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NIEUWE BELASTINGEN.
Er wordt veel getaterd over de nieuwe lasten. Die 

er over tateren, zuilen nogthans niets er van moeten 

betalen : ze hebben geen acties in naamlooze maat

schappijen; ze rijden niet in automobiel; ze drinken geen 

kostelijke likeuren. A l de prachtartkels worden het 

meest belast.

Ze gaan misschien naar den cinema!... Maar ...zij 

die naar den cinema gaan worden niet belast. Neen! 

alleen de winst van den cinemahouder wordt belast; 

anders niets of niemand.

Wie genever drinkt, dié ja, wordt belast. Maar... 

werd al de genever uit de wereld gebannen, niemand 

zou er door ongelukkig, doch velen zouden er door 

gelukkig worden. Ge moet waarlijk socialist zijn, dit is 

leven op de eilende van ’t volk, om lasten als diegene 

op den genever, aan te vallen.

Nu, over andere lasten, D IE  W E L  D EN  W E R K 

M A N  T REFFEN , EN  D IE  N O G T H A N S N IET  

BESPROKEN  W O R D E N .

Als de algemeene gaaienatating uitbrak,, hadden vele 

onnoozelaars gespaard in de grondelooze roode spaar

potten. Waarom?... De staking moest eerst 14 dagen 

duren, eer ze gingen kunnen trekken!... Nu! ’t was 

wel zeker dat de roode leiders gingen zorgen, om de 

staking geen 14 dagen te laten duren!...

Ze heeft geen 14 dagen geduurd ook. En al, of 

veel van het gespaarde geld, is gebleven : in de handen 

der roode gieren. Dat zijn nieuwe lasten —  die den 

werkman treffen!

In onze streken zijn er maar een goed handsvol 

socialisten in de roode volkshuizen vereenigd. Die dutsen 

moeten het loon uitzweeten van ten minste een half dozijn 

partijsecretarissen, syndikaatsleiders en zoo voort, die 

dan nog gedurig de werklieden verdeelen, alle ern

stige werking onmogelijk maken, dwarsboomen, ver

raden. Denk aan Ingelmunster, Rousselare, en nu Ise- 

ghem en Waereghem.

Geld geven, om die rekels te onderhouden : dat 

zijn nieuwe lasten, die den werkman drukken.

DE NIEUWE SCHOOLW ET
W ij koesteren de vaste hoop en wij hebben daaren

boven de innige overtuiging dat de nieuwe schoolwet 

binst dezen zittijd van de Kamers nog zal gestemd 

worden. Zeker is het lastig voor onze volksvertegen

woordigers alzoo een groot deel van hun verlof te moeten 

opofferen, maar de belangen die op het spel staan zijn 

te machtig groot opdat wij geen aanspraak zouden 

durven maken op hunne edelmoedigheid en hun luid

keels toeroepen : Harop! Hert en ziel omhoog! Het 

volk betrouwt op u! Het wïl eene zaak van rechtveer- 

digheid rechtuit, zoohaast mogelijk, opgelost zien!

Dat vooruitzicht steekt de liberalen en de socialisten 

geweldig tegen, en wij hebben maar hunne dag- en 

weekbladen open te slaan om geware te worden hoe 

zij op de zenuwen gepakt zijn bij de gedachte dat de 

katholieken er dwars door willen gaan en van geen 

uitstel willen hooren!

’t Is omdat de schoolwet, wij moeten en zullen het 

nog honderd maal herhalen opdat onze lezers geheel 

op de hoogte gesteld worden van de toestanden, een 

einde stelt aan schreeuwende onrechtveerdigheden en on

gelijkheden.

Onze tegenstrevers willen, kost wat kost, meester zijn 

van ’t onderwijs om door ’t onderwijs het volk te ver- 

goddeloozen; en, daar zij zelf geen offervaardigheid 

genoeg over hebben om ’t onderwijs te ondersteunen en 

scholen te bouwen met hun geld, willen zij in de kas 

van Staat, provincie en gemeenten putten om hunne 

scholen alléén te onderhouden en al de andere niet.

Aan het vrij onderwijs, dat voor 99 op 100 in handen 

is van de katholieken, willen zij allen onderstand ge

weigerd zien. Alles dus voor hen alléén, niets voor de 

andersdenkenden, ’t is de leuze die de liberale partij 

in haar schild voert.

Maar ’t zal gedaan zijn met die... hoe zal ik ze 

heeten?... die manchesleriaansche opvatting van eene 

stelling die de liberalen durven bestempelen met den 

naam van vrije stelling, waarbij enkel die scholen mogen 

bezoldigd worden die zuiver-onzijdig zijn, en waar ieder 

mag naar toegaan; ze durven nog niet schrijven of 

zeggen : moet naartoe gaan! Want, ’t ligt in Lun 

gedacht nevens de verplichting naar school te gaan de 

verplichting op te leggen naar zulf(e, te weten, naar 

hunne school te gaan. Zwicht u dat de liberalen ooit 

aan ’t hoofd komen van ’t land, of die droom van 

hatelijke verplichting en dwang zullen zij verwezen

lijken!
Met de nieuwe schoolwet dus worden, ’t is gelijk 

welke scholen die het toezicht aanveerden van den 

Staat en zekere waarborgen opleveren, op gelijken voet
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DE DIENST IS AAN.
Nu is de dienst aan, in den grootschen tempel van 

de natuur; aan het hooge, wijde, azuren spansel brandt 

het eeuwig licht —  en overluistert met spetterende goud- 

schichten alle hoeken en kanten van den weidschen 

tempel, met al zijne ornamenten.

Hooge pijlers, met wijd-ronde groene kapiteelen, 

schijnen te schragen het machtig gewelf, dat pinkelt van 

spelend licht; langs alle kanten, door en door het 

gebouw, rijzen prieelen op, donker-groen en bleek en 

grijs getint, palend aan lusthoven in mozaïek —  en heel 

de vloer is bestrooid met in-’t- oog-bijtende bloemen, 

lijk voor de groote processie.

En ’t orgel speelt, nu zoetjes en togend, dan neuze

lend tn ruilend — - maar ook bijwijlen grollend, jankend 

en huilend.

’t Orgel speelt: de zoete, frissche, tinsende, blijde, 

dronken, kwade, woedende wind: het orgel van den 

natuurtempel.

En de zangers heffen aan, in alle hoeken van het 

gebouw —  en elk van hen heeft er zijn geliefkoosd 

plaatsje —  en zingt er zijn eigen lief of leed of geest

drift uit, met begeleiding van het orgel.

De wind ligt stil te togen —  als zielezang van het 

orgel binst de consecratie —  en uit de kleurige mozaïeken 

schiet de leeuwerk omhoog, hoog op, altijd hooger, tot 

ze gedoken zit in de bemelkte gewelven —  en haar 

gorgelende, mijstieke noten, nog perelend uit de hoogte 

nederrollen.

Uit de bonte prieelen ook heft het gezang op van 

den nachtegaal, het geheimzinnig, onnabootselijk, ver

rukkend gezang, het gezang van den mijstieker of den 

zinnelooze, die uit zijn ziele gooit, in vloeiende, stree- 

lende, rollende, bijtende, spetterende noten, zijn vreugde 

en zijn rouwe, zijn liefde en zijn haat, zonder tusschen-

pozen, ook zonder verbinding, en toch aaneengeschakeld, 

zeemzoet, barsch-stuur, smeekend, wroedzot.

De zomerwind blaast vloeiend en zoet en lichtjes-

rukkend,-- lijk het orgel binst de offerande —  en

al dat kweelt, vliegt uit en op, en zingt.

Het zwartkopje hangt fladderend tusschen de sieraad- 

planten en snetert zijn deuntje, lijk jongensgezang.

De enkele leeuwerk hangt in de beuken van den 

tempel, lomp haar vlerken te slaan, als in extase —  en 

al op eens ploft ze neer uit den hooge, uitschreeuwend 

haar snijdend lied van hijsterieke-zotte, alsof ze vallend 

uitriep: Engeltjes vangt me !

De grasmusch, of gerspiet of gersrul, zit gansch alleen, 

met gebogen hoofde, in diepe meditatie —  en plots 

slaat hij zijn oogen hemelwaarts en lost hij zijn rouw- 

gezang, alsof hij met David uitriep: Heer, ’k heb 

gezondigd !

De koolpijpe valt bijna dood van vermoeienis; ze 

zingt al vliegende —  en ze vertelt van al haar werk 

en last; klaar en duidelijk zegt ze: Ik deug en ’n ander 

niet niet niet;! ik kan zingen en ’n ander niet niet niet;! 

ik zing het hier al, en ’n ander niet niet niet ! 

nieweerds al nieweerds al niet tiet tiet!

De musschen troppelen, tjieriepen al stelend en moo- 

relen: dief dief dief!

En de zwaluwen zijn als zoovele troubadours, die 

in vreemde taal wondere balladen zingen. Maar als 

Meester Electriciteit afkomt, gansch in het zwart ge

kleed en met een bronzen hoed op —  en als hij het 

orgel bespeelt, o,! dan is het furie met de groote zangers.

De meerlaan, als een dronken fanatiek, zit in de 

kapiteelen van de pijlers, zijn schetters uit te gooien 

en hoe% luider het orgel ronkt, hoe erger hij mede tiert. 

Fransch en Vlaamsch en Latijn, hij slaat het al in 

hutsepot —  en als hij al twintig keers te reke geschru- 

weld heeft: J ’ n’ dis plus rien! gaat hij nog van langs 

om hopger op.

De lijster ook is niet temmelijk; vast op zijn pooten, 

in het uiterste topje van de hoogste pijlers, lierelouwt 

hij om boven het orgel te kraaien —  en als Meester 

Electriciteit al te geweldig de bassen doet grollen, 

schiet de zanger in zijn futje —  en spijts de grootsch- 

heid van de omgeving, scheldt hij: schavuit, schavuit, 

schavuit,! ’k herde ’t niet, niet, niet,! schavuit!

De haan en de hennen zelve doen mede aan het 

orkest;, baloorde van de donderende orgeltonen, zitten, 

ze diep verscholen in de afhankelijkheden, of aan den 

voet van de pilaren; de haan gaat op, met zware bas

stem, lijk een afgepreekte pater —  en de hennen ant

woorden, al dooreen, hoog en leeg, zwaar en fijn, lijk 

oude nonnen, die psalmodieeren.

Maar wijl al de groote zangers, onder het uitdoovend 

eeuwig licht van den majestueuzen tempel, hun ver

voerend gezang onder begeleiding van het losgebroken 

orgel, in begeestering uitvoeren, vliegt de Pharizeër- 

Ekster door de gewelven, uitschetterend zijn valsche 

devotie: hier ben ik, ik, de groote man; kijkt hoe goed 

ik ben: rette rette trè trè trè!

En de koekoek-eierdief, van de algemeene bedrij

vigheid misbruik makend, besteelt de kooristen, wijl hij 

kwezelachtig schijnt mede te doen aan de grootsche 

plechtigheid.

Plots vliegt er een groote schetter door den tempel 

—  en dan geitengeblaat —  en dan nog kindergeschreeuw 

en andere schruwels, maar de kooristen heffen toch den 

kop niet op, noch zingen er geen valsche noot om;

ze kennen lang genoeg dien onnoozelaar: Hansworst- 

Gaai.

Helaas! mevrouw Vincke zit stemloos en met kruisen 

overgoten, te dweepen aan den klinkenden zang: djing 

djing djing pratjitewie! van haren geliefden man, die 

gevangen door de Turken, nu verblind, in een klein 

gevang, te vergaan zit van nostalgie —  en zoo is het 

orkest niet volledig in den tempel.

Wanneer zullen er toch maatregels genomen worden 

—  en za’. de Suisse zorgen, dat de zangers in vrede 

gelaten worden —  en dat in den heerlijken tempel niet 

één enkele stemme mankiert, minst nog de kranige zang: 

djing djing djing pratjitewie, van ons aller geliefkoosd 

kunstenaartje, dat door de hoogst-schuldige zorgeloos

heid van den Suisse aan het uitsterven is?

W a r d e n  O o m .

M o d e .
Iedereen ziet het, iedereen spreekt ervan, iedereen 

vindt het belachelijk en schandig, hoever de moderne 

vrouw —  en niet slechts de onkristelijke —  de onzedig- 

heid drijft in hare kleedij; onze tijd zal de treurige 

beroemdheid behouden dat de vrouwen nooit minder, 

nooit gekker, nooit wulpscher gekleed gingen dan nu.

Is ’t geen tijd dat er stemmen opgaan om dien 

wassenden stroom van onzedelijkheid te stremmen? Nu 

dat wuipsche in de vrouwenkleedij een gevaar geworden 

is voor de samenleving, is ’t geen tijd om in te grijpen? 

Christene moeders en dochters, die meedoet aan die 

openbare losbandigheid, gij handelt slecht. Gij hebt het 

juiste begrip verloren van wat goed is en niet goed; en 

dat is gekomen met stillekens aan, zonder tegen te 

streven, toe te geven aan de altijd stoutere, de altijd 

meer en meer gewaagde eischen van de mode.

Dat overdreven gemis aan zedelijkheidsgevoel in 

uwe kleederdracht komt in strijd met uw gewetensplich

ten, en ’t is hoog tijd dat ge luistert naar hen die u 

toeroepen: « ’t is genoeg en teveel! terug, of we gaan 

regelrecht naar de schandelijkste baldadigheid van het 

heidendom! »

Verergernis is groot kwaad, en verergemis geeft ge 

alle dagen.

Dit moet ge weten, en, over ons die ’t U  zeggen, 

zullen sommigen glimlachen, anderen smalen, anderen 

nog met hoog medelijden de schouders ophaleu. Maar 

ons dunkt dat het moet gezegd, en als ’t moet, dan spijts 

alles, vooruit.

Gij hebt uwe verontschuldiging : « W e  mogen niet 

aardig doen, niet afsteken! »

Dit kan alies waar zijn, zoolang er geen gewetens

kwestie tusschenkomt. Maar, zoogauw gij kwaad doet 

aan de ziel van uwen medemensch, tellen al die uit- 

vluchtsels voor niets.

Gij zijt christen of ge zijt het niet.

Zijt ge christen, zoo moogt ge geen verergernis geven. 

En ik vrage ’t u, weet ge waarop dé halfgekleedheid, 

de schier-naaktheid bedoeld is, weet ge wat bedorvenheid 

is en hoe de onreine driften het zekerst worden opgehitst? 

Weet ge wat het is verergernis te geven?

Er is maar ééne zedeleer voor nu en voor eertijds, 

voor menschen en voor mode, en voor die zedeleer 

moet alles buigen, ook gij en uw kleermaakster en de 

modejoumal, en de koude of de warmte, indian uw 

rechterarm een oorzaak is van uw zielenondergang, snijdt 

hem af en werp hem ver van u.

HET STEEKSPEL 
VAN DOORNIJK

was een zegepraal voor de inrichters. 

Een stoet van 1200 mannen, in prach

tige kleedij . doortrok eerst de stad.

Het steekspel wordt nog opgevoerd 

op de Groote Markt, den 20 en 21 

dezer.
Onze plaat geeft] de fotografie weer 

van de bijzonderste deelnemers aan 

den stoet.

r'wMaandag woonden de prinsen Leo

pold en Karei het steekspel bij.

Zij werden met waar gejuich door 

de bevolking onthaald.

Bij den optocht en het steekspel 

klapten zij vroolijk met den burge

meester en generaal baron de Stein 

d’Altenstein. *

Te 6 uren zijn de prinsen, onder 

nieuwe toejuichingen, naar de statie 

teruggekeerd.
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Een amerikaansche dagbladschrijver, Mr John Mears, wil in 35 dagen de wereld rondreizen. Deze 
plaat stelt den wereldreiziger voor, in gezelschap van den amerikaanschen gezant te Berlijn.

gesteld en ondersteund, ’t Is hetgeen de liberalen noe

men : de kloosters rijke maken, en ’t is daarop dat al 

wat geus is dondert!

’t Is nog iets anders dat in de nieuwe schoolwet voor

komt en waarop de aandacht dient gevestigd te worden, 

’t Is ook van ’t hoogste belang voor de kaholieke ouders 

van de mindere standen en doet eens te meer uitschijnen 

hoe die wet waarlijk volkslievend mag heeten en overal 

zoo welgekomen is. Ziehier :

Ingezien het vrij onderwijs zooveel als het officieel zal 

erkend zijn en de ouders zullen vrij blijven hunne 

kinders te zenden waar ze willen uit eerbied voor een

ieders denkwijze, is het maar recht en redelijk dat al 

de kinders, ’t is gelijk waar ze naar school gaan, deel

achtig worden aan de gunsten die de openbare besturen 

uitdeelen. Dat heet gelijkheid! Kan daar iemand tegen 

opkomen?.Ja, en ’t zijn nog eens de liberalen. Aardig, 

nietwaar? Overal waar er eene goede daad moet tegen- 

gewrocht worden vindt men aan tijden een liberaal aan 

de hand. De socialisten zelf, ingezien de kinders van de 

werklieden in ’t spel komen en uit vreeze dus de liefde 

van ’t volk te verliezen, stemmen toe in die gelijke uit- 

deeling van gunsten, in vorm van schoolsoep, school- 

kleederen, enz., enz... En wij hebben gezien in den 

gemeenteraad van Gent, hoe katholieken en socialisten 

een tijdeke lang overeenkwamen en de stad bestuurden, 

uit verzet tegen de onbermhertige houding der liberalen 

die, met burgemeester Braun aan ’t hoofd, de katho

lieke schoolkinderen wilden uitsluiten.

Die uitsluiting ten anderen gebeurt in meest al de 

liberale steden, en ’t geld van Jan en alleman dient 

om de kinders der officieele scholen te bevoordeeligen 

en te begunstigen. Zoo hebben die officieele scholen 

een meerderen aantrek en ’t is op zulke looze wijze dat 

de liberalen te werke gaan om arme lieden uit te lokken 

naar hunne scholen.

