkomst. 

Niemand mag afwezig zijn, maar integendeel noodigen 

wij alle ernstige werklieden uit om eens onze werking 

gade te slaan.

Studiekring. -—  Vrijdag aanstaande om 8 uren zullen 

wij wederom bijeenkomen. Die goede makkers kent 

brenge ze mede; cie proef kost niet.

JO N G E  W A C H T . —  Studiekring. —  ’t Was 

waarlijk leerrijk Dinsdag laatst. W ij zagen den gods

dienst der Chineezen en vooral het verschil dat er 

bestond tusschen geleerden en het eigentlijke volk. Ieder

een was oprecht voldaan.

Dinsdag a. s. om 8 uren doen wij voort. Liefhebbers 

komt maar op!

ISEGHEM.

W E R K L IE D E N B O N D . —  Zanggilde. —  Van 

avond te 8 uren stipt en morgen Zondag te 1 1 uren. 

Niemand mag achter blijven.

Studiebond. —  Maandag avond te 8 uren.

Bestuursvergadering. —  Morgen Zondag te 6 uren 

in ’t Gildhuis.

Retraitanten. —  Morgen, 4de Zondag te 4 uren 

vergadering in de kerk van het H . Hert, daarna in 

’t Gildenhuis. Aan malkander voortzeggen!

K A T H O L IE K E  JO N G E  W A C H T . —  Maan

dag 11. had de algemeene vergadering plaats voor juni. 

Talrijke leden waren opgekomen. Na het verslag der 

vorige vergadering, dat goedgekeurd werd, deelde de 

heer voorzitter mede dat het bestuur 25 fr. te verdeelen 

gaf tusschen de leden die zouden deelnemen aan de 

sociale week van Leuven. Dan hoorden wij een stevig 

gesteunde redevoering van E. H . Delaere, onderpastoor, 

over Het Pausdom.

Duidelijk werd aan den eene kant, den eindeloozen 

strijd uiteengezet tusschen den Paus en zijne vijanden, 

strijd waarin het Pausdom altijd de eindzegepraal be

haalt en aan den anderen kant getoond de gedurige 

wijze leiding die de Paus aan de wereld geeft.

Nadat een lid het lied De Pauzen sterven niet gezon

gen had, werden ook nog door heel de vergadering 

Vlaamsche strijdliederen gezongen tot voorbereiding van 

het aanstaande I I Juli-feest.

• KORTRIJK.

Z A N G A F D E E L IN G . — Gilde van Ambachten. 

—■ De eerste vergadering van verleden Vrijdag is opper

best gelukt. Met zulke jonge krachten moeten en zullen 

wij binnen kort onze vrienden van Wevelghem en Ise- 

ghem evenaren. Dat ieder lid zorge een maat mede te 

brengen voor Vrijdag toekomende en stipt op uur kome.

’t Begint om 8 uren en half.

C H R I S T E N E  T E X T I E L B E W E R K E R S V E R -  

E E N I G I N G .  Toekomende Zondag 29 Juni neemt 

onze bloeiende vereeniging deel aan het jubelfeest van 

Het Centraal Verbond en van den Weversbond « Recht 

en Plicht » te Gent.

De prijs is gesteld op 1.80 fr., waarvoor df leden dan. 

nog kosteloos eene ingangkaart zullen bekomen voor de 

tentoonstelling.

Onze vereeniging, wettelijk erkend zijnde, deed de 

vraag aan den Heer Minister van Arbeid, die gesteund 

werd door de Heeren Volksvertegenwoordigers Peel en 

Reynaert en ontving Donderdag reeds de gevraagde 

kaarten.

Dat de leden, die zich nog niet lieten inschrijven, zich 

verhaasten hunne bijtreding te laten geworden in ’t 

lokaal der Gilde van Ambachten ten laatste tegen Dins

dag avond.

Allen mede naar Gent!

St R O C H U S S T U D IE K R IN G . Vrijdag aan

staande 27 dezer om 8 uren en half zal de Eerwaarde 

Pater Joachim, karmeliet, eene voordracht geve» over 

« De Katholieke Pers ».

ROUSSELARE.

JO N G E  K R A C H T E N .  —  Dinsdag a. s. zetten 

wij onze les voort : eerst een klaar doorzicht gezocht op 

’t socialistisch stelsel en dan voordrachten van twee 

onzer leden.

i)i: m i :i WSJES
v a n  « K IJK U IT  >>

B E L G IE

Jufvrouw Pauline Emery van Leuven, sedert 1 7 jaar 

ziek en sedert 1905 bedlegerig, is genezen te huis ge

komen van hare bedevaart naar Lourde:-.

—  Arthur Hélin, koolmijnder te Quaregnon, is toe

vallig in de vaart van Bergen naar Condé versmoord.

—  La Gazette en Le Journal de Charleroi zijn 

wederzijds tot 200 en 300 fr. schadeloosstelling ver

oordeeld voor een artikel op D r Gailly van Fleurus. 

’t Zijn twee anticlerikale dagbladen.

—  Een schooljongen, de onvoorzichtigheid bedrij

vende langs de spoorlijn te gaan, werd vermorzeld bij 

Nameche, provincie Namen door den sneltrein Luik- 

Namen.

—- Een haantje der socialistische partij, rijtuigmaker 

van ambacht en te Anderlecht gehuisvest, werd in hech

tenis genomen voor eenen bediende van het werkhuis 

Driessens te Brussel, langs straat aangevallen en ge

vaarlijk mishandeld te hebben.

De bekends schrijver Camille Lemonier is over

leden in de oude van 69 jaar. H ij was de Belgische 

Zola.

—  Het vierjarig kind eener herbergierster van War- 

gnies-le-Petit bij Thuin is gestorven van in eene kuip 

ziedend water te vallen.

—  De Antwerpsche advokaat Roost heeft eene 

schedelbreuk bekomen al van zijn peerd vallen en hij er 

onder liggen. Zijn toestand is zeer bedenkelijk.

—  M . Raes, socialistische senateur, is ridder der 

Leopoldsorde genoemd.

—  Door toedoen van de Société Générale wordt 

te Oostende eene bank onder vorm van naamlooze maat

schappij gesticht. Z ij heet: Banque générale d'Ostende. 

Het kapitaal bedraagt 3 millioen. De Société Générale 

heeft 3.079 der 6.000 bestaande andeeien van 500 fr. 

ingeschreven.

—  De policie heeft te Luik een geheim speelhuis 

ontdekt. Het speelgerief werd aangeslagen en tegen eene 

dozijn personen is er proces-verbaal opgemaakt.

— - Het echtpaar Vandersigt, blikslager, wijk Bergen

dries te Lokeren, vierde deze week zijn gouden bruiloft.

—• Ten gevolge van eenen herbergtwist heeft Emiel 

Van Dierendonck Zondag nacht te Jabbeke den 

22jarigen Edmond De Ruyter doodgesteken.

De moordenaar is aangehouden en heeft onder den 

invloed van den drank gehandeld.

—  M . Brülé, onder-statieoverste te Ottignies werd 

gedood door eenen trein. De ongelukkige was 66 jaar 

en had vrouw en kinders.

—- M . Bigwood, professor aan de hoogeschool van 

Brussel, oordeelt dat de nieuwe wetgeving op de regi

stratie een stap is naar eene meer billijke bedeeling 

der lasten.

—  Dinsdag woedde een afgrijselijk onweder over het 

midden van Henegouw, Oost-Vlaanderen en Ant

werpen. De schade op de vruchten is onzeglijk. In vele 

plaatsen was er overstrooming. Beesten zijn versmoord 

op stal. Verscheidene personen werden getroffe* door 

den bliksem, gedood of gewond.



De echtgenooten Vital-Meskens van Baesroode 

vierden Maandag hunne gouden bruiloft.

—  Hubert Hainaul en vrouw, wonende te Cour- 

■celies, gaan hun jubilé van 60 jaar huwelijk houden.

— - Pater Vermeersch, de beroemde Jesuit, wiens 

zieleniever grensloos is, zet zijne studiereis in Belgisch 

Congo gelukkig voort en geniet eene bloeiende gezond

heid.

Woensdagnamiddag rond 10 uren ontstond er 

brand in de naphte- en petroolraffineerderij « Mon- 

cliano », gelegen Walckiersstraat, 82, Evere.

Talrijke ontploffingen deden zich voor en gansch het 

gebouw ligt in pum.

Persoonlijke ongelukken zijn niet te betreuren.

De schade beloopt tot 250.000 fr.

F R A N K R I J K

Dinsdag was een ongeluksdag voor den oogst in een 

groot deel van Frankrijk, ’t Heeft gedonderd, geblik

semd, gehageld, water gegoten.

Het Zuiden van het arrondissement Reims werd bij

zonder beproefd.

Te V  ’viers konden de menschen uit hunne huizen 

niet meer van ds overstrooming.

De hoofdminister Barthou heeft verklaard in de 

Kamer dat alle godsdienstig onderwijs moet gebannen 

zijn uit de staatsscholen en dat men er niet mag spreken 

van God.

— - De socialisten verzetten zich hevig tegen den 

diensttijd van 3 jaar. De straatbetoogingen blijven 

nochtans achter.

— -Het geboortecijfer steeg een weinig verleden jaar; 

er waren 8537 geboorten meer dan in 1911.

—  Te Pau kwetste de ontploffing eener dynamiet- 

kardoes eene dozijne werklieden; de toestand van 5 

hunner is hoogst gevaarlijk.

Zekere Lepers viel te Wasquehal in de vaart van 

Roubaix. De dochter van den sluismeester Bourelle 

heeft hem met levensgevaar uitgetrokken.

—  Een wetsontwerp, toelatende eenen bijzonderen 

onderstand te verleenen aan de talrijke huisgezinnen, 

wordt besproken in het Senaat.

D U IT S C H L A N D

De werf van Tecklenburg, waar zeilschepen gebouwd 

werden, is gedeeltelijk de prooi der vlammen geworden. 

De schade wordt op 1 millioen 250.000 fr. geschat. 

E N G E L A N D .

Vier stemrechtvrouwtjes zijn veroordeeld door de 

rechtbank van Londen tot het betalen eener som van

35.000 fr voor ruiten gedurende betoogingen voor vrou

wenstemrecht gebroken.

—  Acht koolmijnders kwamen om in eene koolmijn 

nabij Rhoteman, ten gevolge eener overstrooming.

De omstreken van Cambridge werden door een 

afgrijselijk ongeweerte geteisterd. De schade is zeer 

belangrijk. Zeven personen werden doodgebliksemd of 

kwamen om in het hoog water.

S P A N JE

Woensdag werd te Barcelona eene betooging ge

houden tegen den Marokaanschen veldtocht. Revolver

schoten werden gelost. Er zijn geene gekwetsten.

P O R T U G A L .

De studenten in geneeskunde hielden Dinsdag namid

dag, te Lisbona eene luidruchtige betooging tegen het 

gouvernement.

B U L G A R IE ,

Er is aardbeving geweest in Bulgarie. De steden 

Tirnovo, Leskovetz en Grena hebben meest geleden.

Er zijn talrijke dooden en gekwetsten.

>f AIIKTBEIU CHTEN.
Vlas.

LEIEVLAS. —  Woensdag 18 Ju n i: De zaken gaan een heel 

stillen gang : er wordt iets beter verkocht in de heel lage prijzen 

tot 15 kronen. De klodden zijn eerder flauw gestemd : gezwin

gelde, 45 tot 50 f r . ; natuurklodden, 65 tot 75 I r . ; vlasafval, 7 

tot 7.50 f r . ; leemen, 1.30 tot 1.35 fr. ; vlaskaf, 2 tot 2.25 f r . ; 

lijnzaad, 23 fr.

Het vlas op het land is onregelmatig van lengte : over ’t alge

meen is het kort, ofschoon het reeds begint te bloeien. Vlas- 

handelaars, die van eene omreis in Holland pas teruggekeerd 

zijn, verzekeren dat het vlas rond Groningen schoon staat; 

maar in andere streken laat het te wenschen.

RUSSISCH VLAS. — De berichten hierover luiden zeer ver

schillend : over ’t algemeen klaagt men van de droogte en het 

vooruitzicht schijnt niet goed.

In Belfast, Dundee en Gent werden verledene week slechts 

geringe aankoopen gedaan : de minste aankoop maakt de prij

zen vaster.

Gent, 13 Ju n i: Opotschka, 99 a 102 f r . ; Livonie 91 a 94 fr. ; 

Koerland, 87 & 89 f r . ; B K K O, 106 è 108 fr. ; Jaropol, 82 a 

84 fr. ; Sytcheffka, 75 è 78 fr.

INLANDSCH VLAS. — Veurne, 15 Ju n i: Vlas 1912 wordt 

thans beter en aan voldoende prijzen verkocht, vooral voor 

rekening van fransche spinnerijen.

Eekloo, 15 J u n i: Verkoop nul.

IERSCH VLAS. —  Belfast, 14 Ju n i: Gunstig weder ; de vlas- 

gaarden hebben gezond uitzicht, maar verschillen in lengte van 

twee naar twaalf duim. Verscheidene akkers worden door wor

men aangetast.

Vlas- en werkgarens.
Gent, 13 Ju n i: Zeer levendige vraag, vooral naar werkgarens. 

Prijzen vast.

Belfast, 14 Ju n i: Gewone week ; nogal eenige nieuwe orders 

in werkgarens en in fijnen vlassen inslag.

Dundee, 14 Juni : Weinig levendige verkoop. Prijzen on

veranderd.

Rijsel, 18 Ju n i: Toestand onveranderd. Prijzen vast.

