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DE SCHOOLWET IN OKTOBER.

± A r

De stad Courcelles (Henegouwen) vierde Zondag met grooten luister de diamant bruiloft der echtge- 
nooten Hubert-Hainaut. Deze photo werd genomen na het banket toen de oudjes samen koffij dronken.

W at hebben de Katholieken beloofd ?
Dat zij in den loop der tegenwoordige Kamerzitting 

het ontwerp zouden neerleggen op gepasten tijd en 
dit ontwerp doen stemmen zoohaast mogelijk ; alles
zins vóór de Kiezing van toekomende jaar.
Minister Poullet heeft het ontwerp neergelegd 

maar daarbij iets meer beloofd : namelijk, dat de wet 
' moest gestemd worden vóór nieuwjaar, en wel om 

een aantal redenen van bestuurlijken aard.
Wat antwoordde daarop de oppositie ?
Eenvoudig het volgende: de pensioenwet moet 

[ komen vóór de schoolwet.
★

* ¥
Over veertien dagen sprak men in de Kamers over 

het regelen der werkzaamheden en Hymans vroeg 
aan de regering : « Welke zijn uwe inzichten nopens 

t «het ontwerp van nieuwe schoolwet ? »
De Broqueville gaf antwoord : « Wij zullen alles 

« bespreken en stemmen wat op ons dagorde staat, 
«de begrootingen, de nieuwe lasten en dan, de 

[ •« Schoolwet. Wij hebben veel werk af te leggen. Om 
«erdoor te geraken zouden wij ons moeten verstaan. 

r « Misschien wel is er middel, als elkendeen t’akkoord 
‘ «is om zonder tijdverlies de begrootingen en de 
| «belastingen af te maken. Dan zouden wij in Octo- 

« ber de Schoolwet bespreken en stemmen, maar de 
« oppositie moet ons de waarborg geven dat zij geen 
« obstructie zal maken om toe te laten dat de School-

S « wet op normalen tijd gestemd zij. »
Hymans en Vandervelde schooten los: — « Ja,

i « heel goed in Oktober, maar wij kunnen niet beloven 
« dat wij toen geen stokken in ’t wiel zullen steken ! »
— « Als ’t zoo is, antwoordde de Broqueville, wij 

«zullen onophoudelijk voort zetelen tot dat wij heel 
« ons werk afgewrocht hebben. »

1. — « Neen neen, riep opnieuw de oppositie, niet
|l* «voort werken of wij maken obstructie. »

’t ls toen dat de rechterzijde het besluit nam de 
oppositie te trotseeren en voort te zetelen, zelfs des 
nachts indien het moest noodig zijn.
Elkendeen verwachtte zich aan geweldige obstruc

tie en iedereen had de overtuiging dat vóór Oktober 
de schoolwet niet kon in bespreking komen. Hoe 
had het ook anders mogelijk geweest.
Zeven, acht begrootingen moesten nog gestemd 

| zijn : iedere begrooting bevat 40-50 artikelen. Op 
ieder artikel kon ieder lid der oppositie een kwart 
uur spreken. Aan ieder artikel kon men minstens één 
amandement voorstellen. Op ieder amandement 
mocht opnieuw elk lid der oppositie een kwartier 
lang spreken. Dan zou ieder amandement, en ieder 
artikel bij naamafroeping gestemd worden — (Iedere 
naamafroeping duurt 20-25 minuten) — Dan kwam 
de stemming in tweede lezing der begrooting, dan 
de stemming over ’t algemeene, ook wederom per 
naamafroeping, zoodat voor het stemmen van eene 
enkele begrooting minstens 80 tot 100 naamafroe- 
pingen van elk 20 minuten zouden noodig geweest 

[ zijn, zonder rekening te houden met de menigvuldige
i kwartieren besteed aan redevoeringen, incidenten, 

ordemotie’s enz. enz.
En na de begrootingen moesten de andere wetten, 

die nog op het dagorde staan, en de nieuw voorge
stelde belastingen hetzelfde lot ondergaan.