Maar ’t zal ook gedaan zijn met die onbermhertig- 

heid. Eene bijzondere wet werd reeds door M. Woeste 

neêrgeleid om de openbare besturen te verplichten geene 

uitzondering meer te maken tusschen kinders van offi

cieele en vrije scholen wanneer zij hunne gunsten uit

deelden. Die wet kwam nog voor de pinne niet in de 

Kamers. Nu, is zij overbodig, daar ’t geval voorzien 

wordt in de nieuwe schoolwet. En geen twijfel of dit 

artikel zal aanveerd worden, en wij zullen dan eens 

zien of de socialisten zullen durven tegen dien artikel 

stemmen! Van den kant van de liberalen mogen wij ons 

aan alles verwachten en zij kunnen eens te meer lucht 

geven aan hunne zoogezeide liefde voor het volk.

Bravo voor minister Poullet die geen verschil maakt 

tusschen al de kinders van ’t zelfde vaderland!

N e m o .

KRONIEK VAN DE WEEK
D e kinders der vr ije  scholen  zijn  Z o n d ag  laatst 

nu toch op een b ijzonder aangeduide plaats toege
laten gew eest te L u ik , om van  d aar kon in g en ko
n in gin  te kunnen begroeten . B u rg e m e e ste r K le y e r  
heeft z ijn  h atelijkh eid  m ogen slikken en bij slot van 
rek en in g  m oeten toestaan w at hij voord ien  w eigerd e. 
M in d er fanatiek  is  de m an daarom  w el n iet g ew o r
den  ; en  m inder fanatiek  noem en w e hem  dan ook 
n ie t ; fanatism e is de groote gave  van  al dat b lauw  
o f ro od  gespikkeld  is. D ie  m enschen eischen voor 
z ich  alleen alle vr ijh e id  op en w eigeren  aan katho
lie k e n  alles ; m aar dat doen ze om w ille  van  de 
v r ijh e id  van den kw ijze, ’ t F a n atism e  is erfe lijk  bij 
d ie  m annen.

’t G aat ook m ooi m et de E x p o s itie  te G en t. Les 
amitiés franpaises hebben yan  de A rteveld e-stad  
een  «faubourg de P aris»  gem aakt. E n  zeggen  dat dit 
nu alles voortkom t uit de schuld  van  de V lam in gen . 
D ie  k erels w illen  nu m et alle gew eld  een V laam sch e 
H o o gesch o o l en dat nog w el te G en t. E n  d aar zie; 
om  de V la m in g e n  te straffen w ord t alles w at 
V laam sch  is buiten  de p lanken gew eerd , de V la a m 
sch e  m uziek  m ag  de F ran sch e  oorvliezen  n iet kw et
sen . D at is . . .  ’ t n ieu w  V laan d eren . G e  ziet w el dat 
V laan d ren  w as heel iets anders, m aar ’ t is ook een 
u u r vo o rb ij.

M aar m en vreest vo o r « G entsch e M etten . » D e 
V la m in g e n  zouden in O estm aand eens m anifestee-

ren . E e n  5o .0oo , z o o ! 5o .o oo ! B u rgem eester B ra u n , 
verlegen  dat er onlusten m ochten g e b e u re n ,... de 
V lam in gen  im m ers hebben de gew oonte, h ier in 
B e lg ië , Fran sch en  te verm oo rd en , e n z .... d ie bur* 
gervad er besloot de vergad erin g en  en m eetings te 
verb ied en . E e n  felle  Ja n  ! — M aar o f de V lam in gen  
zoo tam  en w ak  zullen  b lijven , dat zal ons het 
tw eede b e d rijf leeren  van  d ie « Sotternije. »

M oest het gebeu ren  naar w ensch  van  dien lib e ra 
len  h eer B ra u n , dan w are  ’ t gek  van  w ege  een V la 
m ing nog een voet te zetten in die anti-nationale 
expositie . D e V laam sch e  p ers is bezig  m et den aan 
va l te b lazen en w e zien een p aar libera le  bladen 
m eedoen aan ’t orkest. M aar hard  blazen als ’t u 
b e lie ft ,. ..  m en m oet het ver hooren.

D en  derden keer deze w eek  is vo o r de K am ers 
een kw estie  gekom en van  vereen ig in gsrech t. D e 
heer L e y n ie rs  heeft d aar eens kort en goed de so 
cialisten het hunne gegeven . L e e s  liever zijne rede 
in ’t Beknopt verslag.

E e n  bew ijs slech ts van  de m ethode w aaro p  de 
socialisten  te w erk e  gaan  om  ’t ch risten  syn d ik alism  
te bestrijd en . E e n  p aar van  hun m annen w ord en  lid  
van  ’ t christen  syn d ik aat, ge  w eet w el w a a ro m ! W e 
kennen verk lik kers, sp ioen en , m aar vo or zu lk  soort 
vo lk  hebben w e nog geen  naam . F foe zouden de 
socia listen  d ie le iren  w el heeten ?

’k H eb  m et vo ldo en in g gelezen  dat de rech terzijde 
het schöölontw erp  er door zal d rijven  voor de vacan- 
tie. D at is goed . D e  h u isvad er die verled en  w eek 
daarover sch ree f zal dat g raa g  h ooren . 'Ik  w as Het ten 
andere m et hem  volkom en eens.

’k H oo rd e ook m et vo ldo ervn g dat ve le  kath olie
ken m ijn artikel van  verled en  w eek  goed begrep en  
h eb ben . W e moeten kruien. N u  m ag ik dus bepaald er 
m ijn  voorstel n eerleggen .

W e staan m et een n ieuw e legerw et een n ieu w e be
lastingw et- een verzekerin gsw et en een sch o olw et. 
E n  over d ie v ie r  n ieuw e w etten w ordt gep raat en 
geprotecold  dat ge  ’t rech t e ind  zoudt verliezen . 
T u ssch en  borrel en p int gaan  de m eeste dw aasheden 
de m aag in. E n  ’ t hoeft uw  ju is t  n iet bew ezen dat bij 
velen  de m aag veel m eer red en eert dan ’t verstand .

E n  als ’ t k iezing w o rd t, k rijgen  w e al d ie boom en 
er m et w ortel en tak n iet m eer uit.

A llo ! 4 sprekers die elk  een d ier n ieu w e w etsvo or
stellen  bestudeeren  en dan op re is gaan  V laan d eren  
door.

A llo ! D euren  open in de vergad erza len ! S to elen  en 
banken gezet, ’ t vo lk  op getrom m eld  en een p aar 
vergad erin gen  belegd  w aar tw ee sp rek ers hun zaken 
zeggen .

Is  m ijn  voorstel goed? ’k zag  reeds in de ru b riek  
« O nze B on d en  » dat de w erk liedenbond en  de zaken  
hadden aan gepakt. M aar dat vo o rb ee ld ,d at uitstekend 
voorbeeld  m oet n a g e vo ’gd  en dat op ru im er schaal 
en op ru im er terrein .

K ru ie n  m oet ge , k ru ien  en de m ooie vruchten  
zu llen  u ru im sch oots, om  de m oeite loonen.

IN DE KAMERS.
Deze Week was ’t gezel Huysmans die meende te 

ondervragen. Er is immers lockout in de hoedennij- 
verheid te Brussel en ’t liep daarover. Eens te meer is 
’t gebleken welke dwingelandij de rooden gebruiken 
om de werklieden in hunne syndicaten in te lijven. Ze 
willen in de overeenkomst die moest vernieuwd wor
den met de hoedenfabrikanten, niet alleen hebben dat 
al de werklieden bij hen aangesloten waren, maar 
eischten daarbij dat de patroons geene andere leer
lingen zouden aanveerden dan deze door hen uitge
stoken. Ziet ge hoe die mannen de vrijheid verstaan ?
Terecht werden ze door den heer Leyniers duchtig 

op de kneukels geklopt. Ja, de roode hoofdmannen 
willen met de aandacht van ’t publiek daarop te ves
tigen, hunne syndikaten die zoo erg geknakt werden 
sedert de algemeene ! ! weder opbeuren.

Maar dat zal hun lastig vallen. De vrije werklieden 
zijn dan den rooden dwang moede en sluiten zich 
bij de christene organisatie die steeds de verbetering 
van ’t lot van den werkman voor oogen houdt, ge
tuige daarvan de letterzetters en houtbewerkers te 
Brussel; de hoedenmakers zullen volgèn, daaraan 
valt niet te twijfelen. Heer Leyniers wierd door zijne

vrienden gelukgewenscht en ’t was verdiend. Al de 
werklieden moesten die prachtige rede lezen.
Voor ’t overige weinig nieuws, ze zitten immers 

aan ’t bespreken van'de budjetten en er zijn maar 
40 sprekers ingeschrven voor dé begrooting van den 
landbouw, ’t Kan er nogal door hé !

’k Had bijna vergeten en ’t is nogtans het bijzon
derste : De schoolwet gaat er door nog van dezen 
zittijd ’t is beslist in de vergadering der rechterzijde. 
Zooveel te beter. Maar och Heere, toch de roode en 
blauwe heeren krijgen er bijna buikpijn van als ze 
denken op hunne vakantie. Z’en gaan er niet veel 
hebben zulle en dat is hun grootste smert.

Buitenlandsch overzicht.

EEN BLOEDSTRIJD.
’t Zit er lief in de Balkans!

’t Wordt een beu lenst rijd die ons de oude barbaarsche 

tijden der onbeschaafde volkstammen herinnert, maar 

die ten huidigen dage eene ware schande is.

Dat is nu waarlijk vechten voor de brokken. Zes 

honden aan één been! Die schamele Balkanstreek is wel 

geleverd. Zij is een been geworden waaraan al de hon

den der streek komen trekken, bijten, knagen en peu

zelen met bloedgierige tanden.

Bulgarie, Servië, Montenegro, Griekenland, Rumenië 

en Turkije, het komt al uitgesprongen. Een echt honden 

gevecht.

Vroeger streden de vier bondgenooten tegen den 

Turk. Nu is de wind gekeerd. De stormloop is nu ge

richt tegen de Bulgaren.

De Bulgaren moeten het nu bekoopen. Vroeger ston

den zij de eerste in den strijd tegen den Turk. Maar zij 

hadden het ongelijk te gulzig te zijn. Zij meenden het 

leeuwenaandeel der overwinningen te mogen inpalmen.

Doch Servië, Montenegro en Griekenland verstonden 

het zoo niet. Zij vonden dat de Bulgaren te veel grond

gebied wilden inpalmen. Daar Bulgarie van geen betere 

verdeeling wiilde, werden de vroegere bondgenooten vij 

anden en de broederstrijd ging aan den gang.

’t Is nu veertien dagen dat een bloedige strijd gestre

den wordt. De Bulgaren werden achteruitgedreven en 

zitten nu gepraamd langs alle kanten.

In ’t Zuiden moeten zij voor Serviers en Grieken 

achteruit wijken en verlieZen zij het grootste deel hunner 

vroegere veroveringen.

In ’t Noorden heeft Rumenië het oogenblik gepast 

gevonden om naar Bulgarie een leger te zenden en een 

gedeelte der zeekust te veroveren. Dit grondgebied was 

sedert jaren door Rumenië gevraagd.

Tot overmaat van ongeluk komen de Turken weder

om met een leger, op weg naar Andrinopel, om geheel 

die streek wederom aan de Bulgaren te ontnemen.

Bulgarië zit dus tusschen drie vuren. Hoe rapper zij 

den vrede teekenen hoe beter, want de Bulgaren zitten 

genepen. Komt de vrede niet spoedig, dan zullen de 

Turken altijd vooruitgaan en Andrinopel wederom 

inpalmen.

Briefwisseling.

Blijde intrede des Konings
TE LUIK.

Eene ongehoorde blijheid heerschte er in de stad 
Luik, toen zondag de Koninklijke Familie er hare 
blijde intrede deed.

De Waalschgezinde groepjes hebben er getracht 
inbreuk te maken op de heerlijke uiting van vader
landsliefde door de rijtuigen der ministers woelig te 
omringen en ze te bestrooien met briefkens waarop 
de Gallische Haan en de leus: «Ik zal nooit Vlaamsch 
kraaien ».

De kreet « Vive la Wallonië» werd vlijtig getierd 
op den doortocht doch ging verloren in het gejuich 
der menigte.- 

De Fransch-Belgische dagbladen keuren de han
delwijze der Wallonizanten niet goed, doch geen 
enkel past op hen de harde bewoordingen toe, welke 
zoo kwistig werden verspild aan met reden misnoegde 
Vlaamschgezinden; nochtans toonden de Waalschge- 
zinden opentlijk, dat de Belgische eenheid hun zeer 
weinig aan het harte ligt... In Vlaanderen gaat het 
anders, daar is eenieder misnoegd, wanneer een 
vaderlandsch zinnebeeld op oneerbiedige wijze wordt 
misbruikt.

3. S.

HUGO VERRIEST-HULDE.
Wordt Hugo Verriest, als hij ergens spreken gaat, 

steeds met ongelooflijke belangstelling begroet, welkom 

zijn overal de leden der regelingscommissie die over 

Verriest komen spreken!

Zoo heeft de gevierde schrijver en redenaar Maurits 

Sabbe te Kortrijk en te Gent gesproken voor bomvolle 

zalen en heeft er buitengewonen bijval genoten : zoo 

heeft Toussaint van Boelaere, de schrijver van « Lande

lijk minnespel » zooals men hem noemt, voor een talrijk 

publiek gesproken, in één dag, te Waereghem en te 

Deerlijk.

De deelneming in al deze plaatsen belooft de stoutste 

verwachtingen te overtreffen, zoodat men het noodig 

heeft geacht er plaatselijke comiteiten te stichten!

Ook uit Holland komen de beste berichten binnen! 

De machtige Katholieke Kring « De Violieren » van 

Amsterdam zendt niet alleen een afvaardiging, maar 

heeft een prachtigen oproep gericht tot al de belang

stellenden om samen naar Ingoyghem te gaan. Meer 

nog : deze Kring wil aan Verriest wat buitengewoons 

aanbieden. Aan den beroemden schilder Jan Toorop 

werd daarom opgedragen, het portret van Verriest te 

gaan maken te Ingoyghem zelf! Zoodat niet alleen al 

de Vlamingen, die flauw noch lauw zijn, meedoen, maar 

dat Holland ook wil bijdragen tot huldiging van den 

gevierden paster van te lande! Het wordt een vdlks- 

ietooging zonder weerga! Een ware triof voor Verriest 

en voor Vlaanderen!

Examens aan de Hoogescholen
Prachtige uitslagen voor onze katholieke studenten. 

Proficiat! Ziehier onze tweede lijst :

Candidatuur in wetenschappen en geneeskunde, twee

de proef: Vandenberghe, Paul, van Ardoye, met onder

scheiding; Sinnesael Albert, van Rousselare, met groote 

onderscheiding; De Brabandere Raphaël, van Marcke- 

bij-Kortrijk en Nys Leon, van Luigne, op voldoende 

wijze.

Doctoraat in geneeskunde, eerste proef : Va»

Marcke Etienne, van Luigne en Mulier Michiel, 

van Kortrijk, met onderscheiding; Lauwers Emiel, va* 

Kortrijk, met groote, onderscheidng.

Examen voor apotheker, derde proef : Vanderplancke 

Henri, van Kortrijk, met onderscheiding.

Germaansche taalkunde, eerste proef: D ’Haese Mar

cel, van Avelghem, met onderscheiding.

Licenciaat in godgeleerdheid: E. H. Lamiroy, van 

Kortrijk.

Classieke taalkunde: Vandeputte, Louis, van Rous

selare, met onderscheiding.

Candidatuur in wetenschappen en geneeskunde, eerste 

proef: Sys Hector, van Kortrijk, met onderscheiding.

Doctoraat in geneeskunde, laatste proef: De Stoop 

Paul, van Kortrijk, op voldoende wijze.

Candidatuur in de rechten : Thiers Emiel, van Gulle

ghem, met onderscheiding; Bossu Karei, van Moes

kroen, en Croquison Pieter, van Kortrijk, op voldoende 

wijze.

Doctoraat in de rechten, eerste proef: Bekaert Leon, 

van Sweveghem, met groote onderscheiding.

Voor candidaat-nolaris, tweede proef: Demets Mau

rice, van Moeskroen, met onderscheiding.

Doctoraal in germaansche taalkunde, openbare les:

Vande Kerckhove Michel, van Iseghem, met groote 
onderscheiding.

Handelswetenschappen, tweede proef: Catteaux, Ed., 

van Kortrijk, eene reisbeurs van 400 fr. met onder
scheiding.

Candidatuur in wetenschappen en geneeskunde, derde 

proef: Debbaudt Etienne, van Kortrijk, met onderschei
ding.

Candidatuur in wijsbegeerte en letteren, eerste proef: 

Versteele Karei, van Belleghem, op voldoende wijze.

UIT ALLE LANDEN.
EN C E LA N D

Dinsdag gedurende den* overtocht van Parijs naar 

Londen, werd een halssoer ter waarde van 3.125.000 fr. 

gestolen. Men denkt dat de diefstal op fransch grond

gebied is gebeurd.

—  De Lordskamer heeft in tweede lezing het « home 

rule » voor Ierland verworpen, en dit met 302 tegen 

64 stemmen.

Volgend dagorde, door lord Landsdowne nederge- 

legd, werd aangenomen:

« De Lordskamer weigert het wetsontwerp in aan

merking te nemen tot zoolang/het niet zal onderworpen 

zijn aan het oordeel van het land. »

SPA N JE

Twee electrieke trams, gevuld met reizigers, zich naar 

de stierengevechten van Irun begevende, zijn tusschen 

Hendaye en Irun in botsing gekomen. Er zijn 10 

dooden en 15 gekwetsten, waaronder verscheidene erg.

O O ST EN R IJK

Een vreeselijke hagelstorm is over de gemeente Erdoe- 

Szakall, in Transsylvanië gevallen. Tegelijkertijd bl-es 

een ijzige wind, zoodat de hagelbollen in de lucht samen- 

vrozen en echte ijsblokken vormden. Deze stukken, een 

en twee kilos rw)egend, hebben menschen en dieren 

gedood. Meer dan 80 personen zijn omgekomen. 

RU SLA N D

De omtrek van Ekaterinoslair werd dinsdag door eene 

schrikkelijke windhoos geteisterd. Een honderdtal per

sonen zijn erg gekwetst. Twintig personen werden ge

dood. Door de kracht van den wind zijn verscheidene 

treinen ontriggeld. De Dniester is buiten hare oevers 

geloopen en heeft de streek onder water gezet; ver

scheidene dorpen zijn verwoest.