Lijnwaad.
Gent, 13 Ju n i: Goede verkoop.

Belfast, 14 Ju n i: Verkoop van gewoon linnen lichtelijk beter. 

Vooruitzicht echter onzeker.

Dundee, 14 Jun i: Verkoop flauw. De nieuwe inkomrechten 

in de Vereenigde-Staten spelen eene groote rol.

Rijsel, 18 Ju n i: Voor openbare besturen werden eenige beste

dingen aanveerd. Voor den gewonen kooper, waren de zaken 

maar kalm.

Katoen.
Antwerpen, 15 Juni — Bericht van M. C. Depraetere. — Eene 

nieuwe rijzing is ingetreden tengevolge van min gunstige tijdin

gen over den nieuwen oogst. Langs de Atlantische zee in de 

Vereenigde Staten klaagt men van den aanhoudenden regen, in 

den Texas van de droogte. De voorraad in oogst 1912 bedraagt 

te New-York 58,000 b. c. min dan verleden jaar, en te Liverpool

208,000 b. c. Anderzijds heeft de vraag, reeds zeer goed, nog in 

«mvang toegenomen, zoodat eene rijzing onvermijdelijk scheen.

Liverpool, 17 Juni : Juni-Juli, 6.52. Goede vraag. Matige za

ken. Prijzen in rijzing.

Le Hêvre, 17 Jan i; Juni, 80.87 ; 16 Ju n i: Fully Middling, 83.62

Alexandrie, 17 Ju n i: Egyptisch katoen : Juli. 18.20 dollars.

Nieuw-Orleans, 16 J u n i: Juni, 12.48 ; in rijzing.

Chicoreien.
Antwerpen, 15 Juni. — Bericht van M. Cyr. Vindevogel. — 

Al de europeesche markten zijn flauw gestemd. Men is algemeen 

in afwachting naar den nieuwen oogst; maar vóór de Oogst

maand zal geen vast denkbeeld daarover kunnen geuit worden. 

Tegenover het overvloedige aanbod en met een gtringen koop

lust, is de prijs steeds flauwer gestemd.

Rijsel, II Ju n i: Beschikbare, 14.75 ; oogst 13, Okt.-Nov. 15.50

Leeuwarden, 13 Juni : Beschikbare, 6 g. 3/8 ; oogst 13, Okt.- 

Nov. 7 g.

Maagdeburg, 13 Juni : Beschikbare, 13.50 M. ; oogst 13, 14.50.

Gent, 13 Ju n i: Beschikbare, 12.75 ; oogst 13, Okt.-Nov. 14.00

Kortrijk, 16 J u n i: Beschikbare, 13.00.

Rousselare, 17 J u n i: Beschikbare, 13.25

ONS MENGELW ERK.
Met Juli aanstaande beginnen wij’ een 

prachtig mengelwerk, geschreven door een 

onzer beste vlaamsche schrijvers.

Het zal bijzonder aantrekkelijk zijn en 

iedereen, zoowel beste kenners als gewone 

lezers, zal er smaak en genoegen in vinden.

— Wie inschrijft op ons blad voor den 

tweeden semester van 1913, ontvangt van 

nu af het blad voor den prijs van 2 fr. 
(t’huis gedragen).

Ons blad verschijnt wekelijks met ACH T  
bladzijden en bevat niets als ONUITGE

GEVEN artikels met talrijke platen over 

hedendaagsche gebeurtenissen.

Leest en verspreidt ons blad.

STAD ISEGHEM
Stadsnieuws.

Bij koninklijk besluit van 32 Mei 11., wordt de taks 

goedgekeurd van 400 fr. op het openen der nieuwe 

herbergen, geheven door de leden van den Gemeente

raad van Iseghem. W e schreven dat we niet tegen de 

taks waren maar meenden dat hij onwettig was.

— » o «—

W ij vernemen uit goede bron, c'at het bestuur der 

ijzerwegen gehoor gegeven heeft aan de wenschen uit

gedrukt door eenige leden van den Gemeenteraad van 

Iseghem. Het Bestuur der Ijzerenwegen ziet af van het 

plan opgemaakt door zijne ingenieurs en zal het gedacht 

uitvoeren van den Gemeenteraad : « De barrière aan 

Tanghenshof zal blijven bestaan, alleen in geheel het 

land; de linie zal verhoogd worden van 30 centimeters 

en de overgang brug gemaakt ’t einden de Ameye- 

straat. »

Die werken zullen spoedig aangevangen worden en 

moeten voltooid zijn tegen den 31 Februari 1911.

’t Moet rap gaan. met « effet réi roactif », zegt men 

in ’t vlaamsch.

—  »o.«—

W e vernemen nog, dat twee honderd lands bouw

grond geschonken zijn aan de stad. Die grond is gelegen 

rond de nieuwe pompe in de Dweersstraat Driemaal 

dank. Dat is liefdadigheid!

Tillo, jongen, gij en uw broere, go moet zwijgen 

van zakvulders. ’t Is waarachtig waar.

— »o«—

Het schrijven van onzen vriend Wattman over de 

elektriek naar den Abeele, heeft de zes ledén van 

onzen Gemeenteraad uit hun lood geslegen. Klappen 

van 2.500 fr. kosten en van 10.000 fr. bedrogen zijn.

O  zie! W at gedaan! Ne kleenen truk. Me gaan zeggen 

dat die nieuwe draad van den elektriek tot aan de 

Rousselaarslraat niet geleid en is voor den Abeele, nu 

dat hij er algelijk ging moeten komen, en de menschen 

zullen dat wel slikken. On peut prober.

Fijn getrokken, he! Jammer dat de Iseghemnaars zoo 

oolijk zijn.

— »o«—

Ter overweging.
Verleden week schreef Nemo een zeer lang artikel 

over Weldadigheid. Die redemeester heeft over welda

digheid zijn gedachten, die natuurlijk de juiste gedachten 

zijn! W e kennen den man. Maar voor hij christen werk

lieden beschuldigt, zulk of zulke gedachten te hebben... 

mediteere hij zelf eens ’t volgende:

«Bemint den arme, offert u op voor hem, maar doet 

hem meewerken aan zijn verheffing op stoffelijk, zede

lijk en godsdienstig gebied.

Doet hem met den vinger tasten— en dat is naar den 

geest van uw reglement—  hoe schamel een toestand is 

waar de almoes moet tusschen komen, leert hem de 

fierheid van den levensplicht, leert hem fier te zijn te 

werken voor eigen bestaan en vor ’t leven van de zijnen.

De almoes, —  daar voldoende sociale verzekering 

ontbreekt —  moet voorbehouden blijven voor hen die 

door zedelijke, fysische of economische ellende werden 

neergeslagen.De almoes mag gSen onrechtstrecf(sche pre

mie zijn aan leegheid of zorgeloosheid; vooral mag ze 

niet zijn een aanvulling van hongerloonen; anders blij

ven die hongerloonen eeuwig duren.

De taak der christene liefdadigheid, die de luister is 

van christen zelfverloochenin» zal nog altijd groot ge

noeg zijn, want er zal nog altijd geleden worden onder 

de menschen. »

Zoo sprak Z . H . Kardinaal Mercier te Brussel, den 

l e Juni 11. op het Ozanam-eeuwfeest.

Die woorden wegen van waarheid.

— »o«-—

Baldadig.
Een lid van den Propaganda-club.

Bij een landbouwer werd deze week een honderd 

lands aardappelen uitgetrokken. Men heet dat beeste- 

werk. ’t En doet, ’t is menschenwerk, want beesten 

doen zulks niet en doen ’t nog veel min met ’t gedacht 

iemand schade aan te doen. Dat is werk van schoelies! 

Werk van een soort schuien dat men overal ziet, en 

waar overal zou moeten meer op gewaakt worden. 

Werk van leegloopers en drinkebroers, die zelf te

vardig zijn om fatsoenlijk werk te verrichten, niet ver

dragen dat een ander vruchten hebbe van zijnen arbeid.

En ’t wordt hier ongelukkig door kortzichtige of door 

slechte ouders zulk ras van volk gekweekt. Komt maar 

den Zondag avond en den Maandag langs de Gent

straat! Ge zult ze zien en hooren, hoe de ouders die 

hun zoons zoo laten opgroeien. Ze hebben den stok 

gereed gemaakt waar ze zelf slagen zullen van krijgen!

En dan hoort ge die bullebakken zingen : wij strijden 

voor een beter leven! ’t Zal lief zijn dunkt het mij, 

dat beter leven.

Intusschen vallen die lafaards onder ’t misprijzen 

van de heele bevolking. En wenschtn we dat die schoe

lies die deze week dat proper werk verrichtten, achter 

slot en grendel geraken.

Opvoeding voor ons volk! Ouders zendt uw kinders, 

uw zoons, naar patronages en congregatie, wordt zelf 

leden van vereenigingen en werkliedenbond; —- daar 

wordt opvoeding gegeven en eerlijk verzet.

Ne Werkman.

— »o«—

Bericht.
Verleden week waren vele bladen te kort, wie zeker 

wil geriefd zijn, abonneere zich.

W e ontvingen een lang artikel van den anderen 

Tillo over « Liefdadigheid en Klassenstrijd ». Die 

Tillo heeft er een handje van, maar hij zal ’t niet 

kwalig nemen zeker dat we hem een week uitstel geven.

W e geven deze week ’t woord aan nieuwe mee- 

werkers.

— »o«—

Nieuwe wegen.
’t Is een zoogezegde Burger, die misschien wel niet 

uit princiep, maar om raad te geven, nieuwe wegen 

aanduidt.

O f deze juist wel zullen gevolgd worden, valt nogal 

te betwijfelen.

’t Is Boos Iseghem die ons dezelfde overmaakt, bij 

middel van briefwisseling; overleest eens goed.

Burger, of de inzender, is om te beginnen niet tegen 

de syudicaten, ter contrarie, hij zou er nog nieuwe 

stichten, maar natuurlijk op niéuwe princiepen, ver

staat ge?

In kwestie van loons verhooging, vindt hij, dat er 

moet geheel voorzichtig te werke gegaan worden van 

den kant der werklieden.

Ik denk dat de christene syndicaten, gesticht en ge

steund op christene rechtveerdigheid (dus op princiepen) 

het ook alzoo meenen, gezien hunne betrachtingen moe

ten ten goede komen aan de werklieden.

Burger vindt dat het hoofddoel der syndicaten is, 

hun ledental te versterken, om dan maar staking te 

houden! Wa-blief ?

Ik versta zulks anders, misschien ook wel uit 

princiep.

Christene syndicaten zijn uitsluitelijk gesticht om de 

bestaande mistoestanden, voortkomende uit de man- 

chesteriaansche liberale poiitiek uit te roeien, en zoo

doende het lot te verbeteren van zoovelen die spijts 

hun werken en zwoegen, armoede lijden.

W ie zal nu beweeren dat zulke strekkingen door 

één christen mensch mogen bekampt worden?

Burger vindt misschien onredelijk, dal, wanneer eene 

nijverheid bloeit, de werklieden hun aandeel verde

digen, dat is mij dunkt zoo niet af te keuren.

Enfin, Burger is er niet tegen dat er loonsverhooging 

en behoorlijke daghuur worde gegeven, nogtans biedt 

hij een middel en het eenige om zulks te voorkomen.

’k Geloof nogtans niet dat veel Burgers zijn gedacht 

zullen deelen, ’t zijn er immers n<tg met princiepen!

Ziehier, Burgers, de nieuwe en eenige uitweg!

A l de bazen van stad zouden één syndicaat vormen 

en strijden voor hun bestaan, zelfs ten koste van gelijk 

welke opofferingen.
Immers, in zulke strijd wordt niet na gezien mie gelijk  

of O N G E L IJK  heeft; de sterkste wint en heeft gelijk.

Daar hebt gij het!

Niet slecht opgevat hé? Maar waar zijn de prin

ciepen? Christene rechtveerdigheid bestaat dus niet 

meer, volgens Burger?

W aar zulke briefwisselaars ingang vinden en acht

baar worden genoemd, dient godsdienst als hoofding 

weggelaten.

Een Christen Burger.

—-» o «—

T H E O B R O M A  geeft ons kloek bloed.

T H E O B R O M A  verkloekt de zenuwen.

T H E O B R O M A  geneest alle flauwten.

Z ijt gij flauw? beproeft T H E O B R O M A .

Depot te Iceghem bij de H H . Rodenbach en Ver- 

hamme.

Schipvaart van Iseghem.
n i . W E X G E V A R E W

De Drie Gebroeders, met bloem voor C. Vandemoortele en

H. Pattyn, (Emelghem).

Aventure, met lijnzaad voor Alf. Dassonville, (Lendelede).

De Vriendschap en De Drie Gebroeders, beide met koolzaad 

voor C. Vandemoortele.

Léon-Marie, met ciment voor Fr. Decaigny, [Emelghem].

In den omtrek.
STAD K O RT R IJK .

H E T  K IN D E R F E E S T  IN  H E T  V L A A M S C H  

H U IS . —  Aanstonds bij het ophalen der gordijn waren 

de aanschouwers, groot en klein, voor het feest gewon

nen, en liefelijk meêgevoerd. W e waren gebracht in 

eene teêre, zachtzinnige, edele stemming: een prachtig 

decor, en daarin liefelijk en edel en schoon, in eene 

rij, in een lijn, de musiceerende kinderen.