En het is enkel wanneer dit alles zou eindelijk 
gedaan zijn geweest, dat de schoolwet moest ter 
bespreking komen !
Rekent en telt, hoeveel dagen en nachten noodig 

waren om daar te geraken !
En bemerkt wel dat — indien alles had meegesla

gen en de schoolwet in Oktober ter bespreking 
kwam, — zonder tusschenpoos de Kamerleden 
hetzelfde boeren gingen voortzetten : Algemeene 
bespreking, bespreking van ieder artikel 50-100 aman- 
dementen, stemming per amandement en per artikel 
enz. Rechtzinnig gesproken was dat wel mogelijk ?
Gij zult misschien zeggen : De oppositie ging ver

zwakken, liberalen en socialisten gingen eindelijk 
bezwijken onder den last der obstructie.
Toch niet, vriend.
Immers : het was genoeg dat er vijf leden der op

positie in de Kamers waren om de naamafroeping te 
eischen.
Deze vijf mannen konden gemakkelijk na een paar 

uren door vijf nieuwe uitgeruste mannen vervangen 
worden, binst dat de katholieken standvastig en 
gedurig op hunnen post moesten blijven want, trok
ken er eenige van onder, de Kamer was niet meer 
in getal en de zitting moest geheven worden tot den 
volgenden dag.
Gij zult misschien nog zeggen : De katholieken 

moesten maar bij hoogdringendheid het Kamerregle
ment wijzigen, min vrij leid laten aan de minderheid /

voorstellen b. v. « dat de voorzitter als hij ziet dat 
de naamafroeping gevraagd wordt alleenlijk om tijd 
te doen verliezen, het recht had de naamafroeping te 
weigeren. »
Jamaar, dat gaat niet. Een soort Pietje quatorze 

die de Kamer binnen vliegt met de zweep in hand 
en uitroept « l’Etat c’est moi » of een corsicaan Bo
naparte die alles weggooit om tyran te spelen, had
den iets dergelijks kunnen verrichten. Maar in een 
land van parlementair regiem is het noodig en zelfs 
goed, dat de rechten der minderheid gewaarborgd 
blijven zelfs indien de minderheid van hare voor
deelen misbruik maakt. Overigens, die vandaag 
meerderheid is kan morgen dalen en minderheid 
worden en ’t slachtoffer zijn van zijne eigene dwang
middelen.
Neen, er was maar een uitweg : de oppositie laten 

begaan.
En de oppositie is aan den gang geweest en de 

uitslag was?.... dat de regeering en de schoolwet in 
stede van schade te lijden veel daarbij gewonnen 
hebben.

* *
'*

Van de onnoozele obstructie zullen wij maar liever 
niet vertellen, geen enkel rechtschapen man kan zulke 
handelwijze der opposie verontschuldigen. Hymans 
en Vandervelde en al de gematigde liberalen lieten 
klaarblijkelijk uitschijnen dat ze beschaamd waren.
Vijf haantjes vooruit, waaronder gewoonlijk de 

grootste verstanden zooals gezel Demblon, gezel 
Delporte, gezel Eibers waren steeds gereed om de 
naamafroeping te eischen, Kamiel Huysmans deed 
ook mee. Nu en dan zag men gezel DeBunne ver
schijnen voor een half uurtje om toch ook te mogen 
roepen: « appel nominal! appel nominal! » en daar
voor aangeteekend te staan in de « Annales parle- 
mentaires »ter inzage van geheel het land en alle 
toekomende geslachten.

Helaas, deze die aan dit dom spel mee gedaan 
hebben, zullen daardoor niet veel in de achting hun
ner medemenschen gestegen zijn en het is stellig ook 
dat Kamiel Huysmans daarbij veel van zijne pluimen 
zal verliezen.

* *
*

Als het spel nu eenige dagen had geduurd en de 
oppositie had waargenomen dat de Katholieken toch 
spijts alles op hunnen post bleven en dat, langzaam 
maar zeker, artikel per artikel gestemd wierd, kwam 
plotseling en onverwacht het einde.