—  Te Barkou, in Caucasië, is eene petroolbron in 

brand geraakt. Dertig werklieden werden door de vlam

men omringd en levend verkoold. Men kon den gloed 

verscheidene kilometers ver zien.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

KORTRIJK EN OMLIGGENDE. —  Woensdag, 16 Juli. — 

Zaken Kalm. De lagere soorten van 12 naar 14 kronen worden 

min gevraagd. De zoete middellange vlassen van 15 tot 20 kr. 

worden opgezocht door de engelsche huizen van Kortrijk, ter

wijl de fransche spinnerij de beste en de fijnste vlassen tot 30 kr. 

gretig koopt.

Klodden onveranderd. Vlasafval, 7.50 tr. ; lijnzaad, 23 tr. 

Vele vlaswerkers zijn naar Frankrijk vertrokken om te slijten: 

menig vlashandelaar heeft er immers vlas gezaaid voor eigen 

rekening. Anderzijds wordt thans maar weinig vlas gekocht op 

het land.

RUSSISCH VLAS. — 17 Juli. — Weder warmer met wel

doende regenvlagen. De kortste vlassen meten reeds 0.15 tot

0.20 m. lengte en de langste 0.70 tot 0.80 m.

Belfast, Dundee, Rijsel en Gent doen geringe aankoopen. 

IERSCH VLAS. —  Belfast, 12 Juli. —  De laatste berichten 

over den vlasoogst in Ierland luiden gunstig. De vroeg gezaaide 

vlassen staan drie voet hoog, terwijl de laatste nog maar enkele 

duimen hoog zijn. De Ftax Supply Association schat de be

zaaide oppervlakte twee per cent minder dan verleden jaar.

Vlas- en werkgarens.

Gent, 11 J u l i: Nog al goede verkoop.

Belfast, 12 Juli : Eenige bestellingen in werkgarens en in 

inslag-vlasgarens ; doch de weverijen koopen slechts van week 

•tot week.

Dundee, 12 Juli : Normale verkoop. Prijzen vast. Werkgarens 

wel gevraagd.

Rijsel, 16 Ju li: Goede vraag vooral naar werkgarens. Prijzen 

vaster.

Lijnwaad.

Gent, 11 Ju li: Levendige verkoop.

Belfast, 12 J u l i: Markt kalm. Men verwacht geweldige zaken

herneming na vaststelling der nieuwe inkomrechten in Amerika.

Dundee, 12 J u li: Amerika doet aankoopen met levering zelfs 

vóór vaststelling der inkomrechten.

Rijsel, 16 J u l i: Weinig levendige verkoop, doch prijzen vast.



Laatste berichten. — 17 J u l i : De (inancieele commissie van 

't Senaat, Vereenigde Staten, Amerika, stelt nieuwen afslag voor 

’P de inkomrechten van vlasartikels : vlas en klodden, vrije in- 

oer in plaats van 10 sh. per ton ; ongehekeld vlas, vrije invoer 

ti plaats van l t  sh. 20 per ton ; lijnwaad, 30 %  in plaats van 35; 

damast, 35 0/o in plaats van 40.

Katoen.
Toestand onveranderd.

Liverpool, 16 Juli : Juli-Oogst, 6.48 ; Egyptisch katoen. Juli, 

9.40.

Le Havre, lé Juli : Juli, 80.75 ; Oogst, 79.87.

Nieuw-Orleans, 15 Ju li: Juli, 12.47 ; Oogst, 12.05.

Chicoreien.
Toestand onveranderd.

Rijsel, 9 J u li: Beschikbare, 14.75 fr. ; oogst 1913, 15.75 fr.

Leeuwarden, II J u l i: » 6 g. 50 ; » 7 g. 25.

Maagdeburg, II Ju li: » 14 m. 25; » 15 m. 25

Gent, II J u li: » 12.75 fr. ; » 14.25 fr.

Kortrijk, 14 Ju li; » 12.75 S 13.

Rousselare, 15 Ju li: » 12.75 & 13.
*

* ¥

Van toekomende week, belangrijke artikels over 

Het « VLAS IN IERLAND »
onuitgegeven op het vasteland.

ONZE BONDEN.
DEERLIJK.

K A T H O L IEK E  JO N G E  W A CH T . —  Heden 

Zondag, 20 dezer, vergadering voor de leden der 

Katholieke Jonge Wacht.

Dagorde: 1. Opening: Wachtlied. —  2. Verslag.—  

3. Belangrijke voordracht. —  4. Mededeelingen.

HOOGLEDE.
K A T H O L IEK E  JÓ N G E  W A CH T . —  Zondag 

27 Juli, om 3 uren en half, vergadering:

1. Vollediging van ’t bestier.

2. Fees;en van Oostnieuwkerke.

ISEGHEM.
W E R K L IE D E N B O N D . —  We zijn weer in 

’t hard werk geweest, ’t Is de tijd van ’t jaar! Niks 

aan te doen,, integendeel, werken is zalig. W e hebben 

goed de 1 1 Julidagen meegevierd. De werklieden halen 

er eere van. Zondag heeft zelfs de bondsvergadering 

allen bijval genoten. Henri D ’Artois heeft getoond te 

kunnen spreken, we rekenen voort op hem. Jammer dat 

René De Bruyne te Lichtervelde zijn aansluiting miste. 

De Eerw. Heer Proost trad dan zelf op en we moeten 

niet zeggen dat hij liet wel deed. Die er was weet 

het best.

De Propagandaclub werd goed bijgewoond. Er was 

leven en beweging en bespreking. Dat is er noodig en 

’t moet er warm gaan; we weten toch dat ’t vuur in 

den asse niet zal komen. W ie ziet nu niet hoe noodig 

die vergaderingen zijn, om over alle zaken klaar te zien. 

Propagandaclub moedig vooraan!

Zanggilde. —  Morgen na de hoogmis belangrijke 

vergadering.

Retraitantenbond. —  Morgen dus allen op post te 

zijn. E. P. Van Acker komt zijn vrienden bezoeken. 

Na de vergadering in ’t Gildhuis is er aanstonds ver

gadering voor het bestuur en de wijkmeesters.

Siudiebond. —  Maandag avond te 8 uren.

Bestuur-Werkliedenbond. —  Vergadering te 7 uren.

KORTRIJK.
G IL D E  V A N  A M B A CH T EN . —  Vrijdag moet 

als ons volk komen voor den zang : wij moeten meê 

met de andere werUiedenbonden ook voor ’t juist ken

nen en zingen der liederen. Jong volk, op! En gij, 

ouderen, tot voorbeeld!

WAEREGHEM.
G RO O T  V A A N D ELFEEST  der Katholieke 

Jonge Wacht op 27 Juli eerstkomende.

’s Morgens om 6 uren en half, H. Mis en algemeene 

communie voor de leden der Katholieke Jonge Wacht.

Om 9 uren en half, wijding van ’t vaandel, plechtige 

hoogmis met gelegenheidssermoen door E. H. Colpaert, 

leeraar aan ’t gesticht van Avelghem.

’s Namiddags om 2 uren en half, vorming van den 

stoet; om 3 uren, optocht van 46 maatschappijen, 

waaronder 8 fanfaren en 1 8 Katholieke Jonge Wachten.

Om 4 uren, algemeene vergadering, sprekers: MM. 

A. Peel en Goethals, volksvertegenwoordigers, en .M.

F. Demunnynck van Gent.

Om 5 uren, prachtig turnfeest, gegeven door de 

70 turners van Lauwe en muziekfeest door de ver- 

schillige fanfaren.

WEVELGHEM.
K A T H O L IEK E  VOLKSBOND . — Eén dingen

is zeker: dat de werklieden en kleine bazen, die zich 

eenigzins willen ontwikkelen, in de vergaderingen van 

den Volksbond de schoonste gelegenheid mogelijk vin- 

den. Jammer, dat zoovelen nog liever gedachtenloos 

door het leven stappen, bekommerd alléén maar met 

den last van ’t werk en de winning van den dag; jammer, 

dat zoovelen nog liever in de herbergen zitten te gulle- 

bakken en te zeeveren, en in groote pinten hun geld en 

verstand te versmooren. Nu! wie niet meewil, moet 

maar achterblijven. W ie integendeel meewil, kan mee 

doen : hij moet maar komen naar de vergaderingen van 

den Volksbond!...

We zaten Zondag weerom vergaderd. En, geest

driftig, weid alreeds het vlaggefeest besproken, dat den 

derden Zondag van September zal plaats hebben. Onze 

mannen zullen dan op post zijn! En vele vrienden uit 

het vreemde, zullen met ons komen meevieren.. We 

laten hun binnen kort meer nieuws...

Daarna hadden we een bespreking over de schoolwet. 

Vriend Maurits Cottyn zette, op waarlijk volledige 

wijze, het nieuw ontwerp van schoolwet uiteen. En de 

E. H. Proost verdedigde, docrdragend: de noodzake

lijkheid van dieper ingaande en meer uitgebreid onder

wijs; van verbetering van den toestand van het onder

wijzend personeel; en vooral: van rechtvaardiger ver- 

deeling der schooltoelagen. Ten slotte werd de wensch 

gestemd, dat de katholieke meerderheid in de Kamers, 

kost wat kost, nog voor het verlof, de zoo rechvaardige 

schoolwet zoude stemmen. We 'lebben sindsdien ver

nomen dat het inderdaad zoo zijn zal. Een bravotje voor 

onze volksvertegenwoordigers.

‘K A T H O L IE K E  JO N G E  W A CH T . —  Verga

dering, morgen Maandag, te 8 uren. Dagorde als volgt: 

bespreking over ons vlaggefeest van den Volksbond' 

(inleider, vriend Maurits Masselis). De vurige gasten 

der Wacht zullen we! hunne steke staan!... Daarna, 

korte uiteenzetting door Joris Salembier, over: het Ver

bond der Katholieke Jonge Wachten en zijne werking. 

Ten slotte korte voordracht door den E. H. Proost, 

over: de Katholieke Jonge Wacht en zijn christene 

overtuiging. Ge hoort het: zooals het aanlegt, zal ’t 

weerom een sterke vergadering zijn. Niettegenstaande 

den zomer, moet ons lokaal bersten van ’t volk!

Brengt vrienden mêe.

Siudiebond. —  Dinsdag, le 8 uren zeer stipt. Dag

orde: welken geest de Kerk in de menschen wil, tot 

oplossing der maatschappelijke kwestie (encycliek Rerum 

Novarum, tweede deel, eerste afdeeling).

Zangafdeeling. —  De herhalingen worden morgen 

Maandag, in de Wacht vast geregeld.

Priesterlijke benoemingen.
Bisdom Brugge. — DeE. H. Van Merhaeghe, 

onderpastoor van Sint-Franciscus te Meenen, is 
pastoor benoemd van O. L. Vrouw der Potterij te 
Brugge; zijn onderpastoor benoemd : te Meenen, in 
Sint-Franciscus, de E. H. De Ridder, onderpastoor 
te Cortemarck ; te Cortemarck, de E. H. De Poorter, 
onderpastoor te Oostroosebeke ; te Oosfroosebeke, 
de E. H. Lannoy, coadjutor te Beernem ; te Rousse
lare, in Sint-Michiel, de E. H. DeRoy, onderpastoor 
in Sint-Jacobs, te Yper; in Sint-Jacobs, te Yper, de 
E. H. Beyne, leeraar in Sint-Leo te Brugge; de 
E. H. Callewaert, onderpastoor in Sint-Michiel, te 
Rousselaere, is proost benoemd te De Clytte, onder 
Reninghelst.

STAD ISEGHEM
De Gulden Sporenfeesten.

De groote stap is gezet geweest. Want niemand die 

de feesten zag over jaar en dit jaar zal een ander 

besluit getrokken hebben. Iseghem heeft die vlaamsche 

dagen werkelijk beleefd, in den vollen zin van het 

woord, beleefd, meêgeleefd.

De bevlagging der huizen was goed, in ieder straat 

groot of klein hing de vlag uit en Zondag avond was 

heel Iseghem op de markt. Men kon nu waarachtig 

eens op de Jioofden loopen.

’t Christen Vlaamsch Verbond heeft meit meer bijval 

nog dan verleden jaar den Sporendag bereid en geleid. 

Honderden waren naar de Hoogmis gekomen om God 

te bedanken die ’t Vlaamsche volk leven en groot zijn 

liet. Honderden luisterden naar het welsprekend woord 

van Eerw. Pater Renatus die ons leerde wat vader

landsliefde is, die ons toonde wat ze niet is; baat- 

zuchtigheid, hoogmoed, zelfzucht, die ons toonde wat 

ze wel is edelmoedigheid en offerveerdigheid. Hij legde 

den vinger op de wonden die nog ons vaderland lijden 

doen, de verbastering van taal en zeden; onze rechten 

en plichten leerde hij kennen die we als Vlamingen 

hebben.

De optcoht! Goed; de oud-soldaten deden prachtig 

meê, vooraan marcheerden ze de trompetten voor en 

honderden en honderden volgden wijl de muziek blijde 

zangen dreunen liet door de straten. De plaatsen in 

’t Gifdenhuis waren volzet en onze vrouwenbeweging 

had gewerkt. Voor de stoet het Gildhuis binnen was 

hadden ze de plaats ingenomen. Goed zoo! Op ’t ver

hoog namen plaats de voorzitters der maatschappijen 

die aan den stoet deel namen.

Die heer Jul. Van Haverbeke, voorzitter van het 

Christen Vlaamsch Verbond, opende de vergadering.

’t Is onder den invloed van de overheerlijke voor

dracht Vrijdag avcmd ons door E. H. Van Cappel 

gegeven dat ik deze feestzitting open.

Het ware overbodig moest ik iemand onder u willen 

beldankieri), immers het werd ons te klaar voor oogen 

gelegd wat we te danken hebben aan onze voorvaderen 

van 1 302 om ze niet te herdenken in kinderlijke dank

baarheid en hertelijke genegenheid.

We begroeten de helden van 1302.

Hulde aan De Coninck en Breydel en hun dappere 

Bruggelingen. Hulde aan de Gentenaars met hun on- 

versaagden Jan Borluut. Hulde aan de Zeelanders met 

Jan van Renesse, aan Willen van Gulik. Hulde aan de 

helden die ons land vrij vochten en alles wat ons eigen 

is, eigen aard en zeden, eigen taal en wezen, eigen 

volksbestaan.

Prenten we diep in onzen geest de lessen ons Vrijdag 

avond gegeven. Betrachten we saam den maatschappe- 

lijken vrede, werken we mede, allen saam aan de alge- 

heele verheffing van ons Vlaamsche Volk.

E. P. René sprak ons over vereeniging. Vereeniging 

van alle zedelijke krachten in Vlaanderen tot de ver

standelijke ontwikkeling van ons Vlaamsche Volk dat 

er zoo groote behoefte aan heft, aan de zedelijke her- 

wordimg van ons Vlaanderen. Zijn machtig woord ging 

er bij allen in tot in dè zie!l. Hij zegde het ons zoo 

schoon en zoo waar; en eindigde met ons allen aan 

te wakkeren trouwe leden te worden van het Christen 

Vlaamsch Verbond.

Geestdriftig begroette de volle zaal den gevierden 

redenaar en Vlaamsche volksliederen galmden hoog. Die 

liederen die ’s avonds weer weerklonken op de markt, 

die toekomend jaar niet door honderden maar door 

duizenden zullen gekend en meêgezongen worden.

Moet ik nu ook een woord zeggen over de verga

dering van Vrijdag avond.

In de glazen zaal stonden een 200 stoelen. Immers 

door de vier groepen aangesloten bij de Katholieke 

Kiesvereeniging was een vergadering saam geroepen, ’t 

Was Vrijdag avond en niemand twijfelde eraan... de 

slechtste dag van de week. 300 stoelen dat scheen zoo 

een maximum van wenschen te zijn. Goed, maar ’t was 

nog te volle 8 1Z2 de glazeji zaal was precies 2 maal 

te klein. Burgers, werklieden, boeren, jonge wachten, 

allen dooreen, meer dan 400 personen. Nooit wellicht 

zag men schooner vergadering; we zouden moeten namen 

geven, maar neen; laten we zaken zeggen. De heer 

Jul. Van Haverbeke verleende ’t woord aan den voor

drachtgever, de Eerw. Heer Van Cappel leeraar in de 

geschiedenis te Kortrijk. Beslagen in zijn vak en flinke 

redenaar heeft de Eerw. Voordrachtgever ons een vol

slagen uur geboeid, meêgevoerd en begeesterd. En ’t 

volk luisterde aandachtig, ingetogen naar die voordracht

les. De maatschappelijke en politieke toestanden van 

dien tijd, de oorzaken van dien strijd; de beteekenis, 

de geweldige beteekenis van den Sporenslag, in pracht- 

tafereelen hing hij ons de geschiedenis voor oogen. Een 

verslag geven over die rede gaat n>et. We zouden ze 

willen gedrukt, voor ons zien liggen.

Eerw. Heer Dewitte bedankte den spreker en bracht 

nieuws meê. Namelijk dat die voordracht een proef 

was van Katholieke Hoogeschool-uitbreiding. En die 

proef is voldoende. Ontwikkeling is het slagwoord van 

den dag. Ook wij willen en zullen door de Hoogeschool- 

uitbreiding geven ditgeme waar eenieder behoefte aan 

gevoelt.

Zie, waarachtig dit was de schoonste avond die we 

hier ooit kregen. De nieuwe stichting kome alras.

De Sporendagen zijn een triomf geweest en dragen 

rijke, rijke beloften voor ’t Vlaamsch Iseghem.

— »o«—

Kwade trouw.
Boos Iseghem nr van 5 April

« W ij vernemen dat de eigendom van M . E . Van 

Neste-Deleu, gelegen in de Meenenstraat, verkocht is 

geworden aan het syndikaat dat aldaar een algemeen 

handelhuis zal oprichten. »

Het Iseghemsche Volk antwoordde op 13 April, 

onrechtstreeks; ons blad bewees dat Boos Iseghem de 

woorden van P. De Jonghe in den gemeenteraad ver

draaid had en schreef :

« Nu ’t verwondert ons niet van wege bladen die 

M . Van Naemen's kasteel in een spinnerij veranderden 

en nu voor een coöperatieve van A L L E R H A N D E  

W A R E N  een gebouw presenteeren. »

Let wel dat het woord allerhande waren onderlijnd 

was. Inderdaad het was voor niemand een geheim dat 

Lauwe zou achterblijven eens dat er een broodcoope- 

ratieve te Iseghem kwam.