Een kinderfeest! W at verbeeldt men zich al daarbij 

niet van linkschheid, onbeholpenheid,1 en vooral van 

gedwongen schoolsche opvoering. Maar hier was veelal 

alles los, ongedwongen gedaan, en beleefden we oogen- 

blikken van onvermengd schoonheidsgenot. Het was 

alsof al die kinderen hun feestje aangevat hadden met 

geluk, met liefde, met geestdrift voor een ongeweten

ideaal, en het volvoerden met al de pracht van durvende, 

kinderlijke beminnelijkheid.

Het was een teêr-innig, edel feest. Edelheid in de 

gebaren, edelheid in de houding en lijn en rythme, 

edelheid in de keus van het opgevoerde

Eerst was het een kmdersymphonie van Haydn, en 

het klonk fijn en lustig en zwierig met zijn spel van 

klavieren, violen, koekoek, kwartel, triangels en rinkel- 

trommen. Het bracht blijheid en gevoel van welbehagen. 

Er werd dan voorgedragen, en twee zangen gezongen, 

muziek van Grieg, die waarlijks van fijvoelige bedre

venheid getuigden. De zangspelletjes Pulluwprinsesje 

en het Bijtje van Jacques Dalcroze, werden met veel ge

voel voor rythme, en harmonisch gebarenspel uitgevoerd: 

zang, houding en beweging tot een schoonheid samen

gevlochten.

Alles l>ep vlot van stapel : de kinderen waren waar

lijks in schik met hun feestje.

Tot slot hadden we een dramatisch tooversprookje : 

Het Wonderkruidje, dat om het fijn-uitgedachte der 

opvoering, het flinke optreden der speelsters, de prach

tige costumeering, de moeilijksten bevredigde.

Alle eer komt zeker toe aan dezen, jufvrouwen en 

heeren, die bachten de schermen meehielpen, om dit 

feest zoo een zeldzamen luister bij te zetten. Z ij deden 

het met liefde, en dit zal vruchtdragende arbeid wezen. 

Zoo worden stillekens aan de jeugd opgeleid tot een 

zelfstandig Vlaamsch schoonheidsbetrachten. En dit zal 

de kinderen later in de oprechtheid huns harten een 

goede herinnering en groote vreugde wezen.

Kunstconcert. — Zondag 22 Juni, om 8 1/2 u. 
stipt, op de Groote Markt, kunstconcert ingericht 
door den bond Kortrijk-Vooruit, met de medewer
king van de Groote Harmonie van Wattrelos (Noord), 
onder het bestuur van M. Paul Mager, l ste prijs van 
het Conservatorium van Parijs. — 100 uitvoerders.

O R P H E U S K R IN G . —  Maandag 30 Juni, om

8 112 uren, in het Plein, Kunstconcert door den Or- 

pheuskring.

In gss'al van slecht weder, zal het concert plaats 

hebben op Donderdag 3 Juli.

V L A A M S C H E  Z O N E N . —  W ij vernemen uit 

goede bron dat de Koninklijke Tooneelmaatschappij 

« De Vlaamsche Zonen », ter herinnering van den 

Guldensporenslag, openbare feesten zal inrichten op

1 3 en 14 Juli aanstaande, welke deze van verleden jaar, 

die zooveel bijval genoten hebben, nog zullen overtreffen.

W ij deelen later het volledig programma mede.

A R D O Y E . —  Een zekere J. klaagt dat zijnen 

schoonen kater plots verdwenen is. Die zijn waardevol 

vel bezit, is verzocht het weder te bezorgen aan J.

—  Vrijdag laatst verloor landbouwer Vande Moor- 

tele, van aan t Veld, de som van 150 fr. H ij belooft 

eene belooning aan die ze weerbrengt.

Woensdag laatst hadden wij onze eerste her
haling.

Nu Woensdag aanstaande, om 8 3/4 uren, ’s avonds, 

in t lokaal is er eene tweede herhaling voor al de leden 

der Jonge-Wacht, alsook der Zanggilde voor de feeste

lijkheden van den I le Juli.

Alle andere zangliefhebbers worden ook vriendelijk 

uitgenoodigd om het Vlaamsche feest te helpen op- 

luisteren.

Tot Woensdag avond dus.

Camiel Van Coillie werd Zondag avond, op 

den bachten eener herberg der Statiestraat, zijne broek 

en vest gescheurd van nen hond en zijn duim doorbeten.

A V E L G H E M . —  Dinsdag namiddag, woedde al

hier een hevig ongeweerte.

De donder viel bij M . René Arric, sloeg er veel 

in brokken en stukken, maar spaarde dc menschen.

De schade is aanzienlijk, maar dx>r verzekering ge
dekt.

Bij M . C. Degraeve, vlaskoopman, ontstond een 

begin van brand. Met de hulp van geburen was het 

seffens gebluscht.

B E V E R E N  BIJ R O U S S E L A R E . —  De twee 

kinders van M . Pattyn speelden. Z ij vonden een revol

ver. Het knechtje schoot uit lachedinge naar zijn zus

tertje. Deze hield de handen voor haar aangezicht. 

De revolver was geladen. Het meisje werd getroffen, 

de kogel doorboorde hare hand en drong in de ooge; 

deze is uit.

B IS S F G H E M . —  M . 1 hiers, burgemeester, wordt 

Zondag, 29 dezer, zijnde Sl-Pietersdag, ingehuld. De 

stoet gaat uit om 3 uren namiddag. Daarna concert, 

feestmaal, verlichting en vuurwerk.

H O O G L E D E . —  Zondag laatst, was het hof van 

Jan Haelewijn alleen gelaten binst de hoogmis. Maan

dag voormiddag ging Haelewijn in zijn slaapkamer en 

hij zag dat hij bestolen was. U it den koffer was al het 

geld gestolen : omtrent 1700 frank.

De politie deed onmiddelijk een onderzoek bij den 

koeiwachter Arthur Arteel en hield hem aan.

Het parket van Yper is Dinsdag ter plaats geweest, 

en heeft het onderzoek voortgezet, en na meer dan twee 

uren geloochend te hebben, bekende Arteel alles gestolen 

en weggestoken te hebben.

Arteel is 2 1 jaar oud en zeer gebrekelijk. Het par- 

quet heeft Arteel in vrijheid gesteld.

IN G E L M U N S T E R . —  Woensdagnamiddag, om

5 112 uren, kwam aan de hofstede Lammertijn, langs 

de Meulebeeksche kalsijde, een automobiel met vier in

gezetenen en bestuurd door M . G . Waelkens van Thielt. 

Aan eenen draai wilde de chauffeur een motocyclet- 

rijder mijen, doch de auto kantelde. Twee personen 

werden licht gekwetst. De auto werd vernield.

L A U W E . —  Feestschikkingen ter eere van M . De 

Brabandere-Glorieux met zijne benoeming als ridder 

der Leopoldsorde op 22® dezer.

Om 12 uren, vergadering der overheden en feest- 

maalinschrijvers, in het gemeentehuis.

Om 12 112 uren, op de kiosk der plaats, plechtige 

overhandiging van het Ridderskruis aan den Heer Bur

gemeester.

(Zie vervolg bladz. 6).



A  LA VILLE DE PA R IS
KORTRIJK.EINDE SEIZOEN

ZONDAG 22 JUNI, MAANDAG 23 JUNI EN VOLGENDE DAGEN

ZOMERSOLDEN
De overgroote opofferingen die wij ons oplegden om aan onze kalanten wonderschoone occasies aan le 

bieden, zullen een buitengewoon belang geven aan onze tekoopstelling. 

Om alle belemmering te vermijden, zullen de magazijnen open blijven den Maandag Juni van 

8 uren tot 12 1/4 en van 1 1/4 uur tot 7 uren s’ avonds.

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 M INISTERIE 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 verkoopen die op 
voorhand gemaakt zijn. 
Laat u nooit zoo behan
delen, want geen een 
geneesheer zal die be

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

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

MISGROEI- 
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtinaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo
als : m isgroel- 
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 oni 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 f o i a  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 voormld- 
dags.

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

VI. I I  m o r é  V e r d o n e k * M l n n e t 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, 
Rljsselstraat, Kortriik.

e

LANDBOUW ERS !

V O O R :

Maïs — Inkarnaatklaver — Spurrie — 

Mostaard — Saradelle — Nagras — Aller

hande voedermengsels — Rapen — Kool

rapen — Wortelen,

BEPROEFT HET
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Z W A V E L Z U U R  A M M O N I A K
B Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest g

Gij zult verwonderd zijn over den uitslag.

B
S  Geef» ook, einde Ju li, A M M ON IA KSU PERFO SFA AT  aan uwe

g| vruchtboomen. Zoo zult gij voor toekomend jaar eenen rijken bloei voo r
bereiden.

■ Die meststoffen zijn te verkoopen bij al de

mesthandelaars en in al de 

Landbouwsyndikaten.
■

K O S T E L O O Z E  IN L IC H T IN G E N  IN H ET

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

8, Berckmansstraat, BRUSSEL
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Pillen Géry
purgeeren zonder pijn en 

hebben een wonderbaar 

effekt op het bloed dat zij 

totaal vernieuwen.

P r i js :  fr. < - 2 5  

Apotheek Vande Walle, 
Noordstr., Rousselare en 

Hulpiau, Kortrijk en bij alle apothekers. 
Algem. depot: apoth. Canivet, Doornijk.

DERDE FRANC1SCAANSCHE BEDEVAART 
naar Lourdes, 4-13 Oegst 1913.

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

E S 3f
M . e »  IMme iM a i i r lc e  M r i e r .  chirurzijns- 

tandmeesters-specialisten, 2, hoek der Moskroen- 
straat, huis met koetspoort (bij het gevang), Kort
rijk, iijn 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.

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

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

vermijdt men het trekken 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. i- S 5 .  bij alle apothekers en bij de 

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

k in k h o e s t !
Moeders ! Vraagt eens aan M. Descamps-Ter

r iè re , waarmee hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij «al U antwoorden met de 
K i n k  l i o e » * -H . n ie d l e  H » l < - w y e l i ,
Apotheker, Groenselmaikt, 6 , Oostende. Om ute 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K l n k h o e m .  V a l l i n g  o f  B r o n -  
e l i l e t  d e r  K in d e r s * .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.
Gelieve mij per keerende post nog twee flesschen van 

uwe speciale remedie tegen den kinkhoest te zenden.
Mijn kind is merkelijk verbeterd en ik hoop het met 

deze twee flesschen totaal te kunnen genezen.
Met achting. Louis Devis,

rue de Gramitiont, 160, Aalst.
De wereldberoemde K ln k h o e s t - R c m e -  

d ie  H a l e w y c 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, M aes ; 
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.

Het Genoegen te Leven
Ih aan «Ikeen verzrkerd door 
«•ene volmaakte

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

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

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

Kliniek v»>> Dr l>OVK.\, 1 'iir  jj*, 
i : t  ISM 1

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

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

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

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.________

Dr E. Doyen.

Herpels=Mortier
3 1 ,  L A N G E S T E E N S T R A A T ,  3 1

Telefoon 363

=  KORTRIJK
ü

- - Keuken van eerste klas - -

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief  ̂

- - Alle spijzen op aanvraag - -

Groot Engeisch Hoedenmagazijn

AU TR01S F B A N p iS
RAEPSAET-VANDAELE

OPVOLGER

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

(De REVALENTA DU BARRY is bestendig in gebruik 
in de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar.) j-.,.,*, ||, 

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

Verkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers . 

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

Iseghem : Rodenbaeh, 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.

ELËCTttlClTElT
Onderneming van Licht, Dynamos, Motoren 

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

LWarm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zoner
Overleiestraat, 54, 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 herstellingen van 

zijden en vilten (feutre> hoeden 
welke in de 24 uren met zorg sfgemaakt 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  l* I t I . IS
IN ’T  GROOT. IN ’T KLEIN.

S c h r i j n w e r k e r  0ia r i5 etotaki6 iS ? !
is gevraagd voor den orgelmakersstiel, 
bij Oscar Anneessens-Marinus, Groenin- 
ghelaan, 40, Kortrijk.

PETIT-BEURRE

Wilt ge 
waarlijk gezond zijn.

Begeert ge rap en voor altijd genezen te zijn 
van uitslag, puisten, katrienwielen, klieren, 
blazekes, eczema, droog en nat zilt, baard 
ziekte, verouderde aderspatten, leelijke bee- 
nen of van alle mogelijke velziekten, neemt 
zonder uitstel met het aankomen en het af
vallen van ’t blad de vermaarde flesch 
iSloedasulverliijs De Bie, die zonder 
ieilen en op korteren tijd dan gij wel denkt, 
alle deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. 1 - 3 5 .

T a n d e n b a l n e n  s De Bie, verdrijft op 
een oogwenk de razendste tandpijn zonder 
het tandvleesch te verbranden en daarbij 
’t is geen vergift.

Proeffleschje fr. 0-30 met den post fr. 0-35 

. l l a u « p i l l e n  t De Bie, uitstekend tegen 
slechte spijsverteering, hoofdpijn, bloedar
moede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond, 
waters enz.

1 frank de doos van 
30 pillen. Per post fr. 

-0 5 .
O P G E L E T . —  Deze 

specialieten zijn alleen 
te bekomen in de apo
theek DE BIE, Rijssel- 
straat, 32, (b ij St-Mi- 
chielskerk), Kortrijk.m

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

voor stoomtuig, dienstig voor alle nijverheid ; 

HOVENIERSHOF en drie W OONHUIZEN daar- 

medegaande.

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

welgekalanten 
Schoenwinkel

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

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

Over te nemen



DEKEN DE BO.
[ HULDEBETOOGING TE POPERINGHE

op Zondag 24 Oogst 1913.