Over eenige dagen kwam Hymans naar de verga
dering en sprak:«’t Is nu genoeg, wij moeten uit 
« dien belachelijken toestand. Laat ons vrede maken, 
« laat ons gauw alles stemmen en dan uiteengaan. 
« In October komen wij allen frisch en gezond terug 
« om de schoolwet te bespreken. Wij zullen dan geen 
« obstructie maken op voorwaarde dat wij de gele- 
« genheid hebben breedvoerig onze zienswijze te 
« verdedigen ».
« Eerste klas! » zei daarop de Broqueville, ’t is 

« mijn voorstel van over acht dagen. Ik twijfel niet 
« aan uwe rechtzinnigheid maar.... uwe cartelbroe- 
« ders, zijn ze ook met ons ’t akkoord? »

Gezel Anseele schoot los: « gij beleedigt de socia- 
« listen, maar ja, wij beloven niets! »
Gezel Vandervelde gaf hem daarop eene beleefde 

oorvege en sneed hem het woord af: « Wij hebben 
« obstructie gemaakt nu omdat wij wilden de school- 
« wet doen verdagen tot in October maar nu gij 
« redens verstaat en daarmede instemt, wel, in 
« Gods’ naam dan, wij keuren Hymans woorden 
« goed en zijn van gedacht dat opnieuw obstructie 
« beginnen in October voor ons zou kunnen gevaar- 
« lijk zijn ».
En geen enkel socialist was er die tegenspiak. 

Daarop keurde Woeste het voorstel der buitengewone 
October-zitting tot bespreking der schoolwet goed.

* *
*

Hymans en Vandervelde zijn er dus in gelukt de 
zienswijze der verstandigen en goedwilligen te doen 
aanvaarden door de fanatieken en onverzoenlijken. 
Zij lukten erin hunne collegas te doen inzien dat het 
stelsel van dwarsdrijverij op het invallen stond en 
ten slotte naar eene smadelijke neerlaag zou leiden.

■ *
¥ *

W elke voordeelen trekt de regering u it 
al deze gebeurtenissen?

1) De meerderheid blijft meester het dagorde der 
werkzaamheden te regelen: zij zegt: eerst ons pro
gramma uitputten, dan de belastingen, dan de school
wet en dan de verzekeringswet.
2) Het is gebleken dat de meerderheid gereed was 

om dag en nacht op hunnen post te blijven indien 
zulks had noodig geweest.

Van eene andere zijde hebben de dwarsdrijvers

heel de oppositie belachelijk gemaakt voor heel de 
wereld.

3) Zonder verdere obstructie geraakt in korten tijd 
alles gestemd dat nog moest gestemd zijn en zal 
insgelijks zonder dwarsdrijverij de belastingwet 

erdoor zijn.
4) In October vat men de schoolwet aan. Er zullen 

zelfs geen interpellaties meer gehouden worden, men 
zal rap doorwerken met nieuwen moed en overgaan 
tot eene eerlijke reglementaire bespreking der school
wet die op normalen tijd zal kunnen gestemd worden.
Moest er nochtans, niettegenstaande het gegeven 

woord, in October eene nieuwe obstructie plaats 
grijpen, zullen de katholieken veel gemakkelijker den 
strijd kunnen overwinnen. Moest gij aan gelijk wien 
de vraag stellen : Wat is er beter om de schoolwet er 
door te krijgen: obstructie in Juli, 4- obstructie in 
Augusti, + obstructie in September en dan opnieuw 
obstructie voort in October, ofwel : vrede sluiten, 
’t loopende werk in der minne gedaan maken en dan 
den grooten slag leveren in October? Ik twijfel niet 
of het antwoord zou luiden: de tweede veronderstel
ling is de beste.

’t Is hetgeen de regering begrepen heeft.

VOOR

R E C H T  EN V R I J H E I D !
Nog de staking te W aereghem.

Processen worden voort uitgedeeld als Sint- 

Niklaaskoeken : er zijn er reeds een 90!... Isidoor 

Degreve kom t door de straat waar de fabriek 

staat : dit mag niet zijn, zoo het schijnt : proces!