DeCazctte van Iseghem verstond half en half het 

antwoord van ’t Iseghemsche Volk en schreef op 19 

April :

« ’t « Iseghemsche Volk » m zijn nummer van 

Zaterdag laatst, schijnt te willen zeggen dat er geen 

kwestie is van het huis en fabriek van M . Van Neste- 

Deleu in te richten voor coöperatieve bakkerij en 

winkel. »

De vraag is dus : Wat heeft het « Iseghemsche 

Volk » juist geschreven?

Het antwoord is zeer klaar : Dat er geene coöpe

ratief komt van allerhande waren.

Zondag laatst nu schrijft Boos Iseghem :

« Wanneer wij over eenige weken schreven dat de 

fabriek van M . Em. Van Neste-Deleu was aangekocht 

om er de nieuwe coöperatieve in te richten, werden ons 

de lieflalligste woorden naar het hoofd geslingerd, die 

de specialiteit zijn en de eigendom van het « Iseghemsche 

Volk » uitmaken. ’t Ging zoo verre dat onze confrater 

van de « Gazette van Iseghem » bijna zijn haar werd 

uitgetrokken.

« Heden nogthans valt er niet meer te twijfelen. 

De eigendom van M . Van Neste is verkocht en de 

coöperatieve gaat zich aldaar vestigen.

« Brood, vleesch, toebehoorten voor schoenmakers, 

kleerstoffen, alle slach van winkelwaren zullen daar te 

verkrijgen zijn. »

Dat is nu de proef op de som. Boos Iseghem is heel 

en al te kouder trouw. We beschuldigen het zonder 

omwegen.

1) Uit ’t gene ’t Iseghemsche Volk schreef zal geen 

mensch in de; wereld, -hij zij nog zoo tegen ons, kunnen 

besluiten ’t ggne Boos Iseghem ons aanschrijft. Maar 

wij zullen weten wat te doen staat met een tegenstrever 

die op zuslke wijze te werk gaat. Onze felste tegen

strevers zullen ons gelijk geven wanneer we voortaan 

Boos Iseghem dood-zwijgen. Men voert polemiek met 

eerlijke tegenstrevers.

2) W ij zegden dus dat er geen spraak was van een 

coöperatieve voor allerhande waren.

En wanneer de feiten ons gelijk zullen geven dan zal 

niet alleen de kwade trouw, maar tevens ook de eerloos

heid van Boos Iseghem bewezen zijn.

3) Maar Boos Iseghem voert dubbel valsch spel. 

Hoe meer er over zulke coöperatieve geschreven wordt, 

hoe meer de werklieden er over nadenken, en hoe meer 

ook dé burgerij verbitterd wordt. Dat is hun doel... en 

’t zijn wel eenige burgers die zich laten lijmen aan die 

kwaadwillige opmakerij.

Dat is nu de waarheid! W ij wenschen niet beters dan 

de welstand van werklieden en van burgers, we wen

scheen niet beters dan dat de vereeniging onder de bur

gerij ook aan de werklieden ten goede kome. Volgens 

wij weten is er geen spraak van coöperatieve winkel 

evenmin als er spraak is de werklieden hun winkelware 

te doen koopen in naburige steden, zooals ’t wel meer 

gebeurt met burgers die vijandig zijn aaui alle inrichting, 

doch hunne ware te Rousselare in ’t groot aankoopen.

— »0«—r

- GEEFT  EEN G O E D E N  RA A D . —  Wel

zeker hebt gij eene vriendin die altijd bleek ziet, bleeke 

lippen, bleek tandvleesch.

-— Hebt gij misschien een bloedverwant, eene kennis 

die rap ’t einde adem is, die lijdt aan slapte, aan 

flauwte, die geen courage meer heeft.

Hewel, geeft hem den raad eens den THEO- 

B R O M A  te beproeven; gij zult zien : uwe vriendin, 

uw vader of moeder, of uw kind zal verkloeken.

—  Reeds honderden getuigschriften geven daarvan 

de bewijzen.

—  De T H E O B R O M A  kost 3 frank, het is te 

zeggen 20 centiemen daags; is dat duur betaald? Hoe

veel meer verteert men niet dagelijks op staminet en dit 

met grooten hinder voor de gezondheid!

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

hamme.

Schipipvaart van Iseghem. {
RI.\,\ËIVr.eVAKEIV.

Philomène, met koolzaad voor Constant Vandemoortele.

Iris, met kolen voor de gebroeders Eug. en Alb. Verstraete.

Le Ooëland, met lijnzaadkoeken voor Alfons Dassonville 

(Lendelede).

In den omtrek.
STAD KORTRIJK .

KO RT RIJK-VO ORU IT . —  Er wordt ons aan- 

gekondigd dat de Bond Kortrijk-Vooruit, ter gelegen

heid der Kortrijk-Kermis, den Zondag 3 Oogst, een 

zeer belangwekkend Concert zal doen uitvoeren op de 

Groote Markt door den Cercle Weber van Brussel.

Binnen kort zullen wij het programma mededeelen 

van dit feest, dat zeer schoon en kunstrijk zal wezen.

Van den anderen kant vernemen wii dat de Inter- 

nabionale Paardenwedstrijden, die op Zondag 20 dezer, 

om 2 1/2 uren, op het Plein ter Linden plaats hebben', 

eenen grooten bijval zullen bekomen, indien het weder 

eenigszins gunstig is.

De beste paarden en de behendigste ruiters des lands 

en van ’t Noorden van Frankrijk staan vermeld op de 

lijst der deelnemers aan dit geruchtmakend feest, dat 

vroeger geene weerga had te Kortrijk.

Het zal dus een aantrekkelijk en prachtig feest zijn, 

dat ons de gelegenheid zal bezorgen de officieren van 

ons Leger en onze minnelijke Fransche naburen te 

vieren en toe te juichen.

Niemand vergete zijn huis te bevlagen.

DE  K IN D ERST O ET  werd Maandag laatst ver

hinderd door het slecht weder en zal uitgaan Maandag

21 Juli om 4 uren en half, zoo zullen dit jaar het 

Guldensporenfeest en het stichten onzer onafhankelijk

heid geestdriftig gevierd worden door de jonge Kort

rijksche harten.

Bevlagt uwe huizen.

Denzelfden dag zal om 1 1 uren, in de hoofdkerk 

van St-Maartens, een pledhtig Te Deum gezongen 

worden.

LEO PO LD SO RD E . —  M. Deblauwe, vrede

rechter van het eerste kanton Kortrijk, is officier der 

Leopoldsorde genoemd. Hij geeft zijn ontslag, als vrede

rechter en wordt bemachtigd den eeretitel van zijn 

ambt te dragen.

G O U D EN  BRU ILO FT EN . —  Binnen kort zul

len er alhier drie gouden bruiloften gevierd worden.

1. Ferdinand-Felix Ledure, kleermaker, geboren te 

Kortrijk den 21 Februari 1840, echtgenoot van Marie- 

Louise Duyck, geboren te Kortrijk den 30 April 1 846, 

wonende Boerderijstraat 26. In het huwelijk getreden 

den 4-10- 1863.

2. Theodoor-Jozef Laporte, zonder beroep, geboren 

te Kortrijk den 7 Juni 1836, echtgenoot van Marie- 

Eugenie Vromman, geboren te Aerseele, den 25-10- 

1843, wonende Nieuwstraat 49, gehuwd den 26-8- 

1863.

3. Polydor-Constant Debrouwere, inkasseerder,, ge

boren te Kortrijk den 24 Februari 1840, echtgenoot 

van Philomena-Jozefine Masure, geboren te Kortrijk 

den 13 April 1838, wonende Papegaaistraat 6, ge

huwd den 5-8-1863.

In ieder der gebuurten is men reeds volop aan het 

regelen om met veel luister de echtelingen te vieren.

W ij sturen hun ook onze beste gelukwenschen en 

verhopen dat God hun nog lange jaren te zamen zal 

laten in geluk en vreê.

PR IJS  BASTIN . —  W ij vernemen dat geen enkele 

jongeling, dit jaar, eene vraag heeft ingediend aan het 

gemeentebestuur tot het bekomen van den prijs Bastin.

A R D O Y E . —  Dinsdag namiddag ging het paard 

van bakker V. Joye in de Bruggestraat op hol. Het 

dier was verschrikt door een motocycle.

Jules Vanden Bussche, schoensnijder te Ardoye, ge

lukte erin het paard te grijpen en het tot bedaren te 

brengen.

DESSELGHEM . De genaamde Leopold Nolf,

78 jaar oud, wonende Boschstraat, was Woensdag aan 

het dak zijner woning aan ’t werken, toen hij opeens 

het evenwicht verloor en op den zolder viel. H ij werd 

erg gekwetst aan de rechterzijde en kloeg over inwendige 

pijnen. Ten gevolge van den hoogen ouderdom van den 

gekwetste, heeft de doktoor wenig hoop hem nog te 

zullen redden.

—- Woensdag nacht zijn stoutmoedige dieven binnen

gedrongen in de statie. De schelmen braken het slot der 

deur van het koopwarenmagazijn o[ en, en stolen daar 

een 20tal pakken weefsels, reukartikélen en andere 

koopwaren.

D E E R L IJK . Sedert Maandag namiddag is de 

genaamde Maria Calewier, 1 1 jaar oud, wonende bji 

hare ouders op (het gehudht België, spoorloos ver

dwenen. Maandag morgend had het kind binst de 

afwezigheid harer stiefmoeder (haar vader werkt in 

Frankrijk), eene kas opengebroken en er een briefken 

van twintig frank uit gestolen. Met dit geld trok zij 

naar de plaats en kocht er eene pop en wat lekkergoed, 

en daarna keerde zij terug naar hare woning. Binst 

hare afwezigheid was de moeder thuis en had den dief

stal bestatigd. Toen de kleine deugniete thuis kwam, 

werd zij goed gestraft. Van eenige oogerblikken onacht

zaamheid der moeder gebruik makende, vluchtte zij 

buiten en sedert dien heeft men ze niet meer g-ïzien. In 

een bijgelegen korenveld, vond men een spoor alwaar 

zij Maandag nacht zou geslapen hebben.

M ARCKE. —  Zondag laatst, gaf de onlangs ge

stichte Vlaamsche Kring, te Marcke, zijn eerste feest, 

dat prachtig iukte. De heeren Burgemeester en Pastor 

vereerden ons door hunne tegenwoordigheid. Zangers 

en schermers behaalden eenen ongelooflijken bijval,

(Zie vervolg bladz. 6).



BREUKEN
G E N E Z I N G  Z O N D E R  O P E R A T I E  

H u i s  g e s t ic h t  in  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 
tnHONDERDEWELDADIGHEIDSBUREELEN.

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

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wl] drukken genezing zonder ope

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

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

M IS G R O E I-  
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo
als : m isgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
nen en voeten.—
Bijzondere toe
stellen om den 
hoogen rug te 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets 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 l s  V e r d o n c k  Kerkstraat, 
Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

Alle andere dagen ten zijnen huize ’s voormid
dag*.

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

M , I I  > iio r é  V e r d o n c k - M ln n e ,  Oost
ende, is sprekelijk alje 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, 
Rijsselstraat, Kortrijk.

KINKHOEST.
Moeders ! Vraagt eens aan M. DescaMps-Ter- 

rière, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K ln l i h o e K t  - lt»  m o i l l e  I I » l e w y « * k , 
ApoUu ker, Groenselmaikt, 6, Oostende. Om u te 
overtmnn zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk nietsmeei anders zal gebruiktworden 
tegen K i n k h o e s t ,  V a l l l n *  o f  B r o n -  
o l i l e t  « Ie r  K i n d e r s ,

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.
Gelief ons te zenden eene flesch siroop tegen den kink

hoest ; ons kind is met de eerste flesch geheel verbeterd 
en wij hopen dat het met deze flesch zal gedaan zijn.

Zend terzelfder tijde geheel de kinkhoestremedie voor 
een ander huis in Onze gebuurte.

Aanvaard, Mijnheer, onzen innigen dank.

Geteekend i M“ c Viënnë-Gryffon,
Café de ta Gendarmerie, Bizet-Ploegsteert.

De wereldberoemde K l n h h o e s t - K e m e -  
d i e  H a l e w y c k ,  kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; Hulpiau, Leiestraat, Impe, Groote Markt 
en M atte la e r , Voorstraat; Moescroen, Maes ; 
Waereghem, Renson, en in alle goede Apotheken. 
Prijs der volledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop al
leen: 2 frank; men moet in het begin, om de ge
nezing te bekomen, de volledige remedie vtagen.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

RAEPSAET-VAN DAELE
OPVOLGER

V A N D A E L E - C A P P O E N  
17, Leiestraat, 17, Kortrijk.
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Daar is te vinden Een ovérgroote 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 
wolke in de 24 uren met zorg afgënaakt worden. 

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

HOEDEN EN CEINTUREN
VOOR GEESTELIJKEN. 

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E  P R I J S  
IN T  GROOT. IN T  KLEIN.

LANDBOUWERS!

V O O R :

Maïs — Inkarnaatklaver — Spurrie — 

Mostaard — Saradelle — Nagras — Aller

hande voedermengsels — Rapen — Kool

rapen — Wortelen,
« ■
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Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest 

Gij zult verwonderd zijn over den uitslag.

Geefj ook. einde Juli, A M M O N I A K S U P E R F O S F A A T  aan uwe

vruchtboomen. Zoo zult gij voor toekomend jaar eenen rijken bloei voor

bereiden.

Die meststoffen zijn te verkoopen bij al de 
mesthandelaars en in al de 

Landbouwsyndikaten.
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| KO STELOOZE INLICHTINGEN IN HET

l  C O M P T O I R  B E L G E  D U  S U L F A T E  D ’A M M O N I A Q U E

£ (Naamloos Vennootschap)

0 8 , Berckmansstraat, BRUSSEL

i i i i u i M i i i H a H i m i i i i i i i i H H a i i i n i i i a t i

TANDPIJNEN
De hevigste Tandpijnen wordt n 
dadelijk genezen en voor altijd 
door den Dentogène. Door het 
gebruik van den Dentogène, 
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. < - 8  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.

De voeding der zieken
en der Herstellenden, door de

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

doeningen der maag doet verdwijnen, en daar het van een 
goede spijsvertering is dat de gezondheid afhangt, zoo 
laat haar voordeel zich aldra waarnemen, namelijk voor 
de maagpijnen, de weerspannigste verstoppingen, de 
zuren, de buikvliesontstekingen en aanhoudenden afgang, 
bijna altoos door de zwakheid van dikken darmv n or- 
zakt, de moeilijke spijsverteeringen, de krampen, de 
zenuwziekten, de gal, de verschillige aandoeningen\an 
den lever, der darmen, en der nieren, de waterzm Lt, 
de suikerziekte, de bloedarmoede, de bleekt,zu ch de 
koortsen, bronchitis, rhumatism, jicht, influenza, gieup 
brakingen, oprooiïngen en spuwen, alsook de s t U  
hoofdpijncn en nevralgiën, zoo dikwijls veroorzaakt u t r  
gewoonlijke of voorbijgaande opgestoptheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

Naar flen Duivel
al de andere produkten! 

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

a l l e e n

geneest dadelijk de

s p a »
Apotheek VandeWalle, Noordstraat, Rous

selare en bij alle apothekers.

Algem. depot: Apoth. Canivet, Doornijk

jw| cn verzoekt ons aan te kondigen dat M. en Mme 
M. Meier, chirurgiens-tandmeesters-specia- 

listen, 2, hoek der Moskroenstraat, te Kortrijk, 
afwezig zullen zijn, van 31 Juli to tl September.

m m

C .  A v e c  u n S I P H O N

“ P R A N A ”  M l W  SPARKLET

des C A P S U L E S  t | g §9 e t d e l ’E a u

vous avez une 'jjB ■ F a b r i q u e

J ’E a u  d e  V S e lz

sur un sj f plateau.

EN VENTE f l ; PARTOUT

S ip h o n s ,  Bi | C a p s u le s ,

Fs . 5  &  7 .5 0  S i J | Fs. 1.75 & 2.50

c h a q u e . *3 Iabo itede l2

G, Toute boisson froide rendue gazeuse p a r  
les S P A R K L E T S .

CL E a u , L im onade , V in , L a it , etc.

Demandez renseisnements, livre de recettes, etc.

aux seals dépositaires: 

J u s t i n  l lo i i .h in o i it  X  S rsS
4, rue de la Lys, COURTRAI.

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

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

tusschen het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinder 
van allerlei brillen en neusnijpers, nauw 

keurig aan het gezichi 
toegepast, van 1 frank ai 
en verwisseld tot volle
dige voldoening.

Groote keus van s ta 
len, nickelen, zilveren er, 

gouden BRILLEN en 

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers 

Verrekijkers, Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijea 
en Melkerijen. Alle slach van 
Pelcels, Waterpassen, V«r- 

(Tootfflazen^ Draadtellers, enz. «ML

ANTWERPSCHE

HYPOTHEEKKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861,

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

Maatsjhappolijkkapitaal: fr. 10,000,000-00 
RekeniDgen der reserven en 
waardeverminderingen: fr. 5,771,785-86

HYPOTHÉCAIRE LLENINGEN
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.

U itgifte van Grondobligatiën  
4 %  opbrengende.

S P A A K K A S « Interest: fr. 3-25 °lo0p 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4 °/„ op stortingen voor overeengekomen ter
mijn.

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te : 

Rousselare: V. Willems, Kunststraat, 11 ; 
Kortrijk: Al. D ’Hont, Kasteelstraat, 8 ; 
Ardoye: H. Thiers, gew. onderwijzer: 
Beveren-bij-Rousselare: J. Rabau.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; yMSS&t smdtk 
Moorslede: A. Boucquet, politiecommiss.; 
Oost-Nieuwkerke : O. Vandepitte, eere-sekr.; 
Rumbeke: O.Rosseel-Bossuyt.verzekeringsa. 
Staden : Em . Seroen, onderwijzer.
Dadizeele : C. Ingelbeen, Gemeentehuis, 
Gulleghem : Alidoor Vuylsteke, koster. 
Zedelghem : H. Vyncke, gemeentesekretaris.