Ter gelegenheid dezer huldebetooging verschijnt 

[eerstdaags bij J. V e rm a u t , uitgever, 28, Langesteen- 

[straat, Kortrijk :

D E K E N  D E B O  
zijn leven, zijne werken.

| Een boekdeel van 200 bladzijden. — Prijs : 2.50  fr.

Dit prachtboek mag heeten: eene huldebetooging,

[ den gevierden man ter eere, wien Vlaanderen en de 

[ Nederlandsche taal zooveel dank schuldig zijn.

Vooreerst eene aantrekkelijke levensschets met 

[eene gepaste beoordeeling van De Bo’s letterkun- 

j dige en wetenschappelijke gewrochten, vooral van

I zijn meesterwerk het Westvlaamsch Idioticon en van 

zijn zoo verdienstelijk Kruidwoordenboek.

Daarop volgen zijne beste uitgelezen Gedichten, 
eenige Verhalen in proza, waaronder het uitvoerigste 

dat uit zijne pen vloeide De Pastor van Quaethem.
[ Eindelijk een paar redevoeringen die De Bo bijzon

derlijk als taalkundige en als kanselredenaar laten 
schatten.

A lle  V la m in g e n  zu lle n  dit  boek

KOOPEN, LEZEN EN VERSPREIDEN.

Kroniek voor kunst en kennis.

Over letterkunde.
Algemeene Toestand.

De W eg naar het Licht (vervolg). 

Vroeger reeds, werd dit boek (uitgever Jules Ver

maut, Kortrijk) in ons blad besproken en warm 

aanbevolen: het verdient het herhaaldelijk aanbevo

len te worden en men kan het bespreken in veel 

opzichten. Ik bedoel hier enkel de beteekenis na te 

gaan van Joergensen’s meesterwerk, meer bepaaldelijk 

zijn verhouding tot godsdienstige en zedekundige 

toestanden, op onze dagen.

Ik verkoos dit boek, omdat dit ééne kan volstaan, 

om te bewijzen, hoe de moderne dwalingen den 

geest van een ongeloovige, die het durft met oprecht

heid de waarheid te zoeken, ónmogelijk kunnen 

bevredigen; en zijn hart, dat dieper wil doordringen 

dan in het stoffelijke, verzadigen.

Ik verkoos het, omdat het is, een onovertroffene 

verheerlijking van ons christen katholiek geloof; de 

ontegensprekelijke bevestiging van den invloed van 

onzen godsdienst op de moderne letterkunde.

Want ja! het is een letterkundig meesterwerk, dat 

ongelooflijk veel opgang maakte, in al de levende 

talen overgezet en druk besproken werd in tijdschrif

ten en dagbladen.

Het is een roman —  een psychologisch roman — 

niet omdat de held, toch ook ten slotte, na veel last 

en wedervaren, het huwelijksbootje instapt; maar 

omdat het ’t leven verhaalt, denzieletoestand ontleedt, 

van een waren, grooten held, een modern zeer 

beschaafden geest, die geheel zijn omgeving, geheel 

zijn tijd beheerscht, een vertolker van de gedachten 

en gevoelens van velen, die hun den weg baant naar 

de redding. Het is dus ook geen gewoon roman; en 

nog meer hierom heette het welkom, want van ’t ge

wone slag hebben we er genoeg, te veel reeds. Alle 

de voornaamste moeilijkheden, in zake godsdienst 

enzedeleer, zóó die nu gedaan worden, treffen we 

hier aan: en midden in die duisternis, in ’t diepste 

van dien afgrond, zoekt iemand naar het licht; een 

edel begaafde ziel, een arme verdwaalde jongeling, 

met wien we aanstonds bevriend zijn : en we strijden 

mede zijn lastigen langdurigen strijd; we juichen 

mede, als hij voor het eerst zegepraalt; we huiveren, 

als hij nogmaals in de strikken valt van zijn vijand; 

maar we begroeten samen met hem het opdoemende 

Licht, dat nooit zal verduisteren, de zegezon, die niet 

moet ondergaan.

Joergensen ontsluit hier de diepste geheimen van 

zijn eigen ziel; maar Herman Ronge,held van ’t boek, 

is een algemeene type.

Hij denkt en spreekt, wil en handelt, uit naam van 

een geslacht, dat verzaakt heeft aan het geloof, en te 

vergeefs de oplossing zoekt van het levensraadsel; 

een geslacht, dat geleerd heeft te genieten, maar niet 

te verduren, dat alles prijs gaf om ’t verlangen te 

voldoen, ook de heerschappij over zijn eigen wil; 

een geslacht dat onmogelijk de ware menschenliefde 

kan beoefenen, omdat de enkeling eerst zijn eigen 

volmaking moet bewerken, zelf goed zijn, alvorens 

op te treden als redder van zijn diep gevallen volk.

De omgeving van Herman Ronge! Oh, een over

beschaafde wereld: hoogstudenten, hoop der toekomst 

die hun hoort, edel begaafde jongelingen, die zich 

liefst ophouden met letterkunde, die dwepen met 

moderne wijsgeeren, kunst en maatschappelijke 

fieorieën, allen vrijdenkers maar meestal slaven van

hun driften, die spotten met onthouding, versterving, 
deugd.

Zij leven in de groote woelige stad, waar men 

geniet of genieten wil, waar ’t volk zijn recht eischt 

op tijdelijk geluk en geweldigerhand handhaaft,waar 

het machtige krijgslied der oproerige werkstakers 

de stem verdooft van die ontzenuwde jeugd, wier 

geest verdorde, wier hart versteende, en die daarom 

niet aanhoord wordt.

Maar nu treedt de redder o p !

Herman Ronge leert zijn makkers te gelooven, en 

biedt de maatschappij den vredetak aan der echte 

christene Liefde.

Licht en Vrede, of ’t waar geloof en de christene 

Liefde, ziet daar, met twee woorden, geheel het boek!

Oh, die zoekende ziel, diep in den afgrond ver

dwaald ! Wat is ’t Leven, zijn oorsprong? Wat is de 

Dood? Het antwoord der wijsgeeren voldoet niet: 

goddeloosheid, vergoddelijking van de natuur of den 

mensch, ontucht, pessimisme, wanhoop, zelfmoord: 

zooveel gevolgen van hun leerstelsels !

Maar, wat leert de christen- katholieke Kerk?

Herman Ronge vraagt het Haar, in een rouw- en 

ootmoedig gebed, en, « Evenals de bliksem een 

wijduitgestrekte streek verlicht... in het visioen 

van één oogenblik, vatte en erkende hijdesamenhang 

van alle dingen. Hij begreep, dat hem in dezen stond 

de sleutel werd toegereikt voor de raadsels van Leven 

en Dood » bl. 76.

Dan eerst begrijpt hij, dat het arm volk verleid is 

door het socialismus; dat men onbekwaam is over 

anderen te gebieden, als men de heerschappij over 

zich zelf aan hoogmoed of wellust prijs gaf; dat de 

christen- sociale beweging het reddingsmiddel is dat 

het volk tot God zal terugleiden, en ook, op tijdelijk 

gebied, werkelijk en doeltreffend helpen. Ook, wijdt 

Herman Ronge de plaats toe, waar hij zijn eerste 

arbeiderscolonie sticht « den eeuwigen Koning, den 

gekruisten Verlosser ».

OVER SC HO O N HEID .
Indien ik in dit artikel uitsluitend handelde over li

chamelijke schoonheid of over kleederenpraal, dan zou 

ik ongetwijfeld door velen met belangstelling gelezen 

worden, doch nu ik handel over de schoonheid der ziel, 

hoop ik, dat niemand het opstel ongelezen ter zijde zal 

leggen.

De ziel, het meesterstuk van Gods goedheid, wordt 

zoo vaak verwaarioosd om alle aandacht te zien besteden 

aan het achaam. Weliswaar ben ik niet bij machte haar 

naar waarde te schatten, toch zult u, na aandachtig lezen 

verbaasd staan over uw eigen schoonheid. W ant hebben 

we het geluk niet de schoonheid der ziel te aanschouwen, 

gelijk God haar kent, hetgeen wij ervan gewaar worden, 

is meer dan genoeg om alle louter stoffelijke schoonheid 

in de schaduw te stellen. Dachten de menschen daar toch 

wat meer over na !

Met lichaam is schoon ongetwijfeld. De geleerde die 

met de gave der wijsheid ook het licht des geloofs bezit, 

knielt met deemoedigheid er voor neer, en is in verruk

king over het kunstgewrocht van Gods schepping.

De gewone mensch ziet niet anders dan de sierlijk

heid der iijnen en trekken, de gezonde blos op zijn frisch 

gelaat, de levendigheid zijner oogen, de welluidendheid 

zijner stem, de zwierige beweging van zijn lichaam.

H ij gaat niet verder en treedt nooit in beschouwing 

over de wonderbare symmetrie die in heel zijn lichaam 

heerscht.

En toch verbeeldt U  eens iemand waarvan het een oog 

grooter zou zijn dan het andere ; het eene oor langer dan 

het ander ; de eene neusvlegel steiirecht, de andere 

glooiend was ; indien de bovenste lip te ver vooruitstak 

in den vorm van een kaarsendomper of de onderste als 

een wijwaterbakje; of indien de eene wang was opge

blazen en de andere ingevallen, wat zou dat alles leelijk 

zijn en bijgevolg mishagen ! En hoeveel andere derge- 

lijke veronderstellingen zouden er nog niet kunnen ge

maakt worden !

Zijn nu die misvormigheden niet te vinden bij de 

menschen in ’t algemeen, dan bewijst dit dat de natuur 

of .iever de Schepper met kwistige hand de symmetrie 

over het menschelijk lichaam heeft verspreid.

Dit is echter nog niet alles. Het lichaam van den 

mensch, als werktuig of organisme beschouwd, is een 

wonder van orde en doelmatigheid. Het is op buitenge

wone wijze ingewikkeld, maar de orde en doelmatigheid 

schitteren er meer dan in welk werktuig ook en daarom 

is het menschelijk lichaam het schoonste van alle werk

tuigen: het schoone is immers de glans der orde of vol

maaktheid. Om dit volledig te doen begrijpen, zouden 

wij het gansche lichaam moeten beschrijven, doch dit zou 

ons te ver leiden.

Vestigen wij enkel onze aandacht op het zenuwstelsel. 

In zijn geheel bestaat het uit cellen en vezels door het 

gansche lichaam verspreid. Zijne hoofddeelen : de her

senen en het ruggemerg liggen goed beschermd in de hol

ten van den schedel en in de ruggegraat, doch van daar 

loopen er vertakkingen naar alle richtingen. Het zenuw

stelsel he pt en bestuurt al de werkingen des lichaams ; 

het zet de spieren in beweging, doet het hart kloppen,, het 

bloed door de aderen stroomen en de longen ademen, het 

bevordert de spijsvertering en prikkelt de klieren tot af

scheiding der schadelijke bestanddeelen. En op hunne 

beurt beïnvloeden die werkingen het (even en de gezond

heid van het zenuwstelsel. De spijsvertering, de hart

klopping en bloedsomloop brengen gedurig voedsel aan; 

de ademhaling vernieuwt de zuurstof, die onontbeerlijk 

is voor alle organisch leven. De bloedsomloop en de wer

king der klieren bevrijden het zenuwstelsel van stoffen, die 

het door hunne hoeveelheid zouden vergiftigen.

De doelmatigheid blijkt nog meer in de medewerking 

van het zenuwstelsel met het zinnelijk leven.

Daar ook heeft men te doen met eene ingewikkelde 

ordening, maar als men eens goed begrepen heeft hoe in 

de uiterlijke zintuigen, en bijzonder in de oogen en ooren, 

alle deelen wonderbaar geschikt zijn, om de eigenschap

pen der dingen te vatten en aan de hersenen over te bren

gen, en door de hersenen aan de ziel ; wanneer men aan

dachtig nagaat, hoe de hersenen, gelijk een telegraphisch 

bureel in verbinding staan met al de deelen des lichaams,

om uit aile richtingen indrukken, dit is te zeggen tele

grammen te ontvangen en insgelijks naar alle kanten, 

naar lippen tn tong, naar armen en beenen de bevelen der 

ziel over te seinen, dan kan men een kreet van bewonde

ring niet bedwingen en roept men uit : O  God wat zijt 

Ge wonderbaar in uw werken !

Nochtans ver boven die stoffe.ijke schoonheid staat 

het pralen der ziel. En dit zal ik trachten u zoo klaar en 

duidelijk mogelijk voor oogen te stel.en.

Vooreerst is de ziel schoon door hare vermogens en 

hare levensuitingen.

Maar, hoor ik al aanstonds iemand opwerpen, een 

onstoffelijk, eenvoudig wezen kan niet sc!ioon zijn. Hce 

wilt ge schoonheid zoeken in een wezen waarin kleuren 

en klanken en lijnen ontbreken ?

Bedaar, mijn waarde, en denk eens ernstig met mij na. 

’t Is waar, d ï ziel is een onstoffelijke wezens^rm en heeft 

slechts twee vermogens, die wel altijd iets gemeens heb

ben met elkander, maar toch ook verscheiden zijn. 

Aanschouwen, denken, hopen, bem'Maen, genieten, blij 

en gelukkig zijn ; ziedaar eenige algemeene levensvormen

die nog in duizenden andere verdeelbaar zijn.

De moeder bemint haar kind, de kunstenaar zijn harp 

of viool ; beide gevoelens zijn liefdegevoelens, maar is 

hun verschil niet hemelsbreed ?