Arthur Catteeuw, vrije beambte, krijgt ook 

een proces onder de beschuldiging het woord 

ratten uitgesproken te hebben aan het adres der 

schoonaards die hunne broeders in den rug schie

ten. Pieter Dupont, schrijver der vereeniging 

ontvangt proces op proces : hij komt in de 

statiestraat, moet terugkeeren, en daar hij niet 

wegloopt, wordt hij brutaal voortgedreven. In 

een andere straat, te lande, komt hij een groep 

onderkruipers te gemoet, zegt niets; maar als ze 

voorbij zijn, blijft hij een oogenblikje staan om 

ze na te zien. D it ook is niet wel : hij wordt bij 

den arm gepakt en voortgedreven. Daar hij een 

opmerking maakt, zeggende dat het wat vele 

scheelt zoo een rustig burger voort te drijven, 

wordt hij de handboeien aangelegd en... naar 

den bak gebracht!... Zoo zijn er processen op 

processen.

Schande! schande! schande!...

Moest een patroon in een staking, ja  zelfs in 

een uitsluiting, door annoncen, door persoonlijk 

aanspreken, door beloften, door verdreiging, 

zelfs met verhuizen, werkweigering, afdanking 

van vrouwen en kinderen die in dienst zijn, volk 

zoeken aan te werven, en den strijd te winnen, 

iedereen zou hem gerust laten. De werklieden 

echter in staking, mogen niet piepen; mogen 

zelfs geen voortwerker aanspreken noch bezien ! 

D it is schande. D it is onrecht.

Zegt! waar zijn ze, al die het recht zouden 

moeten verdedigen; er voor zouden moeten 

vooruitkomen: en die nu zwijgen ?... De socia

listen zullen wel gekken: « ziet welk recht de

christelijke arbeiders in België genieten ! » Doch 

wij antwoorden: dit gaat geen christelijkheid 

aan !... Deden de christene werklieden hun plicht, 

ja  met inachtneming hunner christene princie

pen, ja al christenen blijvend ja al nog betere 

christenen wordend, ze zouden wel hun recht 

kunnen doen gelden !

Deden ze hun plicht ! D it is: zooals we ’t 

reeds honderdmaal schreven, sloten ze zich, be

nevens in sterke vakorganisatie, ook aaneen in 

een stevigen werkliedenbond, die benevens meer 

ontwikkeling, toch zoo noodig, ook politieke 

macht en ontzag, met eigen vertegenwoordiging 

zou geven!... W ie dat den werklieden niet be

zorgt, ziet de werklieden niet gaarne. Indien de 

werklieden niet meegaan waar zulke werking 

voor hen wordt aangevat, daar kunnen ze niet 

genoeg uitgeklopt orden. Zóó, door te voelen 

waar ze niet zouden willen hooren, zullen ze 

het zeerst leeren.

Nu, nog een woordje aan onze volksvertegen

woordigers en aan de rechters. W ij hopen dat 

onze volksvertegenwoordigers reeds de noodige 

voetstappen zullen aangewend hebben, om de 

furie der sabeldragers wat te toornen, en het 

recht der werklieden te beschermen.

En we rekenen er ook vast op, dat de rechters 

niet als dilettanten zullen te werk gaan, die ver- 

oordeelen uit lichtvaardigheid, op een kouden- 

wettekst; maar als karaktermenschen die, in 

het leven van hun volk inlevend, de kracht heb

ben om de zwakheid in acht te nemen en te 

vrijwaren.

WAT IS 'T BESTE?
’t Spijt mij dat ik den opstelraad heb spijtig 

gemaakt.

In zake verzekeringen voor ouderdom-, ziekte

en werkonbekwaamheid, blijf ik bij mijne ge

dachten. De beschouwingen, door den opstel

raad voorgebracht, hebben mij niet bekeerd.

In veel zaken zijn we te akkoord. Voor ge

noemd wetsontwerp houd ik mij bij de tegen

strevers. Ik wensch uit den grond van m ijn hert 

dat dit ontwerp zou verongelukken.

*  *  *

Eerst de voorname reden tegen de verplichte 

verzekering voor ziekte- en werkonbekwaam

heid, zooals ze wordt voorgehouden : de Staats

bemoeiing.

De Staatswagen geraakt tegenwoordig buiten 

zijn spoor.