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

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

W  aschpoeder J  eanne d’ Are
zonder mededinger

i n  den potasch te v e r a p  en i e  zeep te s p r e i
wordt

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

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te IIERSEAUX (Statie).

IEDEREEN DRINKT
het̂ vermaard

FLESSOHEBIER
van de Brouwerij

BE W ISSE,
’t llo o jshe .

0 ,15  c‘. «le fl pscli

t’huis geleverd.

Dit bier is vervaardigd vol
gens het oud stelsel, gewaar
borgd zuiver. Zijne grondstof
fen bestaan slecht uit graan en 
hop van eerste hoedanigheid, j

0.15 Cent. de flesch.

VLAMINGEN, LEEST!

Nieuwe boeken verschenen bij den uitgever J. Vermaut 

Langesteenstraat, 28, Kortrijk.
De W eg naar het Licht, door J. Jörgensen. — Prijs : 3.50.
Reiner Leven, door J. Guibert. — Prijs : 1.50.
School en Karakter, door Förster. — Prijs : 3.00.
De Geuzenstad, door Karei Van den Oever. — Prijs : 3.Ö0.
Uit het Leven der Dieren, door aesCar Gezelle. — Prijs : 3.00. 
Uit het Leven der Dieren, door Cffisar Gezelle. — Prijs : 10.00. 
De W ellevendheid. — Prijs : 1.10.
Langs stille Paden, door Arm. Van Veerdeghem. — Prijs : 2.00. 
Leliën van Dalen, door Caesar Gezelle. — Prijs : 3.00.
Samuel, gedicht bijbelspel door Bertholf Biekens. — Prijs : 1.25.
U it dagen van Jong  leven, door Bertholf Biekens. — Prijs : 2.00.

SC H R IJV ER S laat uwe boeken drukken bij den uitgever J. Verm au-l 

Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoeding voor < 

te trouwen ot onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

W ENDT u voor beiden tot 
H A T T H Y S ,  ï a n ü l ) e r » t , 8  
G E IV T .

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

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

n u l »  -van  v e r t r o u w e n

V. HAP-DËBRUYiNE
38, O. L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.00 fr. 
GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr GARRIN
Zij verkloeken de maag en het bloed 
Zij versterken de zenuwen 
Zij geven eetlust
Zij genezen hoofdpijn en migraine 
Zii genezen anemie (bloedarmoede)
Zij voorkomen tering (tuberculose).
Deze pillen purgeeren n iet; zij verslijten 

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

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

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

Prijs : 4 f r .  2 5  de doos. —  Voor 6 
doozen: 7 . 0 0  f r ,  — Voor 12  doozen: 
1 2 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p t t h e e k  P ,  
M A T T E L A E R ,  Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbach.

I E R E N
De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschende 

kwalen van onz'en tijd.

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte 
aandoeningen en beroertens welke eene pijt lijke 
en gevaarlijke terugkaatsing hebben op al onze or
ganen. 't Is bij ondervinding bewezen, dat die over
dreven stoornis van maag, hart, blaas, ja zelfs van 
hersens bijna telkenmale toe te wijten is aan de 
ontsteltenis in ons zenuwstelsel voortgebracht door 
aanwezigheid van onzuiverheden en vergiften welke 
de verzwakte en gekwetste nieren niet meer kun
nen uitdrijven.

D r T H . F o w l o r ’ »  
K i e r  p i l  le i? , krachtda
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
b'aasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 
geneeskundig korps be- 
voeed verklaard, hebben 
l l r E o w l f  r-N \ le r *  
p 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 wij onze lezers niet genoeg aanzetten 
zich wel te overtuigen dat men hun wel de echte 
N l e r p l l l e n  A f ï e n e r e ,  voorzien van den 
groenen waarborgband met het handteeken van 
D r T li .  F o w l e r ,

P R IJS : Fr. 3 , 5 0  de doos.

Bijzonder te vinden te ;

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

Kortrijk, Descamps-Terrière, Steenpoort, 8, 
Deneus, Groote Markt en Mulier, Robbeplaats.

Waereghem, Renson.

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

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

Bouwgronden te koopen
tot HEULE, w ijk 5 W egen,

langs den steenweg naar Kortrijk en langs 
de straat naar de statie aldaar.—Voor
deelige bespreken.

Extra schoone gelegenheid tot het uit
oefenen van alle handels, of voor prachtig 
buitengoed.
Zich aanbieden bij D e s id e r iu s  B e t t e n s ,  

zaakhandelaar te Kortrijk.



Kroniek voor kunst en kennis.

Waartoe een Mussum 
dienen kan.

Uit Het voorgaande hebben we kunnen afleiden : Een 

iuntnijverheidmuseum is eene verzameling van nijver- 

ïieidsvoortbrengselen die niet enkel nuttig en bruikbaar 

:jijn maar tevens schoon, dit is kunstig.

I Om zoo een voorwerp naar waarde te kunnen schatten, 

iioeft men het te stellen in zijn eigen midden, dat midden

■ waarvoor het oorspronkelijk bestemd was.

I  Een gekleurd kerkraam zal men eerst beoordeelen 

■wanneer het op zijn plaats gesteld is in de kerk, hoog 

>lai tamelijk ver van den toeschouwer. In de werkplaats 

|cchenen de kleuren te hel en te schreeuwend, nu zijn ze 

Krdoofd en harmonisch samenwerkend; de lijnen sche

ien dan grof en hoekig, nu worden ze veel 1'chter en 

.eer afgerond; de geheele omgeving werkt nog samen 

>om het kunstwerk een gunstig uitzicht te geven.

Evenzoo komt eene kast niet tot hare volle waarde 

rnp een marktplaats, noch in een magazijn tusschen hon- 

derde opeengestapelde meubels, noch in een toograam, 

•een; eerst dan kunnen we over de waarde van die kast 

oordeelen wanneer ze opgesteld is in de keuken of huis

kamer waarvoor ze geschapen is en waar ze dienst doen 

moet.

En deze gulden regë: moet nog strenger toegepast, 

waar het oude meubelen geldt.

W ij leven immers in een tijdstip dat heel graag ver

andert niet alleen ieder jaar, en nog elk seizoen van 

kleedij, maar nog van huis en huisgemeubelte. Elk ge

slacht doet het werk van het vorige verdwijnen, de oude 

luizen worden verbouwd, het gemeubelte wordt als niets

waardig op straat gegooid, of als oudheid bij een Jood 

ondergebracht. Men overloopt den catalogus van een 

of ander Brusselsch huis, tafels, kasten en stoelen alles 

vindt men bij de vleet, het huis wordt opgepropt met 

allerhande afzichtelijke fabriekproducties, blijkbaar te 

groot voor de kamer zoodat alle ruimte ingenomen 

schijnt en men er denkt te stikken. Soms is het wel het 

tegenovergestelde; alles schijnt zoo nietig en zoo klein- 

_ Jtjes : de spiegel kijkt niet eens boven de penduie... maar

Ï
 "thuis is nu toch eens gemeubeld naar den (wan) smaak 

van den tijd.

Vroeger ging het anders toe : het huis behield zijn 

eerbiedwaardig uitzicht; elk geslacht kon er wel het 

zijne bijbrengen maar die veranderingen waren zeld

zamer. Min nieuwe meubelen, maar die nieuwe meubelen 

waren ook van veel betere gehalte. De kunstzinnige en 

bekwame werkman dier dagen had ze ontworpen voor 

die bepaalde plaats, en ze behoorden er te blijven. W an

den, zoldering en meubelen vormden als een levend 

geheel, dan had men waarachtig nog gemeubileerde hui

zen; nu zijn het huizen vol meubelen.

Ja, die valsche smaak is ook doorgedrongen tot in 

onze kerken. De pastoor en de weldoeners richten zich 

tot fabrieken van beelden en bloemen en altaren en 

kandelaars, en de stemmige kerkjes worden ontsierd 

door klatergoud. Maar begrijpt men dan niet meer, wat 

men vroeger zoowel verstond, dat én grootte én kleur 

én uitzicht van een beeld, bij voorbeeld, bepaald worden 

door het gebouw waarin het staan moet, en nog door 

zijne plaats in het gebouw?

Daarom moet een oud kunstvoorwerp bewaard wor

den en tentoongesteld niet in groote, onafzienbare zalen, 

verdoken en weggemoffeld tusschen honderde en dui

zende voorwerpen, maar in een midden dat herinnert 

aan de vroegere bestemming. Men stelt geen altaar in 

een salon, noch geen keukengerief in een kerk.

Daaruit nog de kleine aantrekkelijkheid van die over

groote museums. Men kan ze niet eens doorloopen zon

der doodvermoeid eruit te komen. Die eruit komt heeft 

meestal niets gezien : de snob omdat hij er heelemaal 

geen benul van heeft en enkel gaat zien... omdat een 

museum bezoeken voornaam staat; de verstandige man 

heeft ook niets gezien omdat er... te veel te zien was. 

Hij zegt bij zichzelf, morgen keer ik eens tevug voor 

deze of andere kleine af deeling eens ernstig te over

schouwen.

En daarom heeft men verandering gebracht in het 

uitzicht der museums. Duitschland is ons op dien weg 

ver voor, ook nog Oostenrijk en Holland. Die onafzien

bare hallen waar duizende en duizende voorwerpen 

waren opeengestapeld worden niet meer gebouwd. De 

museums worden ingedeeld in grootere en kleinere 

kamers; hier een salon waar vele meubelen uit een 

bepaald tijdvak zijn geranschikt : geen zwaar opeen- 

hoopen, neen, enkel het beste werd uitgekozen en alles

E V A N G E L I N E
(Vervolg 1).

« Goeden avond, vriend Basiel, riep Benedikt nog 

zonder op te zien, kom hitr en zet u in den zetel bij 

den haard : hij staat, als altijd, voor u gereed. Neem 

de pijp van het rek en den tabakstak, want rook en 

vuur moet ge zien, hetzij in de smis, hetzij in den pijpe- 

kop. En gij, Gabriël, zet u daar nevens Evangeine, 

daar behoort ge bij. »

—  « Ge zijt toch altijd dezelfde oude, antwoordde 

de hoefsp'.id, altijd gezond en lustig, als anderen een 

somber voorgevoel hebben. »

—  « Somber voorgevoel? viel Benedikt in. En waar

om dat? «

—  « Maar zaagt gij dan die engelsche oorlogs

schepen r.iet, die sedert gisteren aan onze kusten liggen 

en hunne kanonnen naar het land gericht hebben? W at 

mogen zij wel in hun schild voeren? »

—  « Niets slecht, denk ik! W at zou men in Enge

land tegen ons kunnen hebben? »

—  « Wat? Oude achterdocht, ouden haat. Ik ben 

niet de eenige in het dorp, die zich bevreesd afvraagt 

wat die schepen willen. De wapens heeft men ons 

afgenomen, en het goede geweten beschut ons verduiveld 

weinig tegen de Engel schen. »

—  « Hola, Basiel, maak u niet driftig. Ik meende 

dat wij samen waren om het huwelijkscontract tusschen 

onze kinderen te sluiten. W ij zullen toch door die ver-

zoo geschikt dat de kamer bewoonbaar voortkomt en 

men zich voor een stonde verplaats voelt in andere tijden 

en andere kunstbeschaving. Verder is het een keuken 

met een macht voorraad kunstig afgemaakt keukengerief 

uit vroegere dagen, nog is het een huiskapel waar men 

oude kerkramen heeft ingezet, waar een gebeitelde en 

geschilderde altaartafel is opgesteld, en waar men het 

kerkgerief heeft ondergebracht. Vaak is een oude patri- 

ciers-woning, of een middeleeuwsch slot tot museum 

ingericht. Dezer dagen vierde men nog in Ho land de 

opening van een museum ingeridhlt in het herstelde 

Muiderslot. De Verzamelingen van wijlen Van den 

Peereboom <te Yper en te Wulverghem zijn overbekend 

als welgelukte pogingen in die richting. Brugge slaagde 

tamelijk wel in de verzameling van het oude heerenhuis 

van Gruuthuuse.

Maar doorgaans zijn onze binnenlandsche verzame

lingen nog te veel in den trant der oudere school. Er is 

wel vooruitgang te bespeuren maar... men brengt heel 

wat te veel bijeen : in een kamer zit er waarachtig ge

noeg om een tiental rijkelijk ermede te stoffeeren, en 

zoo gaat het huizelijke, het natuurlijke en ongedwongene 

dikwijls verloren.

Daar is nog de verklaring van de geheime aantrek

kingskracht die uitgaat van een verzameling als het 

Plantijn Museum te Antwerpen; daar hebben we nu 

het leven. Het is anders niet dan een oud gebouw met 

zijn oude meubileering, zooals het vroeger was; met 

keukens en slaapzalen, ontvangst- en eetkamers, werk

plaatsen en winkel. Dit alles is bewoonbaar, we voelen 

ons thuis, en hier Iaat zich nu eerst elk voorwerp naar 

zijne volle waarde schatten.

Het museum te Kortrijk vond een onderkomen in de 

groote Halle. Zoowel het gebouw als het aantal en de 

aard der voorwerpen maakte een museum als hierboven 

beschreven moeilijk, bijna onmogelijk. Maar de inrich

ters hebben toch, in de mate der mogelijkheid de nieuwe, 

gezonde schikking verwezentlijkt. Hier en daar zijn 

voorwerpen uit een zelfde tijdvak bijeengebracht in een 

kleine afgeslotene ruimte... een kamer zou men willen 

zeggen, maar dat is het nog niet. Het is een goed begin, 

maar in een moderne nijverheidsstaa als de onze is er, 

geloof ik, nog wel iets meer te doen.

Briefwisseling.

W A T  IS  ’T BESTE ?
In ’t lange en in ’t breede is in uw blad het ontwerp 

van verplichtende verzekering voor ouderdom, ziekte, 

werkonbekwaamheid, besproken geweest.

Wordt het ontwerp gestemd, dan zullen werklieden 

en bazen wettelijk verplicht worden te storten voor den 

ouden dag, de ziekte en de werkonbekwaamheid, anders 

gezegd : al de werklieden zullen moeten meedoen in de 

ziekenbonden,, en de bazen zullen helpen betalen.

In de laatste maanden werden tegen dat ontwerp veel 

cpwerpingen gemaakt. De voorstaanders der verplichting 

houden hardnekkig aan hun gedacht; maar de verplich

ting wordt door sommgien hard bestreden.

Wat moeten onze wetgevers nu doen? W at is ’t 

beste?

Ons dunkens moet de verplichting ingebracht worden 

voor pensioenen. Stellige beloften zijn gedaan geweest, 

dat men 1 frank pensioen zou verzekeren aan de ouder

lingen. De menschen verwachten de uitvoering van die 

belofte. Maar niet één redelijk schepsel kan aanveerden 

dat er van wege de belanghebbenden geen kleine stor

tingen zouden moeten gedaan zijn. Het stelsel is in 

voege voor de mijnwerkers; waarom kan het tot de 

andere werklieden niet uitgebreid worden?

De verplichting voor ziekte- en Tverl(onbeI(ivaamheid 

staat ons minder aan. Die zou, meen ik, heel ongunstig 

onthaald worden door ons volk. Er is onder ’t werk

volk no§ geen vierde deel dat ingelijfd is in zieken

bonden. De menschen kennen ze nochtans, en ze hebben 

keuze genoeg erin te gaan.

Hola! zegt men, ’t is juist de reden waarom de 

menschen moeten verplicht zijn. De onderlinge bijstanden 

zijn zoo nuttig en noodzakelijk; de werklieden moeten 

erin.

Volgens ons is dat integendeel de reden, waarom men 

hier van geen verplichting mag spreken. Tot nu toe, 

zijn er zoo weinig liefhebbers van den onderlingen bij

stand. Met de verplichting in te brengen, zullen er zoo

veel menschen ontevreden gemaakt worden.

Die verplichting zou kwalijk gekomen zijn; ons volk 

is daarvoor niet rijp.

drietige politiek hunne vreugde niet storen! »

—  « Dat ’s ook waar, antwoordde Basiel weder 

bedaard. Overigens zullen wij het vroeg genoeg onder

vinden, wat de Engélschen van ons willen, want alle 

mannen zijn morgen namiddag ter kerke geroepen. »

—- « Laten wij dus dit onderwerp varen! De notaris 

René Leblanc, die het huwelijksverdrag opstellen zal, 

is reeds daar. »

Op dit oogenblik trad René Leblanc de kamer 

binnen. Dat was eene gedaante uit den goeden ouden 

tijd : het blanke haar omgolfde zijn kop als verwarde 

witte wolken; een zware bril met groote ronde glazen, 

vast en sterk in hoorn gevat, zat op den haviksneus, 

toen hij de ganzepen ter hand nam; een vroolijke, 

guitige lach speelde steeds om zijn lippen, want de 

ouderdom had bij hem de jeugd niet verkort; hij bewoog 

den strijkstok op de vedel nog zoo vlug en lu§tig als 

over vijftig jaren. Twintig kinderen had God hem ge

schonken en meer dan vijfmaal zooveel kleinkinderen : 

allen hadden op zijne knieën hunne eerste rijoefeningen 

gemaakt.

Toen de notaris binnentrad, klopte Basiel langzaam 

zijne pijp uit en reikte den ouderling de hand met de 

woorden :

—  « Gij zijt de levende, wandelende dorpsgazet; 

zeg, hebt gij vernomen wat die Engélschen voor

hebben ? »

—  « Vernomen heb ik veel, maar ’t zijn loutere 

vermoedens, ongegrond boos voorgevoel. Voor den

De Koning en de Koningin deden Zondag hunne blijde intrede te Luik. Deze plaat werd getrokken bij 
hun afstappen aan de spoorhalle.

Het beste ware dat de Staat de onderlinge bijstanden

—  zonder verplichting —  nog meer zou aanmoedigen.

— 0 :0 —

W ij achten de vafyvereeniging voor de nuttigste instel

ling voor onze werklieden. Toch zouden we de verplichte 

Vah(Vereeniging niet durven voorstaan.

We zijn overigens wat bevreesd van al die bemoeiin

gen van den Staat in de zaken van de werklieden. De 

Staat mag en moet nog veel tusschenkomen om de werk

lieden te beschermen; méér moet hij doen voor de vak- 

vereenigingen, de regeling van den arbeidsduur moet 

ingebracht worden, enz.