W at al bekoorlijkheid ligt er voor ons niet opgesloten 

in de woorden: aanschouwen, hopen, beminnen, blij zijn.

Maar wordt die bekoorlijkheid, als het ware, geen 

betoovering, als we nagaan, dat die ken-akten en liefde

gevoelens met hunne duizenden schakéeringen en afwisse

lingen het leven onzer ziel uitmaken, onzer ziel die één, 

zelfstandig en onsterfelijk is, en dat God, de eeuwige 

Schoonheid, de eeuwige Waarheid, de eeuwige Goed

heid, het bijzonderste voorwerp, het middenpunt, het 

laatste einde van ons ziele-leven moet zijn ? Men moet 

waarlijk een k adschilder of een straatmuziekant zijn, om 

te beweren, dat de menschenziel niet schoon is, omdat 

men haar niet met stoffelijke kleuren kan verfraaien of 

omdat zij geen geluid te geven vermag.

Vervolgens is de ziel schoon, omdat zij alleen de 

schoonheid onzer wereld leven doet.

(’/ Vervolgt).

W ekelijksche kroniek.

W ER E LD TEN TO O N S TE LLIN G  VAN GENT.

De nieuwe vaart van Gent naar Terneuzen die zal ingehuldigd worden door Z. M. den Koning.

Zicht van de vaart naar Gent toe.

O U D E  K U N S T  IN  V L A A N D E R E N

De afdeeling « Oude kunst in Vlaanderen » werd 

Zondag namiddag om 3 1/2 ure geopend in aanwezig

heid van den heer Prosper Poullet, minister van Schoone 

Kunsten en Wetenschappen.

H O O F D M IN IS T E R  D E  B R O Q U E V IL L E

minister van oorlog en heer Vande Vyvere, minister van 

spoorwegen, waren Zondag middag de hooge genoodig

den om door een banket in het Paleis der Elektriciteit 

deze afdeeling evenals de groote en kleine werktuigkunde 

plechtig te openen.

’t Paleis der Elektriciteit kan ook zonder over

drijven een tooverkasteel genoemd worden.

K O N IN G S F E E S T  TE G E N T

Z . M . zal Zondag morgen rond 10 1/2 ure te 

Langerbrugge aankomen. Per auto zal hij naar de 

nieuwe brug rijden alwaar hij aan boord zal gaan van 

de Belgische postboot, om naar de Nieuwe Haven te 

Gent te stoomen en zich dan naar het provinciaal gou- 

vemementshotel begeven.

Ter gelegenheid der zeilweek en het koninklijk be

zoek, zullen ongeveer honderd Engelsche Yachts van 

Temeuzen en verder naar Gent komen.

Om 2 112 ure namiddag zal de koninklijke stoet het 

gouvernement verlaten en gaan naar het stadhuis, waar 

de officieele verwelkoming plaats heeft.

Daarna gaat de koninklijke stoet te voet naar ’t Bel

fort, om de herstelling in te huldigen.

Van het Belfort gaat de stoet naar de Tentoonstelling 

Oude Kunst.

Na zijn bezoek aldaar zal de Koning te voet de Ten

toonstelling 'doorwandelen.

Z . M . zal zich dan naar de Sint-Pietersstatie begeven 

van waar hij jond 6 114 ure naar Brussel zal terug- 

keeren.

N A T IO N A A L  C O N G R E S  

der Werkmanswoningen en der Inrichtingen van Voor

uitzicht.

Dit Kongres zal plaats hebben in de Tentoonstelling 

op 6, 7 en 8 Juli a. s.

Het programma is samengesteld als volgt :

Zondag, 6 Juli, om 10 ure ontvangst ten stadhuize; 

om 1 1 ure, openingszitting van het 'Kongres.

Maandag, 7 Juli, om 10 en 2 1/2 ure, zittingen; 

om 4 1/2 ure, bezoek aan het Hedendaagsch Dorp.

Dinsdag, 8 Juli, om 9 ure, slotzitting.

Soitj e Goethals
ligt de socialisten leelijk op de mage.

Debunne in zijn armzwaaimeetingen kapt er maar 

gedurig op los; en ’t socialistenvoddetje der streek kan 

bijna geen artikeltje schrijven, waar het niet her en 

wederhergaat tegen Soitje Goethals.

A  le bonheur! ’t Is een goed teeken. ’t Is een teeken 

dat Soitje in hunnen weg loopt, dus voor ons wel doet!... 

— »o«—

En wat zeggen ze er zoo al tegen?

1) Dat het, in het schoonste huis woont van Mos

groen; dat hei geen werkman meer is, enz.

Dat het in ’t schoonste huis woont van Mosgroen?... 

W el! ’t is het, het beste er mee. Als ’t maar eens waar 

was he?

Dat hel geen werfman meer is?... Is Debunne nog 

werkman?... Is hij het ooit geweest?... En Vander- 

velde? En Anseele? En Destrée? En Terwagne?... 

En de fameuze... Furnémont, zijn dat ai werklieden?... 

Maar als die kerels zich socialist noemen, dan mogen 

ze millioenen bezitten... ze zijn en blijven toch werk

man!... Doch een katholiek?... Zoohaast hij, zij het 

door te werken in ’t zweet zijns aanschijns, lijk Soitje 

Goethals b. v., wat beter geworden is, dan is hij geen 

werkman meer, dan is hij een verachtelijke kerel ge

worden, niet meer waardig de werklieden te vertegen

woordigen.

O f meenen de socialisten dan waarlijk dat de chris

tene werkliden zoo dom zijn maar juist een werkman 

als hunnen vertegenwoordiger te willen?... De socia

listen nemen gelijk wie, advokaat of doktor, of gelijk 

wie anders nog, als vertegenwoordigers, als ze maar 

als socialist willen werken en strijden. W ij ook zien er 

eerst en vooral naar of onze vertegenwoordigers, de 

vertegenwoordigers in ’t bijzonder van ons christene 

katholieke werklieden, waarlijk christen zijn, en onze 

belangen verstandig en krachtdadig verdedigen. Moeten 

we hiervoor een advokaat of iemand anders nemen, 

we doen ’t. Vinden we integendeel iemand als Soitje 

Goethals die met het werk zijner handen leeft, vooruit 

is gegaan, we hebben ’t nog liever.

— »o«—

2) Het tweede dat de socialisten tegen Soitje Goe

thals inbrengen is : hij stemt tegen alle werkersletten!...

Hiermee moeten we lachen.

Als de socialisten voor de kluchte of uit ernst, ge

lijk wat voorstellen ; al de katholieken zouden er voor 

moeten stemmen, of —  ze stemmen tegen alle werkers- 

wetten! Integendeel —  gelijk wat schier dat de katho

lieken voorstellen, het mag nog het rechtvaardigste uit 

zijn, neem b. v. de schoolwet, de socialisten stemmen 

er tegen —  uit princiep, of uit regeltucht. En dit is wel, 

zou moeten wel zijn. O  die onnoozele kluchtigaards.

Met het verwijt als : de katholieken stemmen tegen 

alle wtrkerswetten, omdat ze niet meedoen met alle 

socialitische comedies of paraden, kunnen de roode 

sprekers en schrijvers misschien wel hier of daar wat 

dommerikken lijmen. De verstandige menschen integen

deel moeten daarmee lachen. Ze zeggen : de katho

lieken hebben hun sociaal programma, en ze zullen zij 

wel vooruit gaan, ook zonder dat apenspel der socia

listen. Niet altijd gaan ze rap vooruit, ’t is waar; niet 

altijd rumoerig, maar toch vooruit vast en zeker. Tel

kens er een wet of een maatregel voorgesteld wordt 

die kans heeft van lukken, die ernstig is... Soitje Goe

thals zal hem stemmen en volgaarne. Daar zijn we zeker 

van.

3) De socialisten zeggen nog : Soiije Goeihals moei 

dienen als lokvogel op de katholieke lijst.

W e antwoorden : waarom moet Debunne dienen op 

de cartelüjst?... Daarbij, om ’t even waarom Soitje 

moet dienen : wij hebben hem toch, en zullen trachten 

hem te houden. H ij ook zal zijn best doen; en hem van 

ons betrouwen waardig toonen.

Ten slotte zeggen we nog dit : dat de socialisten 

Soitje Goethals maar persoonlijk aanvallei, ’t is een 

middel om het bekend en volksgeliefd te maken! De

bunne is soms ook persoonlijk aangevallen geworden in 

’t begin, soms onbehendig genoeg! ’t Heeft hem geen 

kwaad, maar deugd gedaan. Zoo zal het ook met 

Soitje Goethals gaan.

Welaan! Fran$ois, gaat maar uwen weg recht door! 

W e rekenen op U , en zijn zeker dat gij ons niet be

driegen zult,

Leve de werklieden e* hun bijzonderen kandidaat, 

Frangois Goethals.



Om I ure, stoet. De overheden en inschrijvers, 

geleiden naar het patronaat, alwaar het banket zal 

plaats hebben in de feestzaal.

Gedurende het feestmaal, concert door de harmonie 

der gemeente, cantate door de schoolkinders, aan

spraken, enz.

M EEN EN . —  Dinsdag namiadag, ontstond in den 

werkwinkel van Jules Vandermersch-Coulon, Wervik- 

straat, een brand die snel uitbreidde.

De pompiers hebben het woonhuis kunnen vrijwaren.

De schade is aanzienlijk.

—  De genaamde Romanie Vanderhaeghe, 41 jaar 

oud, echtgenoote van Odile Verhaeghe, veekoopman, 

Bruggestraat, is Woensdag nacht schielijk gestorven. 

De vrouw, die binnen eenige weken, het leven moest 

schenken aan een wichtje, was ’s avonds nog gezond 

te bed gegaan.

M OORSLEDE. - Nabij den molen Dufoort had 

Zondag morgend eene botsing plaats tusschen een wiel

rijder, M. Pieter Soenen, en een motocycletrijder, M. 

den doktoor Martens, die zich naar een zieke begaf. 

Eene kar had de twee rijders belet malkander te bemer

ken. Beiden stortten ten gronde. De doktoor bleef be- 

welmd liggen.. W at Soenen betreft, deze kwam er 

ongedeerd van af. Alleen zijn rijwiel werd fel be

schadigd.

PO P E R IN G H E . —  E. H. Vanderstichele, prin

cipaal van het kollegie, is te Gent overleden in den 

ouderdom van 49 jaar en 2 maanden.

TH IELT . Dinsdag namiddag, rond 2 1/2 uren, 

heeft er over de stad een fel ongeweerte gewoed.

De bliksem is verscheidene keeren gevallen, onder 

andere bij M. Jules Steene, in de Kistestraat; in de 

bergplaatsen van M. René Colle-Loontjens, brouwer, 

Hoogstraat. Op de markt heeft hij een paneel van den 

kiosk losgerukt.

Rond 6 uren is de lucht opgeklaard.

Het onweder heeft overgroote schade veroorzaakt 

aan de vruchten en het jong fruit.

Er vielen marbelgroote aagelsteenen.

De bliksem heeft verscheidene keeren gevallen, maar 

geen brard gesticht.

B U R G E R S T A N D
ANSEGHEM.

Geb. — Georges Callens, zv. Alois en Marie Tydgat. — Joris 

Liessens, zv. Camiel en Philomena Verfchuere.

Huw. — Alfred Vercruysse en Julma Desloovere. —  Remi 
Dewaele en Maria Vindevogel.— H. Vindevogel en Maria Decock.

Sterfg. — Michel Secember, 6 weken.

ARDOYE.
T r o u w b e l o f t e n , — Jules Benoit, landbouwer en Irma Holde- 

rick, landbouwster, te Ruysselede. — Jules Wybo en Maria Par- 
mentier, daglooners. — Hemi Vanryssel en Renilde Hiny>e.

Geb. — Gerarda Vandevelde, dv. Karei en Elodia Vanhalewyn 
Sterre.— Paula Verlinde, dv. Alidor en Maria Behaeghel, Weeze.

Huw. — Remi Devolder en Silvia Bouckaert, landbouwers.

Sterfg. — Adriana Steen, 4 m. Tassche. — Alida Bruneel,
22 j. Koitrijkstraat.

BISSEGHEM.

Geb. — André Samyn, zv. Hector en Irma Dejaegber. — Joel 
Vantornout, dv. Victor en Elvina Devoldere.

Huw. — Hippoliet Degroote en Maria Pottie.

Sterfg. — Albert Bultynck, 5 j.

GULLEGHEM.
Geb. — Noëmi Debackere. dv. Hector en Emilia Depreitere.

— Josef Baes, zv. Daniël en Gabriella Priem.— Germain Cardon 
zv. Cyriel en Adeline Vervisch. — Julienne Demuyzere, dv. Ju- 
lien en Louise Seghers. — Cyriel Mareel, zv. Adolf en Elisa 
Vanneste. — Albert Demely, zv. Camiel en Ida Boucké.

Huw. — Georges Ovyn en Elvire Baekelandt.

Sterfg. — Charles Vanmoerkerke, 51 j. echtg. van Louise 
D’Hondt. —  Maurice Vantomme, 2m .— Leontina Huyghe, 32 j.
— Richard Tant, 4 m.

HARELBEKE.