De Staat moet de voorzienigheid zijn der 

werklieden, een slach van voedstervader! Men 

wil den Staat stelselmatig doen tusschenkomen 

voor de maatschappelijke inrichtingen. Daar ligt 

geheel de knoop. De openbare besturen zijn daar 

niet meer om de bijzondere instellingen aan te 

moedigen; ze moeten, met ’t geld van Jan en 

alleman, STELSELM ATIG  hulpgeld en onder

stand geven, ’t Gevolg? De menschen meenen 

dat de openbare besturen zulks moeten doen, 

en dat ze daarop recht hebben, ’t Is verkeerd.

’k Heb niet willen zeggen dat er W ETTEN



zijn die te verre gaan. De openbare besturen 

moeten voedsel geven aan de schoolkinderen, 

kleederen, een verblijf aan de zee, enz. En dat 

doen ze reeds. Daar is het dat men te verre 

gaat.

Nu wil men er bijvoegen : De Staat zal hel

pen betalen voor de zieke werkmenschen.

Als de zaken alzoo vooruitgaan, dan staan 

we allicht voor een heel verkeerden toestand. 

De werkmansstand zal dan twee middelen van 

bestaan hebben :

1° zijnen arbeid en zijnen loon;

2° de vaderlijke tusschenkomst van de open

bare besturen.

’t Is de arbeid en de loon die moeten vol

doende zijn : daarom de vakvereeniging boven 

alles om den arbeid en den loon te beschermen. 

Voor het eigenlijk bestaan moet de vakvereeni

ging voldoende zijn. Maar daarom toch worden 

andere instellingen niet verworpen. Maar ’t zijn 

bijkomende instellingen.

De tusschenkomst der openbare besturen, dat 

stelselmatig hulpgeld betalen met de opbrengste 

der belastingen, dat tusschenkomen dat de ge

dachten draait, dat de werklieden altijd doet 

opkijken naar de wet en naar mijnheer den 

Staat, dat hun persoonlijk vooruitzcht en hunne 

spaarzaamheid vermindert, dat is hetgeen we 

niet kunnen goedkeuren.

Dat verblijdt integendeel de socialisten, die 

er hunnen deun in hebben onze wetgevers aldus 

naar het socialismus te zien draven.

Velen denken daar niet op.

Over een twintigtal jaren aanzagen de voor

uitstrevendste van de katholieke democraten de 

schoolsoep en de schoolkleeding als socialismus: 

nu loopen de behoudsgezinden reeds meê om 

de tusschenkomst der openbare besturen in zulke 

zaken als een heilig recht uit te roepen.

Staatsbemoeiing!

De goede Staatsbemoeiing is er noodig, en de 

Staat is er nog ver van af daarin volledig werk 

gedaan te hebben.

Schoolplicht, waarom daarvan benauwd zijn?

Beperking van den arbeid der volwassenen; 

opperbest.

En die vervloekte herbergen! W aarom mogen 

de 2 /3  niet toegenageld worden? De menschen 

zullen nog hunne dorstige keel kunnen laven.

Staatstusschenkomst keuren we niet goed —  

en geleerde mannen die over de bevoegdheid 

van den Staat geschreven hebben, geven ons 

daarin gelijk, —  als zij is : onmiddellijke zorg 

voor het tijdelijk welzijn der burgers. Dat ligt 

buiten de bevoegdheid van den Staat.
*  *  *

f
Die nieuwe wet zal kwalijk gekomen zijn!

Velen met mij zijn vast overtuigd dat verre 

’t meerendeel der werklieden daar weinig meê 

gediend zijn.

Neemt nu dat die wet de volmaakste der 

wetten zou zijn, als men daarmee ’t meerendeel 

dul maakt, ’k zou die wet in ’t dak laten. W ilt 

ge mijne eiers niet, laat ze in mijnen pander!

De wetgevers moeten daarachter niet kijken, 

zeggen ze daarop. Aardigaards!

Dat zulke wet broodnoodig ware, we zouden 

’t verstaan, zulks is zij niet, en onder t volk 

zijn er weinig die erachter vragen.

De legerwet heeft ook veel misnoegden ge

maakt : en de legerwet heeft men voorgesteld 

en gestemd!

Goed. Maar hier staat ’t onafhankelijk be

staan van ons landeke op ’t spel. De verantwoor

delijke hoofden van ’t land zeggen : Een sterker 

leger, of ons beetje Belgenland wordt i nge- 

palmd. De groote bevechters van de legerlasten 

zeggen : W e moeten, we kunnen niet verder.