Maar de Staat moet toch de voorzienigheid niet 

worden der huisgezinnen. De openbare besturen wagen 

zich reeds te ver op dien weg.

De werklieden moeten zich door hun werk alles be

zorgen dat ze noodig hebben om door ’t leven te geraken 

en in hunne noodwendigheden te voorzien. Daarvoor 

dient de vakvereeniging. Met de vakvereenigingen kun

nen de werklieden voort; als die goed werken en wel 

gebruikt worden kunnen de werklieden gemakljelijk de 

andere instellingen der openbare besturen missen.

'We zijn nieuwsgierig om te weten hoe de bespreking 

van ’t wetsontwerp op de verplichte verzekeringen zal 

afloopen. ’t Is een belangrijk vraagstuk, waarover de 

werklieden hun gedacht en hunnen zeg moeten zeggen.

_______________________________________)  B. R.

Het standbeeld van Pater Verbiest
is vervaardigd door Weled Graaf J. de Lalaing ge

rekend onder de beroemde beeldhouwers van België. 

Alwie het proefstuk van het gedenkteeken gezien heeft, 

getuigt dat Pitthems standbeeld het eigenaardigste en 

tevens het schoonste van het land zal zijn. De kunste

naar immers heeft niet alleen gewerkt volgens de strenge 

regels der techniek, maar hij heeft P. Verbiest, voor- 

wien hij een grenzelooze bewondering had opgevat, ver

staan en gevoeld, en heeft zijn beeld zoodanig bezield 

dat de held met gansch zijne tragieke geschiedenis voor 

eeuwig zal leven in het bronzen meesterstuk. P. V. wordt 

verbeeld in de prachtkleedij der Mandarijnen, gezeten 

op een met draaken versierden leunstoel, tusschen zijn 

boeken, kruisbeeld, en fijn gebeitelde werktuigen. Zijn 

gelaat, ziine houding, en zijn gebaar vertellen, ponder 

woorden, op ontroerende wijze wat I. Oorda met nog 

nooit gehcorde woorden vertolkt in zijn treurspel.

De zwierige lijnen van het voetstuk wijken af van 

al wat in zake voetstukken gezien werd. Moge de ont

hulling van dit monument door ontelbare Vlamingen en 

vreemdelingen begioet worden op Zondag 10 Oogst.

De grootste spreker des lands F. Van Cauwelaert 

zal op dien plechtigen stond zijn woord laten weerklin

ken, in tegenwoordigheid van de Hooge Kerkelijke en 

Burgerlijke Overheid.

De vruchten staan kaal en deerlijk. Veel oude men- * 

schen zeggen dat ze nog nooit zulken flauwen oogst 

hebben weten op ’t land staan. Ook die vruchten die 

nog aan ’t opkomen zijn, beloven niet veel. Dat gedurig 

regenen doet er geen deugd aan.

drommel! W ij leven in vrede : waarom zouden de 

Engelschen ons tergen? »

—  « Waarom? schoot Basiel weder uit. De Engel

schen vragen den duivel om het waarom? »

Ondertusschen had Evangeline de" blinkende koperen 

lamp op de tafel gezet, daarnevens verfrisschingen en 

eenige bekers vol bruin eigengebrouwen bier. Benedikt 

had den hoefsmid een teeken tot zwijgen gegeven; de 

notaris plaatste zich statig aan de tafel, om het huwe

lijkscontract op te stellen, en de namen van bruid en 

bruidegom en van beider ouders, en wat er meer noodig 

was op te schrijven; ook de bruidschat, het uitzet aan 

schapen en runddieren, die Benedikt zijn dochtertje 

meegeven zou, werd getrouw opgeteekend. Toen dit 

alles gedaan was, greep Benedikt twee-driemaal in den 

lederen geldbuidel en wierp eenige zilveren stukken op 

de tafel, om den notaris rijkelijk te betalen. De notaris 

streek ze glimlachend op, deed nog een krachtigen teug 

aan den beker, wischte het schuim van de lippen en 

verwijderde zich met een vriendelijken groet.

Beide vaders en hunne kinderen praatten nog een wijl 

te zamen : de ouders hadden het over tijd en weder en 

verdrietige politiek; zoon en dochter fezelden in het 

vensterraam over rozige hoop, over toekomstig geluk, 

over liefde en getrouwheid.

Den volgenden dag was het feest in Grand-Pré, 

want alle bewoners vierden de verloving van Evangeline 

en Gabriël. Gansch Grand-Pré wilde de jonge ver

loofden geluk wenschen ën den ouders hun deelneming

Daar is niets aan te doen, zeggen de landsche men

schen. Maar ’t is jammer en wraakroepend van de 

schade die aan de vruchten gedaan wordt door de 

menschen. Ja, ’t is wraakroepend.

Rond de steê wordt het koorn door ’t jong steêvolk 

vermooscht en vermoord. Overal plekken en polken. Dat 

gebeurt ’s Zondags en’s Maandags; ook de andere 

dagen, maar toch veel min. De Zondagen mag de boer 

niet uitgaan; hij moet op en rond zijn hof blijven; maar 

hij kan overal niet bij zijn als die uivallige koppels op 

zwier zijn. Komt ge erop, ge wordt nog uitgescholden 

en beleedigd door die vuilaards. De kinderen mogen niet 

eens uitzetten op straat en rond het land. Want ’t is al 

te erg wat ze te zien krijgen.

Waarom kan er niet meer policie te lande zijn? In 

de steê is alles rustig, op de uren dat de schavuiten 

buiten komen. Policie-mannen, komt maar af, en brengt 

uwe policie-honden mede; die zullen ook hun werk 

vinden.

A llo ! mannen van de wet, wat beter gezorgd voor 

de arme boerkes, die van de steêlingen zooveel schade 

worden aangedaan. De boeren zijn uw beste kiezers; 

’t betaamt dat gij hen ook indachtig zijt!

ONZE W E R K E N .
Het tweede Congres van Vlaamsche Studiekringen 

zal gehouden worden te Brussel op Dinsdag 1 2 Augus

tus, in Sint-Aloysiusgesticht, Broekstraat, 119. —  Zit

tingen van : 10 tot 12 uren en van 2 tot 5 uren.

A l onze katholieke werkers worden er op verwacht.

Op Maandag en Dinsdag 18-19 Augustus, wordt 

in de Wereldtentoonstelling te Gent, een Algemeen 

Congres voor Hoogeschooluitbreiding gehouden, inge- 

rioht door de Algemeene 'Katholieke Vlaamsche Hooge- 

schooluitbreiding.

Het Congres is verdeeld in drie afdeelingen, gevolgd 

door een algemeene vergadering in dewelke heer Poel- 

hekke, besturrder der Burgerschool te Nijmegen en heer 

Albert Nobels, advokaat en gouwraadsheer te Mechelen, 

zullen spreken.

Zooals de vorige jaren worden, onder het groot ver

lof, Vlaamsche Retraiten belegd voor Studenten die 

hoogere studiën doen of gaan beginnen. Zij zullen 

plaats lfebben : te Roeselare (Seminarie), 10 Septem

ber; te Drongen (Oude Abdij), 23 September; te 

Lier (Retraitenhuis), 1 -4 October; te Alken, bij Hasselt 

(Retraitenhuis), 10 September.' —  De Heeren Gees

telijken van de onderscheidene Vlaamsche bisdommen, 

voornamelijk de Oversten en Leeraars der Colleges, 

worden dringend verzocht dit heilzame werk aan hunne 

studenten, die aanstaande jaar naar de Hoogeschóol 

gaan, bekend te maken en aan te bevelen.

Nadere inlichtingen en omzendbrieven ter propaganda 

zijn in de onderscheidene retraitenhuizen kosteloos ver

krijgbaar.

De bureelen en brandkassen-gaanderijen van 
de Bank van Kortrijk zullen gesloten blijven op 
Maandag, 21 Juli, Nationale Feestdag.

betoonen, want hoog stonden Benedikt Bellefontaine en 

de hoefsmid Basiel Lajeunesse in de achting en de liefde 

van alle Acadiërs. Van den vroegen morgen af trokken 

te voet en te wagen feestelijk opgesmukte groepen van 

jongelingen en meisjes door de boomgaarden en de 

straten des dorps, en ze zongen en juichten voor de 

woningen der verloofden of zetten zich neder in de 

schaduw der hooge gevels en der boomen. De oudere 

bewoners kwamen natuurlijk wat later te voorschijn. Het 

was een gemoedelijk, algemeen familiefeest, ware men 

niet bekommerd geweest met de vraag, welke bij menigen 

ouden Acadiër, midden in de vreugde, een ernstigen 

rimpel op het voorhoofd groef, —  de vraag : « W at 

toch die engelsche schepen willen? » Doch tegen den 

middag overheerschte het algemeen feestgejubel alles : 

de bekers, met het schuimende bier gevuld, gingen rond 

in de groepen en verwekten immer luidere vreugde; reeds 

werd er om een dansje verzocht. René Leblanc vedelde 

flink, —  daar klonk eensklaps het kloksken der kerk. Dit 

was het teeken, door de Engelschen gegeven, dat de 

mannen van Grand-Pré in Gods huis bijeenkomen moes

ten. Nu galmde het gelui, dat vroeger slechts vrede en 

zegen verkondigde, als een scherpe wanklank in de uit

gelaten vreugde; en een somber, geheimnisvol voorgevoel 

maakte zich van de harten onwillekeurig meester.

De feestvreugde verstomde ras; de ouderen onder 

de Acadiërs trokken stilzwijgend ter kerke of wisselden 

slechts eenige onderdrukte woorden.

(Wordt voortgezet.)



•  evenals de Fanfare St-Jan die hare gewaardeerde mede

werking had verleend. De knappe rede van den jeug- 

degen spreker heer René Maes uit Deerlijk, bracht de 

toehoorders in nog eene grootere geestdrift, ’t Was 

ortder hef zingen van de « Vlaamsche Leeuw », dat 

het zoo gezellig feestje eindigde.

N e m o .

ISEGHEM . —  Sedert eenige dagen komt er allerlei 

droevig nieuws toe over de inwoners van Iseghem en 

omliggend^, die dees jaar en verleden jaar met hunne 

families naar Canada vertrokken zijn. De uitwijkelingen 

zitten bijna allen zönder broodwinning. De spaarpennin

gen, die eenigen hunner meegenomen hadden, geraken 

op en die bittere armoede staat voor hunne deur.

M EEN EN . —  De policieagent Notebaert werd, 

Zondag nacht, de rechter hand doorbeten door eenen 

dronkaard.

—  De echtgenooten Degreef-Isenbaert, vierden* 

Maandag, hunne gouden bruiloft. Zij hebben een vijftig

tal kinders en kleinkinders, die met hen, na de jubelmis 

gezongen in St-Franciscus, ontvangen werden ten stad- 

huize.

M O O RSLED E . -—  De genaamde Theophiel 

Stragier, die sedert eenige maanden in het krankzin

nigenhuis van Yper verblijft, was Zaterdag met een 

gezel aan ’t werk, in den hof van het gesticht. Gebruik 

makende van eenige oogenblikken onachtzaamheid van 

zijne bewakers nam hij de vlucht. Van korts na den 

noen kwamen er reeds twee bezorgers in den omtrek 

der woning van den voortvluchtige slenteren, hopende 

hem daar te vinden. Hij is enkel de Maandag morgen te 

huis gekomen na intusschentijd rondgedoold en in het 

hooi vernacht te hebben. De bestuurder van het gesticht 

aanstonds verwittigd zijnde van zijne t’huiskomst zond 

aanstonds een rijtuig met mannen om hem terug te 

halen.

PASSCHENDAELE . —  Wat moet men ge

bruiken ? Men vragt ons wat het goedkoopste is : essence 

of gas voor het drijven van motors.

Dit is gemakkdlijk te berekenen.

Een motor werkende met essence, en zeer goed ge

regeld, verbruikt 400 grammen essence per paardekracht 

en per uur. Daar de essence 860 grammen per liter 

weegt zoo maken de verbruikte 400 grammen ongeveer 

een hailven liter uit. Gezien deze vloeitof ten minste 

40 centiemen den liter kost, kost het werken met essence

20 centiemen per paardekracht en per uur.

Veronderstellen wij nu dat dezelfde motor veranderd 

worde om met ga» te kunnen werken. Hij zal in ieder 

geval niet meer datïf200 liters Mansfieldgas per paarde

kracht en per uur;'gebruiken.

De prijs van Ijét gas voor drijfkracht 40 centiemen 

den kubiekem meter zijnde zoo zal gasverbruik kosten 

40 X  0,2 maakt 8 centiemen per paardekracht en per 

uur.

Voorbeeld. ■—  Een motor die per dag 2 frank essence 

verbruikt zall indien hij op gas veranderd wordt 2 ku

bieke meters Mansfieldgas per dag verbruiken hetgeen 

aan 40 centiemen den kubieken meter gerekend, 80 cen

tiemen zal kosten.

Er bestaat dus geen twijfel dat gas veel voordee- 

liger is.

Naar men ons verzekert gelast de gasfabriek zich 

gaarne met het veranderen van essence-motoren op gas 

hetgeen overigens geringe kosten vergt.

PO ELK A PELLE . —  Dinsdag morgend is alhier 

een schrikkelijk ongeluk gebeurd. In een klein huisje 

nabij de statie, woont de genaamde Lansmans. De 

dochter was bezig met het vuur te bezorgen, toen zij 

opeens onpasselijk werd. Plotseling viel zij in het vuur. 

Toen men het bemerkte had zij reeds groote brand

wonden bekomen. Een oor was afgebrand en de vrouw 

had reeds het bewustzijn verloren. In den namiddag 

gaf zij den geest.

RECKEM . —  Een hevig gevecht is alhier ontstaan 

tusschen de genaamden Emiel Fieuw, voddenkooper, en 

de gebroeders Alfons en Henri Devlaminck, wonende 

te Neuville-en-Ferrain. Fieuw bekwam eene erge wonde 

aan het hoofd en moest verzorgd worden door een 

geneesheer.

R O LLEG H EM . —  De 15jarige zoon der echt

genooten Eggermont, wonende op het gehucht Tom- 

brouck wilde Woensdag het geweer kuischen van zijn 

vader. Hij ging het op eene slaapkamer halen, nam 

het bij den loop vast en daalde er mee den trap af. 

De knaap, die niet wist dat het geweer geladen was, 

sloeg met den kolf op eiken trap. Opeens ging het schot 

af en trof den onvoorzichtige aan den linkerschouder.

VYVE-ST-BAAFS. —  Urbain V..., 18 jaar, 

nam Zondag namiddag een bad in de Leie aan den 

Borreput. Op een zeker oogenblik riep hij om hulp 

en zonk. Richard Conraerts, 18 jaar, sprong gansch 

gekleed in de rivier, maar kon hem niet uittrekken en 

liep in gevaar te verdrinken.

Maurits Roobrouck, 17 jaar, zijn leven wagende, 

ging dan in het water en gelukte erin ze beiden te 

redden.
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Bruggestr. — Ernest Defour, zv. Alberic en Elisa Mestdagh.

Huw. — Cyriel Debaere, hovenier en Elisa Storme, kantw.— 
Jules Vanhalst, vlasw., van Marcke en Marie Defoort, breidster.

Sterfg, —  Alberic Creton, 5 m. — Marcel Vanhoutteghem, 
3 weken. —  Karei Windels, 75 j. wever, echtg. van Rosalia Van
keirsbilck. — Mathilde Godderis, 60 j. huishoudster, echtg. van 
Jan Viaene.

ISEGHEM.
Geb. — Henri Vandendriessche, zv. Fran^ois en Magdalena 

Vuylsteke, Wijngaardstr. -  André Degezelle, zv. Achiel en Ce
lina Vyncke, Rousselarestr. —  Henri Bringiers, zv. Alfons en 
Maria Toebat, Heye.— Emiel Oosterlynck, zv. Victor en Aurelie 
Hostekint, Dweersstr. — Gabriella Dufort, dv. Julien en Emilia 
Schedin, Krekelslr. —  Omer Hochepied, zv. Alois en Romania 
Vandewalle, Wijngaardstr. —  Antoine Parmentier, zv. Remi en 
Pharailde Vroman, Sloore.

Huw. —  Cyriel Malisse, 31 j. schoenmaker en Elisa Samyn, 
29 j. dienstmeid. — Cyriel Verschuere, 23 j. schilder en Sidonia 
Dedeckere, 21 j. b#rduurster. — Cornelis Vanputten, 33 j. hor- 
logiemakeren Gabriella Crochon, 25 j. zonder bedrijf.— Gustaf 
Verschuere, 22 j. zwingelaar en Magdalena Cottignies, 20 j. 
groenselierster. — Pierre Vandenbulcke, 25 j. vuurmaker en 
Maria Dewulf, 24 j. borstelmaakstei.

Sterfg.— Clovis Mistiaen, 6 m. Kortrijkstr.— Adolf Vuylsteke 
59 j. Gentstr. — Emma Beheydt, 4 j. Boschmolens. — Magda
lena Viaene, 13 dagen, Krekelstr. — Maria D ’Artois, 47 j, echtg. 
van August Plets, M olstr.—  Justina Letens, 65 j. echtg. van 
Leo Hinnaert, de Pelichystr.

KORTRIJK.
T rouw belo ften . — Leopold Vanelslander, stukkenplooier, 

Kapellestr. en Celina Bauwens, naaister, Staceghemstr.— Victor 
Masure, klakkenmaker, Slachthuisstr. en Maria Vuylsteke, spoel
ster, Doornijksteenweg. —  Michel Broucke, vrachtvoerder, Sint- 
Antoniusstr. en Julia Rubbrecht, spoelster, Ste-Annabeluik. — 
Joris Vanwynsberghe, vuurstoker, St-Antoniusstr. en Julietta 
Totaert, naaister, Reepkaai. — Willem Temmerier, statiewerk- 
man, dreef Ten Acker, voorheen te Gent en Maria Vanhoecke, 
dienstmeid, te Gent.—  Victor Honeré, werktuigmaker, te Harel- 
beke en Magdalena Delbarre, naaister, Veldstr. —  Robert An. 
seeuw, veearts en Suzanna Viaene, zonder bedrijf, Meenenstw.
— Abel Vandenberghe, kartonkapper, Tuinstr. en Juliana Deleu, 
spoelster, Gazstr. —• Maurits Soete, inpakker, Volksplaats en 
Alice Ketels, strijkster, Vooruitgangstr. — Leo Vandriessche, 
dienstknecht, Staceghemstr. en Rachel Vanvught, magazijnier- 
ster, Lambrechtstr. — Julien Vandenbroucke, bediende, Brugge
steenweg en Celina Foulon, zonder bedrijf, Fabriekkaai. —  Felix 
Debels, schildersgast, Sweveghemstr. en Maria Vercruysse, bo- 
bijnster, Schinckelstr. — Jules Himpe, schrijnwerker en Maria 
Vercaemst, naaister, beide Vaartstr.