Geb. — Gilbert Deschuymere, Kortrijkstr. — Leon Baert, 
Staceghemstr. — Alfons Christiaens, Beverenstr.— Agnes Maes, 
oude Deerlijkweg.—  Fritz Callens, Overleie.— Casimir Decavele 
Overleie. — Julienne Verhelst, Beverenstr. — Alfred Vanhaver
beke, Deerlijkstr. — Joël Desmetz, Deerlijkstr. — Karei Dumor 
tier, Statieplaats. — Lucienne Kai, Kortrijkstr. —  Hilda Van 
gheiuwe, Oostestr. — Georges Defoort, Deerlij'-steenweg. — 
André Dejaegher. Gentsteenweg.

Huw. — Gentïel Dejaeger, landbouwer, te Deerlijk en Renilde 
Deblauwe, landbouwster.

S te rfg .— Maria Callewaert, 42 j. echtg. van Alfons Ostyn, 
Gaverstr. — Henri Knockaert, 69 j. Gentstr. — Victor Casteur,
5 maanden, Deerlijkstr.

HOOGLEDE.

Geb. — Maria Debeuf, dv. Emiel en Maria Vanmaele, — 
Adelson Vandewalle, zv. Alois en Elisa Degryse.

Sterfg. — Angela Spruytte, 13 m. dv. Alois en Maria Van- 
elslande. —  Pieter Vermeersch, 64 j. wed. van Mathilde Assel, 
echtg. van Silvia Doubbel.

INGELMUNSTER.

Geb. — Simonne Vandenheede, dv. Josef en Maria Ameye. — 
Valeer Beeuwsaert, zv. Maurice en Maria Deschamp.

Sterfg. — Dina Delaere, 1 m. — Alois Carron, 48 j. planten- 
kweeker, wed. van Euphemie Bruneel.

ISEGHEM.

Geb. —  Euphrasie Callens, dv. Camiel en Maria Codron, 
Rousselarestr. — Ivonna Vanpachtenbeke, dv. Val. en Eleonora 
Timmerman, Molenweg. —  Margareta Madou, dv. Emiel en 
Maria Hoornaert, de Pelichystr. — Adrienne Deboo, dv. |ules 
en Eugenie Masselein, Zevecote. —  Maurice Vierstraete, zv. 
Petrus en Elisa Decoopman, Lendeledestr. — Leon Feys, zv. 
Leonard en Maria Gayse, Abeele.

Huw. — Arthur Warinnier 18 j. borstelmaker en Julia Keste- 
loot, 24 j. borstelmaakster.

Sterfg. — André Mestdagh, 11 m, Slabbaertstr.— Audomarus 
Meersschaert, 30 m. Meenenstr.

KORTRIJK.

Geb. — Norbert Deryckere, Aelbekesteenweg. — Beatrice 
Lacombe, Herderstr. — Theresia Desot, Pieter Tacklaan. — 
Arnold Lamoral, Plein. — Gerard Putman, Spinnerijkaai. — 
Roger Lefebvre, Gentsteenweg. — Lea Claerhout, Jan Breydel- 
laan. — Jaak Crooy, Albertstr. — Germana Lauwers, gehucht 
Pottelberg. — Marcel Beheydt, Mosselbank. — Helena Monse- 
rez, Marckesteenweg. — Cyriel Debrauwere, Gentsteenweg. — 

Henri Debree, gehucht Walle. — Nelly Devos, Vlasmarkt. — 
André Geloen, Beheerstr. — Rachel Vanslembrouck, Groe- 
ninghebeluik. — Marcel en Noël Vandemeulebroucke, Muynken- 
doornstr. — Julia Bauwens, Iseghemstr. — Jan Vanbecelaere, 
Meenensteenweg. — Michel Dejonghe, Klakkaersreke. — Carl 
Delacroix, Kerkstraat.

Huw. —- Silveer Staels, 25 j. behanger, Peterseliestr. en Bertha 
Bossuyt, 21 j. naaister, Tuinstr. — Victor Deleu, 26 j. schilder. 
Wijngaardstr. en Gabriella Kints, 23 j. borduurster, Veemarkt.

— Camiel Tanghe, 21 j. fabriekwerker, Gentkaai en Leontina 
Vankeirsbilck, 23 j. weefster, Overleiestr. — Cyriel Werniers,
23 j. statiewerkman, Congoweg en Elisa Holvoet, 23 j. naaister, 
geh. Pottelberg. — Achiel Vandenheede, 20 j. wever en Augusta 
Vansieleghem, 21 j. huishoudster, beide Meenenstr. — Emiel 
Supply, 24 j. timmerman, Hovenierstr. en Christina Corion, 26 j. 
zonder bedrijf, Doornijkstr. — Valeer Cottyn, 23 j. kleermaker, 
Julien Liebaertlaan en Maria Verschoore, 23 j. strijkster, Brugge
steenweg.— Arthur Felhoen, 38 j. handelaar, Budastr. en Helena 
Lahousse. 31 j. zonder bedrijf, St-Janstr. — Robert Raepsaet,
39 j. meester-smid, en Maria Dewitte, 32 j. koffiehuishoudster, 
wed. van Henri Meurisse, beide Doornijkwijkstraat.

Sterfg. — Prosper Pavot, 44 j. meubelmaker, echtg. van 
Irma Outrique, Veldstr.— Isabella Demeester, 56 j. huishoudster 
echtg. van Adolf Delrue, Kanonstr. —  Emiel Vandevyvere, 65 j. 
daglooner, echtg. van Maria Minne, Vandammeluik.— C.-lestina 
Duchateau. 59 j. huishoudster, echtg. van Emiel Deprez, Moorin- 
nestraat. — Henri Bersou, 58 j. nijveraar, echtg. van Eudoxia 
Jacques, Parkstr — Hortense Leenaert, 75 j. zonder bedrijf, 
wed. van Jan Decaluwe, gehucht Pottelberg.— Camiel Reynaert
5 m. Bruggestr. — Rosalia Desmet, 69 j. zonder bedrijf, wed. 
van Leonard Devolder en van Adolf Vansteenkiste, echtg. van 
Adelard Brabant,Voorstraat.— Maurice Soenens, 11 m. Marcke
steenweg. — Josej Pil, 29 j. zonder bedrijf, echtg. van Celina 
Pollet, Aelbekesteenweg. — Romania Callewaert, 50 j. huis
houdster, echtg. van Adolf Demeyere, Herderstr. — Maria De 
lobelle. 66 j. huishoudster, wed. van Ferdinand Malfait en van 
Gustaf Malfrère, Pluimstraat.

LAUWE.
Geb. — Leo Deconinck, Wevelghemstr. — Margaretha Ver

helst, Xnock. — Huw. — Gustaf Deruyck en Emilie Declerck.

—  Sterfg. — Margaretha Verhelst, 2 dagen.

R O L L E G H E M - G A P E L L E .

T r o u w b e l o f t e . — Ernest Dumoulein, landwerker, Ledeghem 
en Maria Houssin, huiswerkster.

Geb. — Maria Maesen. dv. Henri en Irma Vandepitte, 
Zuidhoek. — Remi Vandekerckhove, zv. Josef en Emerentia 
Ramon, Roobaert.

Sterfg. — Alberic Degrande, 6 j. Roobaert. — Alois Vanha
verbeke, 60 j. wever, echt. van Victorina Vanderbeke, Zuidhoek.

— Pharailde Beeuwsaert, 34 j. winkelierster, wed. van Hector 
Vincke, echtg. van Cyriel Vandromme, St-Janswijk.

R O U S S E L A R E .

T r o u w b e l o f t e n . — Adolf Vandeginste, landbouwer, te Beve- 
ren en Maria Dejonckheere, landbouwster. — Robert Dumortier 
aannemer en Maria Grymonprez, winkeldochter.— Emiel Ostyn, 
fabriekwerker en Adriana Vanmeenen, frbriekwerkster. — Julien 
Declercq, mijnwerker en Helena Herman, veilenwerkster, te 
Rumbeke. — Leo Vanhuyse, groenselier en Eugenia Corneillie, 
haspelaarster.

Geb. — Leo en Leona Degryse, Kazandt. — Julia Vanrycke- 
ghem, Zwijnsmarkt.—  Margaretha Bouckenooghe, Rekestukken- 
straat. — Martha Raes, Gitsstr. — Maurice Vanhaelewyn, Mo- 
lenstr. — Rachel Willemyns, Molenstr. —  Alfons Frenier, Spin- 
nersstraat. — Ivonna Bonte, Gitsstr. — Leo Staelens, Damberd- 
straat. — Magdalena Decock, Rumbekesteenweg. — Elisa en 
Suzanna Houthoufd, Rodenbachstr. —  Elisa Cottyn, Lange- 
marktstraat. — Camiel Vandenbroucke, Hoogledesteenweg. — 
Marcel Deckmyn, Groenestr. — Maurice Manhaeve, Spanjestr.
— Maria Carly, Bleekeriestr.— Gerardina Dewachtere, Groene
straat. —  Michel Deceuninck, Kleineweg. — Godelieva Van
haelewyn, Zuidstr. —  Cyriel Cracco, Hoogledesteenweg. — 
Rachel Cappelle, Kokelaarsraat.

Huw. — Leo Corneillie, 24 j. schrijnwerker en Elisa Vermeu
len, 22 j. marktkraamster. — Alfons Goddeeris, 20 j. wever en 
Magdalena Callebert, 21 j. fabriekwerkster. —  Cyriel Valcke,
22 j. metsersknaap en Martha Gaytant, 20 j. spinster. — Karei 
Bosuyt, 37 j. slachtersgast met Adelina Fieuw, 31 j. dienstmeid. 
—Jsosef Alleman, 23 i. wever en Emma Dejonghe, 19 j. spoelster

Sterfg .—  Emiel Raveschot, 43 j. schoenmaker, echtg. van 
Elvira Vanhee, Ardoyesteenweg. — Jan Cobbe, 79 j. schoenma
ker, wed. van Maria Baudonck, Hoogledesteenweg. — Leo en 
Leona Degryse, 2 dagen, Kazandt. — Maria Defoor, 73 j. kant
werkster, echtg. van Pieter Terrin, Ardoyesteenweg. — Pieter 
Constandt, 72 j. zonder bedrijf, wed. van Veronica Debouck, 
Zuidstraat. — Maria Alleman, 52 j. zonder bedrijf, echtg. van 
Eduard Speybrouck, Chicoreistr. — Karei Declercq, 27 j. schil- 
dersgast, echtg. van Julia Vanhecke, Hospitaal. — Marcel Deck

myn, 1 dag, Groenestr. —  Karei Bonte, 78 j. fabriekw. echtg. 
van Adela Martin, Huidevetteriestr. — Pieter Samyn, 68 j. leur
der, echtg. van Louisa Ost, Hospitaal.

STADEN.

Geb. — Emma Bogaert, dv. Henri en Leontine Vanlerberghe,. 
Tolstr. — Gerard Verhuist, zv. Hector en Emma Vandevyverg 
Kayaert.

Huw. — Richard Ostyn en Augusta Vanzieleghem, Wercken.

Sterfg. — Angèle Schacht, 6 m. Voerman. — Gerard Deleu,
9 m.

SWEVEZEELE.

Geb. — Rachel Verhaeghe, dv. Cyriel en Maria Rotte.

Huw. — Emiel Vancauwenberghe, 31 j. zwingelaar en Maria 
Meeuws, 30 j. kantwerkster.

Sterfg. — Bertha Goethals, 20 j. — Louisa Volckaert, huis
houdster, echtg. van Bruno Moyaert. — Lucie Brunncel, 66 j. 
huishoudster, echtg. van Francies Sagaert.— Frederica Vanhove,
79 j. zonder bedrijf, wed. van Frans Persyn.

WEST-ROOSBEKE.

Geb. — Leon Warlop, zv. René en Maria Robaeys. — Irma 
Demaiter, dv. Irma en Lucie Ghekiere. —  André Vanhee, zv. 
Rudolf en Maria Wittouck.

Huw. — Gaston Willaert, te Poelcapelle en Martha Cornette.
— H. Vanengelandt, te Langemarcken Louise Vandewaeter.

Sterfg. — Helena Vuylsteke, l i j .  — Magdalena Goemaere,
15 j. — Catharina Vanisacker, 88 j. wed. van Karei Vermeulen.

WEVELGHEM.

T r o u w b e l o f t e n . — Jules Berteele en Elisa Denys. — Leo 
Deleu, van Meenen en Coralie Thooft. — Alois Tytgat, wed. 
van Leonie Commeyne en Maria Soete, wed. van Henri Laflere, 
te Ledeghem.

Geb. — Augusta Pinoo, dv. Jeroom en Elisa Vandeghinste. — ' 
Maria Vanruymbeke, dv. Adolf en Ursula Deprez. —- Godelieva 
Malfait, dv. Ernest en Clementina Hernaert. — Joris Vanoost, 
zv. Karei en Maria Popelier. — Henri Declercq, zv. Adolf en 
Irma Decorte. — Gabriel Amerlinck, zv. Florimond en Celina 
Verstraete. —  Maria Accou, dv, Jules en Irma Flament.

Huw. — Arthur Verraest en Helena Bostoen. — Gaston Lefe- 
vere, wed. van M. Vandevyvere, Meenen en Esther Gryspeerdt.

Sterfg. — Julia Joye, 70 j. echtg. van Leopold Sonnneville.

GEDICHTEN.
TRANENREGEN

Wij zaten zoo minzaam te zamen, 
bij ’t ruischend waterriet, 

en schouwden zoo innig te zamen
beneên in den schoot van den vliet.

De maan was ook gekomen ;
de sterrekens, meê met de maan, 

ze kwamen zoo vriendlijk te zamen 
in ’t zilveren water te staan.