En de legerwet wordt gestemd. Is er hier en 

daar een die misnoegd is, hij moet het weten. 

Dat hij ons zegge wat hij zou doen had hij ’t 

landsbestuur in handen!

De vergelijking tusschen legerwet en ver

plichte verzekering loopt heelemaal mank.

De verplichte verzekering zal veel misnoeg

den maken. Veel sfeertjes, veel achternatjes, 

kostelijk toezicht, ’t zou wellicht uitkomen. Ons 

volk is daartegen.

De vrije ziekenbonden zijn nog gestadig aan 

’t groeien. W e kunnen daarmeê nog een tijdeken 

voort.

’t Z ijn  nog andere groote bezwaren in te bren

gen tegen die nieuwe doening. W e laten ze 

onverlet.
¥ *  *

W e schreven dat met de nieuwe wet al de 

werklieden zouden verplicht zijn tot stortingen, 

’t Was inderdaad niet heel nauwkeurig. Doch 

we wisten ook dat de Boerenbonders verklaard 

hebben dat ze dat stelsel willen voor de land- 

bouwwerklieden. In de bespreking zal men dan 

ook de verplichting voor de landbouwwerklie- 

den trachten in de wet te steken. W aarom  niet?

En nu stellen we weer de vraag : W at is ’t 

beste?

Zonder geestdrift zou ik de uitbreiding der 

pensioenwet goedkeuren.

Voor de verzekering tegen ziekte- en werk

onbekwaamheid, ben ik met velen anders ge

steld.

’t Is een groote stap, een gevaarlijke stap, 

buiten ’t spoor der Staatsbevoegdheid, een stap 

dien men moeilijk zal kunnen terugtrekken.

Vakvereenigingen, werkliedenbonden, drank

bestrijding, eerste klasse! ’k Doe meê met u, 

achtbare redactie.

Maar ’k en kan ’t niet helpen, ik moet van 

die nieuwigheid der verplichte verzekeringen niet 

weten. B. 2.

Nota der Redactie. —  Hier sluiten we de 

betwisting, daar elk nu zijn gedacht gezegd en 

herhaald heeft, en ook elk bij zijn gedacht blijft. 

Onze briefwisselaar vindt Staatsbemoeiing te ver 

gedreven, waar wij dat niet vinden, en vindt 

van ’nen anderen kant Staatsbemoeiing toch ook 

noodig, waar nog anderen ze niet zouden wen

schen —  en daarmeê blijven zooveel zinnen als 

koppen.

ZIJ DURVEN ALLES
Onder bovengenoemde hoofdinge,drukt de liberale 

Volksvriend van Rousselare eenen artikel, over het 
nieuwe schoolwetvoorstel,... en dat, zoo schaamte
loos leugenachtig dat het niet zeggelijk is !

De beweeringen van Volksvriend kunnen wij in 
drie punten samenvatten :

Ten eerste: Iedere kloosterling (broeder of zuster) 
zal zoovele toelage krijgen van den Staat als de offi- 
cieele — of gemeente-onderwijzers. Zóó swatelt de 
Volksvriend.
Dat is een onbeschaamde leugen.
Al is het dat men het grondbeginsel : « voor ge 

lijkig werk gelijkige loon » zou kunnen verdedigen, 
toch zullen de broederkes en nonnekes m in betaald 
worden. Daar zij min onkosten hebben door hun sa
menwonen, zoo zullen zij min betaald worden.

Dat staat heel klaar in ’t wetsvoorstel.
Dat heeft de Volksvriend niet gèlezen,en om alzoo 

in zaken mede te spreken die hij niet kent,... daar
voor moet hij durven !

Of te wel, hij heeft het gelezen, en hij liegt wetens 
en willens,tegen sterren en wind, om de eenvoudige 
menschen te bedrieven. Daarvoor moet hij alles 

durven !
♦

Ten Tweede : Tot nu toe, zegt de Volksvriend, tot 
nu toe, ’t is te zeggen met de oude schoolwet, heeft 
de arme boer en de werkman reeds genoeg mogen 
uitzweeten voor de nonnekes en de broederkes !