Geb. —  Willem Lebrun, Kapellestr. —  Gabriella Viaene, 
Bruggestr. — Willy Berteele, Staceghemstr. — Paul Fossati, 
Beheerstr. — Adriana Bostyn, Budastr. gehuisv. te Avelghem.
— Frieda Dumoulin, St-Antoniusstr. — Marcel Matton, Elisa- 
bethdreef. —  Esther Demeire, Pachthofstr. —  Alfons Terrie, 
Heulest. —  Gerard Herman, Staceghemstr.— Juliana Verbrug^e, 
Voorzienigheidstr. —  Ernestina Huysentruyt, Pluimstraat. — 
Alfons Verschoore, Bruggesteenweg, — Bertha Verhaeghe, Sta- 
ceghemsteenweg. — Elisabeth Lavens, St-Rochuslaan, gehuisv. 
te Thourout. — Camiel Bostoen, Recollettenstr.— Mare Desclée 
Pieter Tacklaan. —  Frans Callens, Casinoplaats. — Andrea 
Aneca, Audenaerdesteenweg.

Huw. —  Felix Notte, 23 j. hovenier, Deerlijkstr. en Julietta 
Dick, 24 j. huishoudster, wed. van Cyriel Vanstaseghem, Gent
steenweg. —  Jeroom Schoutteten, 25 j. landbouwer, te Bersée 
en Louisa Eeckhout, 27 j. landbouwster, Julien Liebaertlaan. — 
Louis Eymael, 22 j. bediende, te Heerlen en Maria Duthoo, 21 j. 
zonder bedrijf, Groote Markt. —  Paul Tanghe, 51 j. verzeke
ringsagent, wed. van Paulina Seynaeve, Staceghemstr. en Emma 
Libaert, 39 j. huishoudster, Veldstraat.

Sterfg. —  Julma Vanhessche, 13 m. Audenaerdesteenweg. — 
Magdalena Vanwolleghem, 16 j. Meenenstr. — Victor Verbeke, 
44 j. herbergier, echtg. van Augusta Dubrulle, Meenensteenweg.
—  Amelia Vanslambrouck, 88 j. staatsgepensioeneerde, weduwe 
van Pieter Toye en van Pieter Ovart, Voorzienigheidstraat. — 
Henri Vanhalst, 59 j. wever, echtg. van Victorina Lattré, Recol
lettenstr. —  Sidonia Descheerder, 46 j. huishoudster, echtg. van 
Amand Messelier, Voorstr. —  Josef Bevernage, 73 j. zonder be
drijf, wed. van Maria Bruggeman, Voorstr.— Ducaté, mannelijk 
geslacht, Kapellestr. — Alfons Terrie, 13 uren, Heulesteenweg.
— Anna Vandyck, 61 j. zonder bedrijf, gehucht Ste-Anna, ge
huisvest te Capellen-bij-Antwerpen. — Eudoxia Ackerman, 45 j. 
huishoudster, Magdalenastraat.

LAUWE.

T rouw be lo ften . —  Emiel Beels, vlaswerker en Magdalena 
Dornez, huishoudster.— Remi Depraetere en Sara Dejonckheere
—  Gustave Feys en Rachel Hiergens, huishoudster.

Geb.— Robert Debonne, Plaats.— P. Dewitte, Wevelghemstr.

Huw. —  Louis Blauwblotnme, meesterkn. en Alice Declercq.

Sterfg. — Sidonie Dolphens, Meenenstr.

LEDEGHEM.

T rouw belo ften . — René Fossez, vlasw. en Lucie Defrancq.

Geb. — Margareta Jacques. — Fideel Masschelein.

MOORSEELE.

Geb. — Godelieva Decoene, dv. Camiel en Leonia Verheye.
— Octaf Asseau, zv. Henri en Emma Olivier.— Georges Messely 
zv. Camiel en Emma Samyn.

Huw. —  Gustaf Lecoutere, 29 j, en Maria Couvreur, 25 j.

Sterfg. — Coleta Vandeputte, 74 j. — Julia Degryse, 62 j. 
echtg. van Henri Slambrouck. — Julma Vanlerberghe, 11 m. — 
Charles Verraest, 80 j. wed. van Rosalia Commeyne. — Charles 
Desmet, 81 j. echtg. van Anna Vancauwelaert.

MOORSLEDE.

Trouw beloften . — Cyriel Corrion, handelsreiziger en Louisa 
Soete, bijzondere, te Woumen. — Georges Segers, polierder, 
te Yper en Evelina Vandamme, kantwerkster.

Geb. — Margareta Decuypere, dv. Henri en Valeria Lasoen.
— Jeroom Vangeenberghe, zv. Henri en Valeria Corneillie. — 
Maria Demeyer, dv. Petrus en Maria Casier. — Gerard en Josef 
Casler, tweeling van Felix en Maria Dutoit.

Sterfg. — Margareta Vanneste, 17 dagen, Vierkaven. —  Pe
trus Nuytten, 83 j. Stroomke.

ROUSSELARE.

Trouw beloeten.— Emiel Gryspeert, schoenmaker, te Iseghem 
en Julia Verhaeghe, zonder bedrijf. — Antoon Nuyttens, huis
schilder, te Rumbeke en Bertha Moerman, kleermaakster. —  
Polidor Ronse, leurder en Silvia Vandewyngaerde, leurster.

Geb. — Leona Dhont, Rumbekestr. — Hendrika Cracco, 
Gaaipersstr. — Margaretha Deceuninck, Rumbekesteenweg.—•' 
Margaretha Degruytere, Groote Bassinstr.— Clara Verhoestraete 
Noordstr. — Abel Ollevier, Vierwegstr. —  Palmira Demuynck, 
Vierweg. — Victor Deraedt, Mandellaan. —  Arthur Feys, Ar- 
doyesteenweg. — Cesar Dejonghe, Wapenplein. Jules Ollevier, 
Kattenstraat.

Huw. —  Arthur Peel, 30 j. telegrafist en Eudoxia Gekiere,
29 j. kleermaakster. —  Leopold Wyffels, 21 j. wever en Maria 
Plancke, 20 j. spoelster. — Leopold Reynaert, 22 j. wever en 
Elisa Volckaert, 24 j. fabriekwerkster. — Camiel Verstraete,
21 j. arbeider en Maria Verstraete, 22 j. fabriekwerkster.

Sterfg. — Rosalia Vandewalle, 55 j. zonder bedrijf, echt. van 
Alois Vaneeckhoutte, Hospitaal. — Camiel Bagein, 13 m. Ker- 
misstr. —  Julia Heytens, 24 j. leurster, echtg. van Josef Ramaut, 
Kattenstr. — Henri Vanrafelghem, 3 j. Duivelshoek. —  Germana 
Deswarte, 1 j. Bruanestr.—  Leonia Parmentier, 13 j. Hospitaal.
— Medard Vermeulen, 74 j. smid, wed. van Romania Seys, Hos
pitaal. — Ivonna Huyghebaert, 13 m. Wortelstr.

STADEN.

Huw. —  August Tribon, van Oostende en Elisa Laridon.

Sterfg. — Leopold Debeuckelaere, 75 j. echtg. van Melania 
Deprez. — Alice Onraedt, 1 jaar, Kathoek.

SWEVEZEELE.

Geb. —  Magdalena Verhelst, dv. Achiel en Nathalia S ap .—  

Angela Verleye, dv. Jules en Silvia Rigole. — Roger Goemaere, 
zv. August en Clemence Degheldere.

WEVELGHEM.

T rouw be lo fte . — Adolf Vanbelleghem en Maria Vanmarcke.

Geb. — Noël Doornaert, zv. Alfons en Augusta Bonnet. —  
Maria Vanthournout, dv. Omer en Irma Vandaele. —  Maria 
Derammelaere, dv. Charles en Emilia Demely.

Sterfg. — Laura Vanwolleghem, 10 j. — Anna Focquenoy. —  
Victor Vandamme, 43 j. —  Arthur Mispelaere. —  Barbara Mis
pelaere, weduwe van Charles Bonnet.

-— Vetpot, zei de juge, over twee jaar hebt gij ’nen 

pardessus gestolen, en nu wordt gij beschuldigd van een 

dergelijk feit... wat hebt gij daarop te antwoorden?

—  Menheere; zei Vetpot, dat ’ne mensch die ee« 

beetje op zijnen « pomdonneur )) is, niet langer dan 

twee jaar ’nen pardessus kan dragen!

—- Weet ge waarom de meeste hoop schouwvagers 

oude menschen worden?

—  ??

—  Omdat gerookt vleesch langer bewaart.

De kleine van Luibrecht kwam bij den drogist om 

pooier voor de vlooien.

— Voor hoeveel? vroeg de drogist.

—- Ah! mijnheer, zei Luiken met groote verontweer- 

diging, meende gij misschien dat ik ze kan tellen.

—  Noem mij eens, zij de onderwijzer, twee voort

brengselen van onzen tijd, die voor ons van het grootste 

belang zijn en honderd jaar geleden niet bekend waren.

—  Gij en ik, meester .antwoordde de leerling.

M a r k t e n  v a n  K o r t r i j k .
14 Juli. —  Witte tarwe, 21-00 tot 22-00 per 100 

kilos; roode tarwe, 20 00 tot 21-50 ; rogge, 17-00 
tot 17-50 ; haver, 20-50 tot 21-00 ; boonen, 23-00 
tot 24-00; witte aardapp., 11-00 tot 11-50; roode
aardappels,----tot ---- ; boter, per kilo 3-00
tot 3-15 : eieren, de 26, 2-50 tot 2-6o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 73-00 ; lijnzaadolie, 
59-00, koolzaad, 32-50; lijnzaad, 28-25; koolzaad- 
koeken, 13-50 tot 14-50; lijnkoeken, 18-00 tot 19-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen, 24-50; ammo- 
niak-sulfaat, 33-00 ; suikerijen, 12-75 tot 13-00 ; 
suikerijboonen,----.

V e e m a r k t  v a n  1-4 J u l i .

Getal tekoopgestelde dieren 357. Prijs per kilo, 
levend gewicht.

22 ossen l s,e I-o6 2de 0-92 3de 0-80 
111 veerzen 1-00 <3-95 0-84
198 koelen I-o0 0-90 0-80
26 stieren I-o0 0-88 0-77

V e l le u m r k t  v a n  1 8  J u l i

Stieren
Kalvers
Nuchtere
Koeien

1-31 tot 1-34
2-11 tot 2-13 
2-03 tot 2-05 
1-68 tot 1-70

Ossen 1-68 tot 1-71 
Veerzen 1-70 tot 1-72 
Schapen 1-00 tot 1-03

V e tu ia r k t .

Groot vet 0-75 tot 0-77 
Klein vet 0-25 tot 0-30

Niervet 0-86 tot 0-88 
SchapenvO-61 tot 0-63

M a r k t  v a n  R o u s s e l a r e .
15 Juli. —  Oude tarwe, 20-00 tot 20-50; roode 

19-00 tot 19-50; rogge, 17-00 tot 18-00; haver, 21-00 
tot 22-00 ; boonen, 22 00 tot 23-00 ; aardappels, 
9-50 tot lO-Oo; boter per kilo,2-90 tot 3-10; eiers per 
25, 2-50 tot 2-60; koolzaadolie per 100 kilos, 72-50 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 59-00 tot 00-00 ; viggens, 
16-00 tot 42-00.

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

Studie van den Notaris CAMERLYNCK, 
te Passchendaele.

Op Maandag 21 Ju li 1913, om 8 uren ’s mor
gens, te WESTROOSEBEKE (Plaats),

T m m
ten verzoeke van M. Hector Nevejan, van : 

Huisgerief en meubels (waaronder eene kas in 
snijwerk style Renaissance), beschadigde en on
beschadigde stoffen en winkelgerief, zooals toog, 
enz. —  2 aren 20 centiaren aardappels op stam. 

Met comptant geld voor de koopen beneden de 19 fr.

I L i p  hebbende schoon 
u U l l U C L I I l U  geschrift en goede 
geleerdheid, vraagt: schrijfwerk als bijkomende 
bezigheid. (Geene verzekeringen.)

Schrijven A. E. K. W . bureel van ’t blad.

M p r »  v r a a g t  V e r k o o p e r  voor 
to nieuw gebreveteerde uit

vinding.—Zich wenden tot C. DeZutter, te Scheep- 
daele-Brugge.

S t a d  K o r t r i j k ,

DER

T o M n s p e i t a  der Feestzaal
Het Gemeentebestuur van Kortrijk, 

maakt bekent dat er zal overgegaan wor
den, den Donderdag 7n Oogst 1913, om 
4 uren namiddag, in de groote beneden
zaal van het Stadhuis, tot de Openbare 
Aanbesteding van de onderneming der 
voormelde werken, waarvan onderdeeling 
hierna:
le Lot. Marmer, gewone steenen vloerwer- 

ken gleiswerk beloop fr. 16,030-37 
2e Lot. Schrijnwerk, glaswerk 

en ijzerwerk fr. 39,502-89
3e Lot. Vloerw. in mosaïek en 

granito terrazo fr. 27,787-98
4e Lot. Vloerwerk in hout-ci- 

ment (Xylolithe) fr. 3,333-26
5° Lot. Meubeleering fr. 26,779-39

De aanbesteding zal geschieden bij 
middel van toegelakte inschrijvingen die 
ten laatste den 4 O o g s t  1913, in de post 
moeten besteld worden.

Bestek, lastenboek en plans der voor
melde aanneming berusten ter inzage der 
belanghebbende ten Stadhuize te Kortrijk 
(Bureel der Openbare Werken) en in de 
gebouwen der Feestzaal, alle werkdagen 
van 9 ure tot ’s middags en van 2 tot 5 u. 
’s namiddags.

Kortrijk, den 18 Juli 1913.
Burgemeester en Schepenen,

A. REYNAERT.
Op bevel: De Stadsschrijver,

G ilb .  DOUTRELIGNE.

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.

In  den Gouden Kam .

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden van dorsets

Wilt ge 
waarlijk gezond zijn.

Begeert ge rap en voor altijd genezen te zijn 
van uitslag, puisten, kati ienwielen, 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 
I t l i i e i l z u l v r r i i i e  De Bie, die zonder 
feilen en op korteren tijd dan gij wel denkt, 
ille deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. 4 - 2 5 .

T a n d e n b t l i e n  t De Bie, verdrijft op 
een oogwenk de razendste tandpijn zonder 
et tandvleesch t» verbranden en daarbij 

’t is geen vergift.

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

.\ ta :>£ I> i l len  t De Bie, uitstekend tegen 
slechte spijsverteering, hoofdpijn, bloedar
moede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond, 
vnters enz.

1 frank de doos van 
^0 niHen. Per post fr. 
1-05.

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

H U IS  T E  H I IK E IV  met of zonder fabriek, 

met 150 vierkante meters erve, gelegen Rousse- 

laerstraat, 22, Iseghem. — Voor inlichtingen 
schrijve men Doutrepont, Brugge.

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 Al O X C E A U ,  
S I ,  K oo len straa t ,  
B» ussel,'laatste uitvin
ding officieel bekend ge
maakt, brevet 242,644 van 
24 Maart 1912.

Heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 

\ Kortrijk, den vierden 
maandag der maand, in 
Hotel de Flandre, (Statie).

Schrijfmachienen 
U X D E R W O O D  R eb u ilt

Wie goedkoop eene 

SCHRIJFMACHIEIN

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBUILT
Prijs: 3 7 5  Ir.

Eenige depothouder voor België

J. VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Arlesiaansche Putten
voor kunstmatige 

Rooterijen en andere 
Nijverheden.

Ik waarborg mijn 
stelsel als zijnde de 
I t o c i l  k o o p M t e  

e n
■nu ii io r -  om u l-  
■ 4i<l ( ‘ ii <*iio|>- 
Ik » i i  <• «■ 1 IJ k  in
overvloedige hoe
veelheid water uit 
den grond te trekken

M .L eyxe rs ,
AANNEMER,

154,
G. Moureaustraat.

ItniMN-'l.

(Iroote Meubelmagazijnen
3, Kriup;, :t

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

K O R T R IJ K
Oud Huls W' vanöeleene 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.

HUIS W U L L E P U T
Budastraat, Kortrijk.

S p ec ia l ite it  v a n  M ed u i l le a
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.

DE

Pillen Géry
purgeeren zonder pijn en 

hebben een wonderbaar 

effekt op het bloed dat zij 

totaal vernieuwen.

P r ijs : fr. 1 - 2 5  

Apotheek Vande Walle, 
Noordstr., Rousselare en 

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

Loodgieters, Zinkbewerkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten.

SPOEDIGE BEDIENING
Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 

Kortrijk.



DE M A A G Z I E K T E N
.------o ------

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, hoofdpiinen, zwellingen,

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

kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen 
de schouders ; nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droeiheid, 
ontmoediging, neerslachtigheid on 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 z ijn  de Poeiers de C o c k , omdat de Poeiers de Cock 
de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
«n de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit liek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers d# Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene 
doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in allo goedo 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

A. B E L P A IR E - R O Y O N

Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

voor alle ambachten, zooals :
Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven
makers, Mekaniekwerkers, Metsers en Plakkers, Landbouwers, Zinkwerkers, Velo- 
werkers, Kuipers, Rijtuigmakers, Behangers, Beenhouwers, Kleermakers, Schoen
makers, Hoveniers, enz., enz.