Ik had geen oog om te schouwen 
naar maan of sterren ; neen, 

ik schouwde naar ’t beeld aan mijn zijde, 
naar hare oogen alleen I 

En ’k zag haar aan ’t knikken en blikken 
omhoog uit den spiegel voor mij 

de bloemkes ten oever, de blauwe, 
ze blikten en knikten als zij.

En in den vliet verzonken 
de diepe hemel stond, 

en wilde meê tot de diepte
mij slepen van zijn(en) grond.

En over de wolken en sterren, 
daar babbelt de lustige vliet 

en vraagt al zingend en klingend
waarom, o waarom, volgt ge niet ?

Een nevel betrok er mijne oogen, 
een rimpel het waterke blij.

Zij sprak : « Vaartwel ! ’t komt regen.
Vaartwel ! » Naar huis was z i j ! C. <3.

Markten van Kort mjk.
16 Juni. —  Witte tarwe, 21-00 tot 21-50 per 100 

kilos; roode tarwe, 2o 00 tot 20-50; rogge, 17-00 
tot 17-50; haver, 20-50 tot 21-50; boonen, 23-00 
tot 24-00 ; witte aardapp., 7-50 tot 8-00 ; roode
aardappels,----tot ---- ; boter, per kilo«2-90
tot 3-lo : eieren, de 26, 2-30 tot 2-5o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 73-003; lijnzaadolie, 
57-50, koolzaad, 32-25; lijnzaad, 27-25; koolzaad- 
koeken, 14-00 tot 15-00; lijnkoeken, 18-00 tot 19-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen, 26-50; ammo- 
niak-sulfaat, 33-50 ; suikerljen, 13-00 tot 13-25 : 
suikerijboonen,----.

Yre e i im rk t  v a n  1G Juni.
Getal tekoopgestelde dieren 452. Prijs per kilo 

levend gewicht

39 ossen l s,e l-o9 2de 0-95 3de 0-84 
199 veerzen 1-10 0-97 0-86
164 koelen I-o5 0-93 0-84
39 stieren I-o4 0-92 0-81

V e l le u m r k t  v a n  JiO Jun i
Slieren 1-38 tot 1-40 Ossen 1-71 tot 1-73
Kalvers 2-20 tot 2-24 Veerzen
Nuchtere 2-11 tot 2-14 Schapen
Koeien 1-70 tot 1-73

V e t t im » ‘k t .

1-72 tot 1-74 
1-04 tot 1-06

Groot vet 0-85 tot 0-87 
Klein vet 0-25 tot 0-30

Niervet 0-91 tot 0-94 
SchapenvO-72 tot 0-75

Markt van Rousselare.
17 Juni. —  Oude tarwe, 20-00 tot 21-50; roode, 

19-50 tot 20-00; rogge, 17-00 tot 17-50; haver, 20-00 
tot 21-00 ; boonen, 23 00 tot 24-00 ; aardappels, 
8-00 tot 8-5o; boter per kilo, 3-00 tot 3-20; eiers per 
25, 2-40 tot 2-50; koolzaadolie per|100 kilos, 73-00 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 56-50 tot 57-00; viggens, 
15-00 tot 40-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 12-75, schip 
13-13; Mei-Juni, wagon 14-50, schip 14-00; groelte 
1913, wagon 14-00 schip 14-25.

Om ofoed uw eteno

te verteren
GEBRUIKT DE

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

het lichaam n ie t; zij vergemakkelijken een- 
voudiftlijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
vetloren ca van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 

I NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW ; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
riet ve;teerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p i l l e n  v a n  l ) rG a r r l 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  i men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 1 f r .  3 5  de doos. —  Voor 6 
doozen : ï . O O  f r .  —  Voor 12 doozen : 
1 3 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p o t h e e k  P . 
I»i A l  T EL , A  E is .  Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbach.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoedingvoor i 

te trouwen of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

WENDT u voor beiden tot 
M A T T H Y S .  K a n < l l> e r * ,M  
« E X T .

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

IEREN
De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschende 

kwalen van onzen tijd.

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte
aandoeningen en beroertens welke eene niji lijke 
en gevaarlijke terugkaatsing hebben op al ónze or
ganen. 't Is bij ondervinding bewezen, dat die over
dreven stoornis van maag, hart, blaas, ja zelfs van 
hersens tij.ia telkenmale 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 u:-....ijven.

D r Tb. F o w l e r ’ a 
N i e r p i l  !••• .krachtda
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
1) aasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 
geneeskundig korps be- 
voepd verklaard, hebben 
I f F o w l i  r - s  IV ie r -  
1 i l l e n ,  ten gevolge 
hunner onfeilbare werking 
op nieren en blaas, door 
eene immer grooteren bij
val, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt,kunnen wijonze lezers niet genoeg aanzetten 
zich wel te overtuigen dat men hun wel de echte 
!\ ' - •  D i l l e n  A ( l < M ie r e .  voorzien van den 
groenen vaarborgband met het handteeken van 
ï r i  li. F o w l e r ,

PRIJS: Fr . 3 , 5 0  d e  d o o s .

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, 8, 
Deneus, Groote Markt en Mulier, Robbeplaats. 

Waereghem, Renson.

Huis HEIN 111 DESM ET
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.

( i r o o t e  k e u » .  — G o e d k o o p .

Jaarlijksche Venditie

VAN  . W A A I G R A S  
Briketten en Brandhout

(e A nseghem - K ustee l

Op Maandag 23 Juni 1913, om 4 uren 
namiddag, zal de notaris Demeule- 
meester, te Anseghem openbaar ver
koopen, namens weledele Mejufvrouw 
gravin Louise de Limburg Stirnum,eige
nares te Anseghem :

3 5  koopen schoon >1 n » l # r a M .
5 0  mijten droge U iiM w e l ien .

SS koopen zware P o r t l o n s .
1 i  k o u i> e u  x  w a r e  e i k e n  P i k e t t e n

van 2  meters lang en tot t meter dikte. — 

25 per koop. —  Zeer dienstig voor vlasrooters.

HUIS W U L L E P U T
Leverancier 

van het Provinciaal Bestuur 
van W.-Vl.

Budastraat, Kortrijk.
Sp ec ia l ite it  v a n  ü led a il len

voor Vee-, Paarden en Honden
prijskampen 

Eereteekens voor Juryleden 
Sport — Brelokken — Kunstvoorwerpen 

in allen aard 
Decoratiën en verminderingen van 
decoratiën — Linten en strekjes

Gematigde prijzen.

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 n c k a u . 
21. KoolenNtrnai, 
IC> U N ««* I,jlaa ts te  uitvin
ding officieël bekend ge
maakt. brpvpf 242,644 van 
24 Maart 1912.

Heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 
K o r t r i jk ,  den vierd n 
maandag der maand, n 
Hötel de Flandre, (Statiej.

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

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

Portretten van klein tot natuur grootte. Bijzon
derheid voor groepen.

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

H u l s  v a n  v e r t r o u w e n

V. HAP-DE BR U Y N E
38, 0 . L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.U0 fr. 
GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

ANTWERPSCHE

H Y PO T H K EK K A S
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

HYPüTHtCAlNE LtENINUEN
Terugbetaalbaar per annuiteiten 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 Grondobligatiën  
4 % opbrengende.

S t ’ A A K K A S i  Interest: fr .  3-25 °/0 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 ; 
K ortrijk: Al. D’Hont, Kasteelstraat, 8 ; 
Ardoye: H. Thiers, gew. onderwijzer : 
Beveren-bij-Rousselare:]. Rabau,hoofdond.: 
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. 
Staden : Em. Seroen, onderwijzer.
Dadizeele : C. Ingelbeen, Gemeentehuis.

BLONDEEL Gebroeders
Loodgieters, Zinkbewerkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten.

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

Artesiaansche Putten
voor kunstmatige 

Rooterijen en andere 
Nijvetheden.

Ik waarborg mijn 
stelsel als zijnde de 
M O v ü L u u p  « t e  
e n  z e k e r s t e  
m a n i e r  otn a l 
t i j d  e n  <• 1 1o i* -  
h o i n l e l l j k  i i  
overvloedige hoe
veelheid water uit 
den grond te trekken

31. L e j z e r s ,
AANNEMER,

154,
G. Moureaustraat.

IC l 'USM .- l .

(ïroote
3 ,  K r i n g ,  3

vergist u niet van adres, op de Kring achter de Pompe 
K O R T R IJ K

uuil Huis tor vaDüGleeiiG r.&g vandeleene
OPVOLGERS, 

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

Matige prijzen.

‘S i d . L e d u r e - T r e m m e r y
Koornmarkt, 6, KORTRIJK .

Groote keus van Brillen en neusnijpers (plnce- 
iiez), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe 
jepast en verwisselt tot volledige voldoening.

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

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

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

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

SCHOON HAAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

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

K O U S S E L A  U K .

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



n v n  .a . e s -  z  i  j ” i s r
VAN DEIN

1 6 . M a r k t ,  l O a f B Ü l

V A N
E I N D E  S E I Z O E N

A F  IvE _A_-A. 1ST ID  C3- 2 3  J~ TT IN" I  E N  V O L G E N (D,E D ]A ,G EN

Tekoopstelling van alle Zomerartikels met OVERGROOTE1N ALSLAG.

MO K D U n » .  indieri gij de gezondheid uwer 
kinders betracln, gebruikt geen andere 

W I M t O L i Ë  
dan deze vervaardigd door den Apatheker-Schei- 
tandige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
mvoor lielig de Slaapstroop, zonder den nadee- 
ligeit invloed dezer 1 aatste op dc hersen n der 
'kinderen teweeg te hrengen, stilt oogenblikkelijk 
4c felste buikpijn der kinderen en lost onmidde ijk 
ie winden.
j Prijs: De flesch 1.00 fr.; de halve flesch 0.50.

Wordt ook in mindere hoeveelheid besteld.

Vraagt raad aan honderde moeders van Rousse- 
lire en ,<mlii;gende gemeenten die ze reeds uitslui- 
telijk gebruiken en allen zullen er u met denzelfden 
lef van spreken.

Alleenlijk te verkrijgen bij den

apotheker-scheikundicm

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

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

R O U S S E L A R E  — Telefoon 175

Plaag der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

pasgroenen mest. De kam verdoolt en op eenige 
dagen sterft de hen. De levers zijn gewoonlijk ge- 
jwollen, geplekt of verrot.

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

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

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

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

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

In 1 mii uut stilt de D E X T IK O L  
totaal en vo< r altijd de ta n d p ijn e n , de he- 
,'igste abces: en en zw e llingen . Laat geen 

tonden meer trekken Een eni<el gebru ik  

jvan Eten l i  nol zal ze zekerlijk  genezen. 

Dm genezen te zijn eischt den echten

D E S V X S O &
l.ü.% li*. het fleschje in alle apotheken. 

Depots:

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

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

Kortrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

TANDENBALSEM
VAN

HET ItOODE K R U IS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

omdat ik zeker ben dat mijn Tandenbalsem 
nooit zijn doel mist. — Prijs : 1.25 fr.

Bereider : ACHILLE LYBEER, apotheek 
Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 

Telefoon 206.
Het fleschje wordt verzonden tegen man- 

daat van 1.30 fr. _________________________

traagt bij Marin YAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

N o o r d H l r a n t .  3 t i .  I t o i iM M e la r e
Telefoon N° 102

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

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

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

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
ln de welgekende apotheek

F r a n z  V A N D E  W A L L E

Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

M A A G Z I E K T E N
W at is eene

maagziekte ?
Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag

die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld 
van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailingen, hoofdpijnen, zwellingen, 
gassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na 
net 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 
ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de 
maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock 
de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
“  de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Heten
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene 
doos Poeiers de Cock, gij zu lt er over verwonderd zijn . De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — RÏen kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

Te pach ten  o f  te koopen  \

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

K IE K E N  k W E E K E R S
O U

l \ N D B O U W E R S

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

Remedie IN0 4200
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

bij apothekers H. Hulpiau, Leiestraat en 
Impe-Doussy, Groote Markt.
Voor Rousselare en omtrek : bij apo

theker A. Verstraete, 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 handteeke n van  apo
theker R. Vermandere van  Avel
ghem.

ïSÊi

* K I E K E W P O E I E R  •II!
v o o r  La n d b o u w e r s  em  Kie k e ü k w e e k e r s .

Onfeilbaar Ontsmet Geneest • Verkloekt
tegen sterfte,cholera.dyphterie, pokken, 

snot en alle besmettelijke ziekten

Met /s beter eene ziekte te i'oon 
■komen dan ze te moeten, 

bestrijden.

7*-̂ rp t rc?

^  ^ .2 5  fr.d e  pak,
ó .ó O frd e p a k  van 1  k/io ,

o vera l f r a n c o  v e r z o n d e n  ■

Ten pak is voldoende om duizend koppen volkomen te genezen 
"Ten verstandige boer verteertgeern 650fr om er 100 te Wmnen 

g e b r u i k t  e n  g ij  z u l t  O N D E R V IN D E N

Bereider: ACH. LYBEER. Apotheek het Roooe Kr u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOON NE ZO6 .

In den Gouden Kam.

E. CQORNAERT-
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

laatste nieuwio he'len van r.iwseu
sterk en goedkoop.

l ï Ë n ! ! ! ? » ! ?
BIJ

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROUSSELARE
Telefoon 206.

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

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

De gezontlhe idsp il len
f l f 4

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. ln ’t bereik van eenie
der. Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevole geven aan brnnchiet en tering. 
D e  B O I tS T P IE E E iV  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

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

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

Kan Rhumatisme 
genezen worden ?