BOUW  ARTIKELEN : Balken/ Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char
meren, Leenen, Spagnoletten. — Lattestoors- artikelen. — Dakvensters, 
Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels, 
Deurpaneelen. — Kavegekken. — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o l le d ig e  keus  v a n  Ménajrift-Aptik**!*1*».

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

DEMEESTER B' & Z
Groote Markt, ROUSSELARE
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Bijzondere keus
VAN ,
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VOOR

alle Ambachten en Neringen
Schrijnwerkers, Mecaniciens, 

Smeden, enz. enz. 

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

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL 

P O U T R E L L E N , P L A T E N  

Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

Gewone- en Prachtbedden
|(DuiTSCH_MODEL)j§g^: 

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of (ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

• KI EKEN POEIER «III
VOOR L/WDBOUW FR S EN Kiek en k w eek er s. 

Onfeilbaar Ontsmet Geneest ■ Verkloekt
tegen sterfte,cholera.dyphterie, pokken, 
snot en alle besmettelijke ziekten
Met is beter eene ziekte te voor 

'komen dan 7e te moeten, 
bestrijden.

P r ijs

^ 'jï.ZS fr. de pak, 
6.SO fr.depak van 1 kt/o,

o v e ra l franco verzonden .
ênpak is voldoende om duizend koppen volkomen te genezen 

“Ten verstandige boer verteertgeern 6.50 fr om er WO te vim nen 
G E B R U IK T  EN G I J  ZU I.T  O N D E R V IN D E N

Bereider: A CH . L Y B E E R , A po t h eek  m et R d o d e K r u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOONN=2 06 .

HET ROODE KRUIS
BU

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROUSSELARE 
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A m l 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 m spoedig.
1 fr. de doos van 7 cachetten.
2 fr. " 16 •

De g e zo n d lie td s p ille n

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

S C H O O N  H A A R
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 

R O U S S E L A I t E .

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

M o k h r r s  indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W I X D O L I E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voor I ;elig de Slaapstroop, zonder den nadee- 
ligen invloed dezer laatste op de hersenen der 
Kinderen teweeg te trengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddelijk 
de winden.

Prijs : De flesch 1.00 fr.; de halve flesch 0.50.
Wordt ook in mindere hoeveelheid besteld.

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKBR-SCHEIKUNDIOH

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

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

II OUSSELARE — Telefoon 175

Plaag der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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

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

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

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

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

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

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid
die kan gevolï geven aan bronchiet en tering. 
D e  B O R S T P I L L E I V  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.

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

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

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

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

ELECTRICITEII
Onderriem ing van Lich t, Dynamos, Motoren 

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

Warm water en Stoom verwarming.

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

Verantwoordelijke drukker-uitgever 

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

isid. Ledure • Tremmery
K o o rn m a rk t ,6 , K O R T R IJK .

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

Ook te bekomen stalen, zilveren, nickelen en 
.•ouden Brillen en Pince-nez, aan zeer lage prijzen 
Barometers, Jutnellen, Thermometers.

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

Pekels voor brouwerijen, melkerijen, stokerijen 
;tiL , Waterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

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

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 bewonderensweer- 
dige manier het rhumatisme tegenwerkt.Daarmede 
stilt men de pijn, en bekomt men 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  H h i l ip -  
p a r t  » ,  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  P l i l l i p p a r t »  kostS-SO fr. 
en -4-50 fr. de flesch.

De «  E l i x i r  P i i i i i p p a r t  »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren F lip ts  te Meenen ; Hulpiau te Kortrijk; 
Lybeer te Rousselare; Fonder te Moeskroen; 
Messiaen te Komen ; D ew u lf te Wervick ; Vander- 
marliere te Waesten; Dechièvre te Yper.

in 1 minuut stilt de DENTIIVOL  
totaal en voor altijd de tandpijnen, de he
rigste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enicel gebruik 
van D en tln o l zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

i i  1 1  f  I  i i  m  x«
4 . H U  fr . het fleschje in alle apotheken. 

Depots:

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

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

Korjrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

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

Yraagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

N o o r d s t r a a t .  S t t .  K o u u e l a 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 
lit krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : M arin Van Houwe.

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

TANDENBALSEM
VAN

H ET  RO O DE  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 eer. 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.

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. Fran̂ois Bodart, 
faubourg de Lille, 108, Tournai.

KIEKEN K WEEKERS
en

LANDBOUWERS

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

Remedie N° 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 handteeken van apo
theker R. Vermandere van Avel
ghem.

Huis HEINRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R I J K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnitaren, 
Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 
Stoelen, Gordijnen, Stoors, 

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 
Wolle sargiën.

G r o o t e  k e u M ,  —  G o e d k o o p .

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
in de welgekende apotheek

Franz VANDE WALLE
Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

K o o p t  i i w e  b e n o o d l g b e f i e n  I n  C a o u t c h o u c  u i t  e e r s t e  l i a n d ,  
l n  d e  G r o o t e  F a b r i e k  v a n  C a o u t c h o u c

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

TELEFOON A. 1894
S P E C I A L I T E I T E N  s BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

C A O U T C H O U C  V O O R  A L L E  N IJ V E R H E D E N

Huis J 0 S E P H  V E R R I E S T
S a v a r y s t r a a t ,  13, K O R T R IJ K .

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en katoen :

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



FHBRIEK VHN SOPERPHOSPHHTEH,SGHEIKUHDfBE VETTEN EK KUNSTBUHNOS.
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  ».

G R O N D S T O F F E N  aan prijs van den dag : N itra a t v a n  S oda  S u lfa a t v a n  A m m o n ia k , 
S uperphosphaten , N itraa t v a n  Po tasch , S u lfa a t v a n  P otasch , C h loorzuur. Po tasch , 
K a ïn ie t , IJz e rs la k k e n  (Scories), P laas te r, I Jz e rs u lfa a t P h o sp h a a t B ernard , M agnesium , 
K ope rsu lfaa t (b lauw en aluin) 98/99 zu iver, V ergru izers V erm ore l, É c la ir  n. 1.

De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 
zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W i l i i a m  C a i- l ir t i « ‘ i i .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W i l i i a m  
C a o b ^ t t e n  werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting; genezing binnen de acht dagen.

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

Apotheek M1CHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

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

Suiker bakkerij Ter Statie
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E L B F O O X  8 !» 8

f A I I E B I i - 8 1 1 1
I.ï)!epwp>?«traaf, 1, K O K  T K 1.1K

Groote keus van fijne chocolade, gematige prijzen. 

Fijnste Amandelbrood.

Speculatie, Nougat en Brugsche Achtjes. 

Kortrijksche Biscuiten, Zoetelijk.

Chocolade van ’t' merk, P a t r o n s  P a t is s ie r s .  
Milka Suchard, Gala Peter.

Hollandsche Hopjes. Rademakers met de Kroon

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

H u is  EM. F A U C O N ï E R
Keizer Karelstraat, 83, TE GENT.

RUGL.ES te beginnen aan fr. 33.00.

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

f r a n c o  t ’h u is  g e le v e rd .

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

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

Gezamentlijke waarborg 
op 30 " Juni 1912 15 MILLIOEN 2 8 4 , 0 0 0  FR.

Zaken verwezentlijkt 
op 30'“ Juni 1912 voor 3 7  % MILLIOEN FRANKEN
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L E V E N S V E R Z E K E R IN G E N  aan d® beste gekende voorwaar 
den verblijf ln Congo toegelaten 

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

L IJ F R E N T E N  waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door 1 *”  hypotheek van dezelfde waarde.

W E D U W E  EN W E  EZ EN P E N S IO E N  EN.
P E N S IO E N E N  EN V E R Z E K E R IN G E N  DER B E D IE N 

D E N , bijzondere voorwaarden voor een gansch persooneel 

V O L K S V E R Z E K E R IN G E N ,  menschlievende voorwaarden. 

L E E N IN G E N  O P  H Y P O T H E E K  en om te B O U W E N .  
A A N K O O P  V A N  G O E D E R E N  op R E N T E ,  aan de hoogste

4.
5.

6 .

7.
8.

9.

10.

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van I 8"  rang.

P L A A T S E N  V AN  H Y P O T H E E K  O P  1«e R A N G  voor 3* 
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/0) met namelijke in

schrijving der geldschieters voor alle sommen tebeginnen, van 200 fr.
S P O E D IG E  H E R V O R M I N G  V A N  V E R L IE Z E N  O P  
O P E N B A R E  F O N D S E N .

Verschillende spntscliappsi)tl inspecties n bekomen
Inlichtingen I de Lignestraat, 3 9 ,  B r u s s e l
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Matrassenfabriek ☆  De Ster

W e Pol fliet-Vandenberghe
Dolfijnkaai, 2, Kortrijk.

Z e lfd e  h u is  te M e e n e n ,

De beste floconwol om zelf uwe 
matrassen op te vullen is deze der 
gekende fabriek D e  S te r , aan 1.00, 
1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.
Afrikaansche wol aan 1.90 en 

2.25 ir. de kilo.
Inlandsche wol te beginnen van 

3.75 tot 4.50 fr. extra.
Opgemaakte matrassen in alle 

prijzen. Groote keus van Bedderijen, 
Sargiën, Bedspreien, Engelsche bed
den en Tapijten.
Wie in vertrouwen wil gediend 

zijn, wende zich naar D e  S te r , Dol
fijnkaai, 2, bij de Leibrug, Kortrijk.

Yperstraat, 4.

BERICHT AAN DE D00VEN
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 eenigeii 
uitslag, had hij het gelukkig gedacht gebruik te 
maken van de Audio Phonex Lucq. Hij bevestigt 
dat enkel door het gebruik van dit wetenschappe
lijk toestel, geheel onzichtbaar, hij volkomene vol
doening bekomen heeft. Ook ten titel van dank 
biedt hij zich aan, aan allen welken uitleg zouden 
begeeren, ’t zij in persoon, ’t zij per briefwisseling.

Het zij noodig er bij te voegen om deze aanvraag 
te volledigen, dat zonder kruiden, op allen ouder
dom en in alle gevallen de Audio Phonex niet 
alleenlijk het gehoor vermeerdert op de eerste da
gen, maar dank zy hare bijzondere werking, zij 
trapswijzend klimmend het gehoor herstelt en aile 
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 
•chriftelljk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodigen postzegel bil te voegen.

Brandig* bloed
Huidziekten , .  Z i l t  

Eene kostbare rem ed ie !

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

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

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

De W A R E  L E V U , \ « I * I L L K \
6<. I t o n i a n .  door hunne bloedzuive
rende kracht, brengen de bedorvene vochten 
terug naar het darmkanaal, ontlasten het li
chaam, zuiveren het bloed en daardoor wordt 
het huidweefsel bevrijd van den toevoer der 
ontstekende vochten die de ziekten en den 
brand onderhielden.

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

Men kan de W A R E  M Ï V E X S .  
I 'I L L G .V  F .  l t .  • m a »  verkrijgen in 
alle apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

I

I

M i i l ,

K o s tb a re  O n td e k k in g
goedgekeurd door de Maatschappij '*»n 

Gezondheidsleer van België, v  -ag 
van 24 Juli 1907).

Genezing In 10 minuten van de hev^_ tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door d« 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, Apotheker t*  
M eche len, Officier der Academia Fisico-Chimice 
Itaiiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doot van 
6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Oauthier 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.

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

NEEMT NIET ANDERS I 
LAAT U N IET OMKLAPPEN I 

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

IN  VERTROUW EN

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE K T E N , van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onderzalf en Bloed
zuiverend Middel der A p o th e e k  
DE W A L V IS C H , 10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

W eig er t  a l l e  n a m a a k s e l s .
Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
S t n e n p o o r t i  8 .  K O l t T l t I J K .

O ver  te  nem en s S Ï Ï Ï S Ï f a ,
gelegen te Kortrijk, O. L. Vrouwstraat, 
A u  T a lo n  L o u is  X V .

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

i Ë Ü B l L M A Q A Z i J N É N
VAN DE VLASMARKT

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

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

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

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
Vlasmarkt, 2, Kortrijk.

Belgische Hypotheekmaatschappij

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 .0 00 .0 0 0  F ra n k

Z ete l te A N T W E R P E N , N ° 71, K U N S T L E I .

B e h e e r r a a d  : M M . Baron Fredegand Coqels, voorzitter, Edouard Thys, ondervoorzitter, 
Alph. U llens  de Schooten, Leon Vanden Bosch, Henri-J. Engels.

< 'o l le s ! i c  <!«■*• C o m n i i s s a r iM s s e u  » M M . Jean d e lla  F a ille  de Léverghem, voorzitter 
de Graaf Adrien de Borchgrave d ’A ltena , Leon C o lline t-P lissart, Baron Auquste Delbeke, Edouard 
Joly, de Graaf Oscar Le G re lle .

SPAARBOEKJES aan 3 .«0  %

R E N T E B 0 E K J E 8  op NAAM met zesmaandel i j ksche coupons aan 4 ° / 0  

Uitgifte van Grondobligatiën aan 4.00 %

L een in gen  op H y p o th eek  — Voot-Ncliotten op T ite ls
A C E W T K K ,

Aelbeke : M. Emiel Mullier, gemeentesekretaris. 
Avelghem : M. Aimé Vercruysse, gemeentesekret. 
Belleghem : M. G. Deweer, gemeentesekretaris. 
Deerlijk: M. Em. Louwers, rekenplichtige. 
Harelbeke: M. Heet. Mestdagh.gemeenteontvang. 
Helkijn : M. Em. Bayart, gemeentesekretaris. 
Hooglede: M. Ach. Pieters, melkerijbestuurder. 
Meenen : M. Ern. Dubois, bureeloverste stadhuis.

Moen : M. Eudore Hooghe, gemeentesekretaris. 
Moeskroen : M. Ch. Warlop, gemeentesekretaris. 
Moorslede: M. Maurice Reuse, onderwijzer. 
Passchendaele : M. Ernest Liefooghe, deurwaard. 
Reckem : M. Martial Vroman, verzekeringsagent. 
Rolleghem : M. Ch. Christiaens, rentenier. 
Rumbeke : M. Bruno Roose, koster.
Vichte : M. Alberic Matthys, handelaar.

Z E N U W L I J D E R S  !
S T A A T  O P !  

U W  H E I L  I S  N A B I J !
De W o n d e r b a r * * *  l ’ o e i l e r *  v a n  b e t  W i t  K r n l s  (en deze alleen) verzachten 

oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN, SMARTVOLLE MAANDSTON

DEN, HOOFDPIJN, SCHELE HOOFDPIJN [MIGRAINE], draaiing, hoofdduizeling, zenuw

koorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartklopping, slapeloosheid, jachten, 

zenuwzwakte, vallende ziekte, zenuwaanvallen bij de vrouwen (hystérie), zwaarmoedigheid, 

stokken in de keel, benauwdheid ; —  influenza, koorts, netelkoorts, polderkoorts, rhumatism, 

flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

De W o n d e r l i a r c  P o e d e r s  v a n  lie<  W i t  K r n l s  versterken de zenuwen, 

zijn schadeloos voor de gezojidheid, en missen nooit hun uitwerksel.

Te koop in alle apotheken aan den prijs van 1 fr. S 5  de doos ; 3  fr. 2 5  de 3 doozen of 

driedubbele doos ; 6  fr. S  5  de 6 doozen of zesdubbele doos.

O P G E L E T .  —  Aanvaardt geen andere doozen dan dezen omringd met eenen waarborg- 

band, en een wit kruis van Sint-Andreas, tusschen Vlaamschen en Franschen tekst, boven of 

onder op de doos dragende.

Verkrijgbaar te Kortrijk b j MM. Descamps-Terrière, Steenpoort, 8, en Hulpiau, apotekers ; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltmxr. Simoens en Van Houwe.

Schoonheid
Z e e p  jDada
Het stuk 0 .7 5

Crème Dada
Werkdadigheid zonder 

weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor 1 behoud 
eener frissebe gelaats
kleur.

Tube 0.75

Poeder Dada
Onfeilbaar vo o r  de 

geneezing van kloven.; 
maakt de hu i d blank 
IN EEN NACHT.

Allerfijnst en  op *1 
gelaat blijvend onontbeer
lijk voor elke toilettaCeLDe doos 2.50 

De 1/2 doos 1.50

T E  K O O P  I N  A L L E  G O E D E  H U I Z E N

TE KORTRIJK, Drogerij De Krokodil, Groote M arkt; Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek De 
Bie, Rijsselstraat; A. Descamps-Terrière, apotheek van het hospitaal, Steenpoort, 8.

Scheikundige MeststoffenFabriek van
E l IC J IA I iB

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

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

_________________V RA A G T  PRIJS-COURANT.

Antwerpens’ Bouw- & Hypotheekbank
Naam looze Maatschappij. — K apitaal 5,000,000 Frank. 

Zetel: ANTWERPEN» Twaalf Maandenstraat, 13, nevens de Beurs

V o o r z i t te r  : Graaf van der Stegen de Schriek.
B e h e e rd e rs : Baron van der Gracht d’Eeghem; Valère Danaux, advokaat 

te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman te Antwerpen.
Afg e v a a r  d ig d -B e h e e r  d e r  : M. Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. 
B e s t u u r d e r : M. ChsTuyttens.
C o lle g ie  v a n  C o m m is s a r is s e n  : 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 e n i n j t e i i  o p  v a s t te  iro<*der<*n In  e e r s t e n  ranjL? v a n  H y p o t h e e k  

a a n  v o o r d e e l t j e  v o o r w a a r d e n .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

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

Avelghem : M. O. Vandemeulebroeke, landm.
Belleghem : M. Camiel Prenen, koster.
Cast er: M. J.-B.Platteau-Puissant,grondeigen.
Coyghem: M.Syivain Bekaert.Koster-verzek.
Cuerne: M. Jules Melsens, gemeente-sekr.
Deerlijk : M. Prosper Opsomer.
Emelghem : M. A. Tanghe.
Gyselbrechtegem: M. Hector De Groote.
Harelbeke : M.Jul. Plaetsier-Gryspeert, hand.
HeesterJ : M. Alfred Van ae Walle.
Hulste-Bavichove: M. P. Vandenbulcke.

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

G.R0ESLER-B0LLE
rue Longue des Pierres,  33, COURTRAI

M a is o n  l a  p lu s  re n o m m e e  de la  contrée» recommandée
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g ra n d is s e m e n ts  en  to u s  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  » E  C A D R E S .