Dagelijks beweert men nieuwe geneesmiddelen 
gevonden te hebben tegen deze schrikbarende 
ziekte, doch al die middelen worden na korte dagen 
verlaten en gaan in den vergeethoek. Ook zien wij 
talrijke geneesheeren nu wederom ’t gebruik van 
planten aanbevelen en meer en meer die oude re
mediën aanraden, die ’t volk « keukenremediën » 
noemt.

En waarlijk, wij moeten het bekennen, veel te wei
nig maken wij gebruik van de middelen die de 
milde natuur onder ons bereik heeft gesteld.

Met een goed berekende mengeling van planten, 
na geschikte weeking, en zonder eenige bijvoeging 
van scheikundige voortbrengsels, die altijd scha
delijk op de maag werken, heeft de scheikundige 
eene remedie gevonden, die op bewonderetisweer- 
dige manier het rhumatisme tegenwerkt. Daarmede 
stilt men de pijn, en bekomt nien bijzonderlijk de 
genezing. Deze remedie neemt aan het bloed alle 
onzuiverheden weg, en door hare zuiverende eigen
schappen ontlast zij het lichaam van alles wat zwel
lingen veroorzaakt, van de pijnen in het hoofd, de 
rug of de ledematen,pijnen genoemd « névralgies », 
pijnen in de lenden, enz. met een woord van al de 
manieren waarop het rhumatisme zich voordoet. 
Deze kostelijke remedie, die wij aan allen groote
lijks aanprijzen, is de «  E l i x i r  IM ii l ip -  
p a r <  » .  door den uitvinder M. Philippart alzoo 
genoemd. Nutteloos voortaan een lastig regiem te 
volgen, een glas van dien uitmuntende drank is 
genoeg om volkomen genezen te zijn.

De «  E l i x i r  l ’ l i l l l p p u  i ' i  »  kostS- 50  fr.
en 4 - 5 0  fr. de flesch.

De «  E l i x i r  P l i i i i p p a r i  »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren F l ip t s  te Meenen ; H u l p ia u  te Kortrijk; 
L y b e e r  te Rousselare; F o n d e r  te Moeskroen; 
M e s s ia e n  te Komen ; D e w u l f  te Wervick; V a n d e r - 

m a r l ie r e  te Waesten; D e c h iè v r e  te Yper.

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 Desiderius Bettens, 

zaakhandelaar te Kortrijk.

Brieken vormers. .
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.

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

Voor alle inlichtingen en voorwaarden 
zich wenden Vandenpeereboomlaan, 68.

FflBBIEK TBH SUFEBPH0SPHBTEH,SGHE1KDHDIBE VETTENEN KDNST6UBN0S.
H u is  g e s tic h t in  1 8 7 6 . ________________________________________________

ACH. EEMAN, AALST.

Prijzen volgens samenstel. — Vraagt prijs-courant. 
Samengestelde opgeloste Guano « D E  ZON  ».

GRONDSTOFFEN 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 Phosphaat Bernard, Magnesium, 
Kopersulfaat (blauwen aluin) g8/gg zuiver. Vergruizers Vermor el, Éclair n. i.

Suiker bakker ij Ter Statie
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E L E F O O N  » » »

f  A l l f i i f i B B B B l
, M x e r w e g s t r a u t ,  1, K O R T K I J K

Groote keus van fijne chocolade, gematige prijzen. 

Fijnste Amandelbrood.

Speculatie, Nougat en Brugsche Achtjes. 

Kortrijksche Biscuiten, Zoetelijk.

Chocolade van ’t merk, Patrons Patissiers. 
Milka Suchard, Gala Peter.

Hollandsche Hopjes. Rademakers met de Kroon

ZE^EÏTTiMI^TI S
De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 

zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de V V l I l l a iM  C a c h e t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W l l l i a m  
C a c l i e i t e t i  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 M ICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

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



W  aschpoeder J  eanne d’Are
zonder mededinger

8D den po lasca te m i i e e  e i  de zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht

Z I L V E R E N  M E D A L I E

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).

A u t w e r p e n s ’ B o u w -  &  H y p o t h e e k b a n k
Naamlooze Maatschappij. — Kapitaal 5,000,000 Frank.

Zetel: .4  . V T W I ' .  S< 1 * 1 0 ' .  Tw aalf Maandenstraat, 13 , nevens de Beurs

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. ChsTuyttens.
Collegie 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.
L e i ' i i i i i s n i  **«* ii i n  r n n ï  v a n  U y p o t l i e o k

a a n  v v o n r w a a M l c n .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :
Avelghem : M. O. Vandemeulebroeke, landni. 
Belleghem : M. Camiel Prenen, koster. 
Caster: M. J.-B.Platteau-Puissant,grondeigen. 
Coyghem: M.Sylvain Bêkaert,Koster-verzek. 
Cuerne: M. Jules Melsens, gemeente-sekr. 
Deerlijk : M. Prosper Opsomer.
Emelghem : M. A. Tanghe.
Oyselbrechtegem: M. Hector De Qroote. 
Harelbeke : M.Jul. Plaetsler-Gryspeert, hand. 
Heestert: 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, Armentiersti 
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.

VERWARMING VERLICHTING

opv.

Oud huis V. SENGIE ll-COURTENS

J U S T I N  H O U D M O N T  &  Z
4, LEIESTRAAT, 4

f.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 fe lm e sse n . —

H u i s  J O S E P H  V E R R I E S T
Savarystraat, 13, KORTRIJK.

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.

MUZIEKMAATSCHAPPIJEN
k o o p t  u w e  in s t r u m e n te n  in  h e t

H u i s  E M . .  F A U C O N I E R
Keizer Karelstraat, 83, TE GENT.

BUG LES 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 .
Hiiniiiiiinni i » n i i

u -
5S5ÏÜS® H H

ï . .....

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

JA 1 J A !
’t Is een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis

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

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen, 

ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
P R I J S  : f r .  1.25 de  d oo s  ; f r .  3 .25 de  3 d o o z e n  o f  d e  d r ie  d u b b e le  d o o s  ; 

f r .  6 .25  d e  6  d o o z e n  o f d e  ze s  d u b b e le  d oo s .

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

W k e h t  V  v a n  n a m a a k s e l s ,  ze z i j  n  z o n d e r  w a a r d e .

Verkrijgbaar te Kortrjï bi] MM. Discamps-Terrière, Steenpoart, 8, en Hulpiau, apotekers ; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbaeh ; te Rousselare bij MM. Deltonr. Simoens en Van Houwe.

MEUBELMAGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

n
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 i r » * s i- i i  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°°p:
goede Stoommachien systeem Rider, 
18 peerdenkracht, aan uiterst voordeelige 
prijs. Nog in werking bij de gebroeders 
Sintobin, Rousselarestraat, Iseghem.

IN VERTROUW EN

mag men aanraden aan al degenen die 
üjden 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 Middel der Ap«*tli«*t*k 
OE WALVISCII, 10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W e ig e r t  a l l e  n a m a a k s e l s .
Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
S te e n p iM M * !. H, K O IM 'K I . I  k '

K o s tb a re  O n td e k k in g
goedgekeurd door de Maatschappij" "«n 
Gezondheidsleer van België. (/ fg 
van 24 Juli 1907).
Genezing in 10 minuten van de hev\_ tand- en 

hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door dt 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A po t h e k e r  t i  

M e c h e le n , Officier der Academia Fisico-Chimic» 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van 
6 tot 13 cachetten.

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

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

Depóts te Kortrijk : Apotheek HULPIAU e» 
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.

I Maag
W at

- en Leverziekten
kunnen doen lijden!

••Jarenlang, zoo schrijft M. P. Vaoder- 
» stockt, te Ilamme-Zogge, leed ik aan maag 
« en lever. Ik was moedeloos, neerslachtig en 
» 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- 
.> 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,.o/) 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. »

Hoevele menschen zijn er niet in het geval 
van M. Vanderstockt ? Zij hebben de remedie 
bij de hand: de U E V E IV S I* I I^ t ,l3 X  
v a n  F .  H o r n a  i i .  aanfr. 1.25 de doos! 
Hun gebruik is hoogst gemakkelijk, zij gene
zen en verkloeken. Men kan de L K V l ïB f S -  
IM L tL iE Y  v a n  I '  l l o m a n  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
genoten, M. Verschueren, vader, 84 jaar, St. 
Pietersnieuwstraat, 128, Gent, de volgende mede- 
deeling op te nemen:

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

Het zi] 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 
schriftelijk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodlgen postzegel bil te voegen.

S c h o o n h e i d
DadaZeep

Het stuk 0 .7 5

C rè m e

Tube 0 .7 S

Poeder

Dada
5

Dada

Werkdadigheid zonder 
weerga tegen zomersproe- 
len en huid aandoeningen. 
De beste voor 'I behoud 
eener tnssche gelaats- 
kteur.

Onfeilbaar voor de 
geneezing van kloven; 
maakt de hu id  blank 
UI EEN NACHT.

Allerfijnst en op *1 
gelaat blijvendtononlbeer- 
lijk vooi elke toilettaflel.De doos 2.50 

De 1/2 doos 1.50

TE KOOP IN ALLE GOEDE HUIZEN
TEKORTRIJK , Drogerij De Krokodil, Groote Markt; Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek De 

Bie, Rijsselstraat; A. Descamps-Terrière, apotheek van het hospitaal, Steenpoort, 8.

K o o p i  »iw «* l)«‘ H04M lt^li<k4l<*ii i n  C ao ia ic la o iM *  u i t  I im im I,
ii> ito  G r o o t e  F a h r i c k  v i m  C h o i i i  I i o i h *

B E L G I A N  R U B B E R  <H. V J
70, Boll inch straat, Brussei- Ande-leciü

TELEFOON A. 1894 
w i*iï<  I A L I T E 1 T E N  » 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 ’HÓMME voor 
Keteldeuren, enz. —  Ronde en langwerpige KLEPPEN voor Condenseurs. — AMIANTE 
in al zijn toepassingen. —  RINGEN voor Melkkannen. — RINGEN voor Peilbuizen. — 
CYLINDERS voor Twijnderijen, Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. — BANDEN voor 
Lintzagen.— BOLLEN voor Kleppen.—RIEMEN in caoutchouc, Balata, enz. — EBONIET 
in bladen en stokken. — JOINTS en RINGEN voor Karnen. — JOINTS Somzée, Lavril, 
enz. —  ZAKKEN voor Gasmotors, enz. — RONDEELEN voor Afroomers,

Beproeft onze Kwaliteit « KING’S » voor Joints op hooge drukking.
Fabrikatie van eerste keus. — Vergoede lusschenhandelaars. 

C A O U T C H O U C  VOOR A L L E  M .lV K it  II EOE.X

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

QezainentlIJke waarborg 
op 30°" juni 1912 5 MILLIOEN 2 8 4 , 0 0 0  FR.

Zaken verwezentlijkt 
op 30e" Juni 1912 voor 3 7  % MILLIOEN FRANKEN

a 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 

- SPAAR- EN P E N S IO E N K A S  *« zuivere mutualiteit aan de
beste gekende voorwaarden.

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

door l s,e hypotheek van dezelfde waarde.

4 W E D U W E  EN  W E  EZ EN  P E N S IO E N  EN .
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 persooneel

6 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  «non ite  B O U W E N .
8 A A N K O O P  VAN G O E D E R E N  op 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  voor 3* 

personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/0) met namelijke in

schrijving der geldschieters voor alle sommen te beginnen, van 200 fr.

0. 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  OP 
O P E N B A R E  F O N D S E N .____________________________________

Verschillende agentschappen en inspecties te bekomen
Inlichtingen I de Ligne^traat, 39, Brussel

Belgische Hypotheekmaatschappii

EN SPAARKAS
N A A M L O O S  V E N N O O T S C H A P  —  K a p it a a l  5.000.000 F ra n k  

Zetel te A N T W E R P E N , N ° 71, K U N S T L E F

B e h e e r r a a d  t M M . Baron F r e d e q a n d  C o q e l s , voorzitter, E d o u a r d  T h y s , ondervoorzitter, 
A l p h . U l l e n s  d e  S c h o o t e n , L e o n  V a n d e n  B o s c h , H e n r i-J. E n g e l s .

C o l l e s l e  « l« * r  C o m m i M M a r i H M e i i  t  M M . J e a n  d e l l a  F a i l l e  d e  L éve rohem , voorzitter, 

de  Graaf A d r ie n  d e  B o r c h q r a v e  d ’A l t e n a ,  L e o n  C o l l i n e t - P l is s a r t ,  Baron A u q u s te  D e lb e k e , Edouard. 
J o ly ,  de Graaf O s c a r  L e  G r e l l e .

SPAARBOEKJES aan 3 .0 0  %

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaa delijksche coupjns aan 4 °/0 
Uitgifte van Grondobligatiën aan 4.00 °U

Leonin^cii o|> H ypo th eek  — Vout-nclimKen «*|> T iic ls
A r . i :\ 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.

ü m w ® @m A P m i m  s s4 s i

G.  R O E S L E R -B O L L E
rue Longue des Pierres, 3 3 , G O U R T R A I

M aiso n  la  p lu s  re n o m m ee  de la  eontrée , recommandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g ra n d is s e m e n ts  en tous  g e n r e s : Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 
S p é c ia l i t é : Peinture è 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

G R A N D  C H O IX  DE C A D R E S .

Fabriek van Scheikundige Meststoflen
D B  S ï ® B B j E L E j ï B

Molenstraat, 69, AALST
Opgeloste en gemalen Guano —  Klavervet —  Scheikundige 

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

V RA AGT  PRIJS-COURANT.