Dat gaat over zijn hout!
Neemt nu eens dat er noch nonnescholen, noch 

broedersscholen.noch gelijk welke vrije scholen zou
den bestaan, ’t Spreekt van zelfs dat er dan voor al 
die kinders, meer, veel meer gemeentescholen zouden 
moeten zijn. En daar de gemeentescholen veel meer 
betaald worden,als de vrije, zouden dan de arme boer 
en de werkman (waaraan gij altijd uwe liberale botten 
gevaagd hebt) niet vele meer hebben moeten uit

zweeten ?
Indien gij nog een spierke redeneerkracht in uwen 

kop hebt, gij zult uw liberaal aangezicht van 
schaamte voelen gloeien en het duiken..., ten ware_ 
dat gij uwe lezers hielt voor de dwaaste kinkels van 
Gods rijk.
Daarvoor moet gij durven !

* *

Ten Derde : Volksvriend wil doen gelooven dat de 
nieuwe schoolwet aan ’t land eene verzwaring van 
millioenen en millioenen zal bijbrengen.Hij beschrijft 
dat op eene manier dat de lezers die op de hoogte 
niet zijn, moeten peizen 'dat er spraak is van honderde 
millioenen, waarvan een flink gedeelte aan de non
nekes en broederkes zullen gegeven worden.
Schelmachtige, schaamtelooze schurkenstreek van 

iemand die alles durft!
Luistert: hier is de waarheid, klaar en eenvoudig:
Indien de nieuwe wetgestemt wordt, en hij zal het 

zijn, zal dat aan ’t land iets meer als twee millioen 
verzwaring bijbrengen.

Luistert voort :
Van die somme zal meer als één millioen naar de 

gemeentescholen gaan.
Luistert voort :
Het overige zal naar de vrije scholen gaan; maar... 

de vrije scholen zijn niet allen nonnekes- en broeder
scholen, er zijn vele katholieke vrije scholen die ge
geven worden door wereldsche meesters ; bijna al de 
vrije knechtenscholen. Wat meer is, de liberale gar- 
konschool van Rousselare is ook een vrije school en 
zal daar ook haar deel kunnen van krijgen ! en dat 
is geene broederkesschool, meen ik ?
Waar zijn nu de millioenen en millioenen die naar 

de nonnekes en broederkes zullen gaan ?
0 ze moeten durven om dat te schrijven, en toen 

nog hunnen schandaligen artikel te durven zetten 
onder de hoofding van : « Zij (de katholieken) dur

ven alles ! »
’t Is walglijk ! Waar de godsdiensthaat, toch naar

toe leidt !
Indien de liberalen zulke wapens moeten gebruiken 

tegen de nieuwe schoolwet, ’t is het klaarste bewijs 
dat zij er niets gegronds kunnen tegen inbrengen, ’t 
Is ’t klaarste bewijs dat zij er al hun poer op ver
schoten hebben, ’t Is ’t klaarste bewijs dat de katho
lieken kamerheeren op hunne plaats niet zouden 
zitten, moetsten zij eenen duim achteruit gaan voor 

die... durvers. X.

H U G O  V E R K IE S T - H U L D E .

VLAANDEREN LEEFT!
Hij nadert, de groote dag!
Nog heerscht de stilte hier alom en de lucht is 

onberoerd. Maar in ’t hoofd van den landman die 
werkt op het veld, leeft iets als een vermoeden dat 
hem verontrust omdat hij niet grijpen kan ’t geen er 
te gebeuren staat.

De leeuwerik schuifelt nog en ’t windeke fluistert 
in hetkoorn, maar ginder dreigt die groote beroering, 
daar woekert het opkomende geweld dat hier alles 
zal omverre keeren en de stilte overrompelen.

De landman heeft er iets van gehoord maar hij 
twijfelt nog, — hij weet niet wat het worden zal. 
Hij heeft geen besef van ’t geen er leeft in Vlaande
ren. Hij weet niet dat, sedert de trompetten het sein 
gaven, zoo gauw over heel Noord-en-Zuid de roering 
begonnen is en iedereen rechtsprong om ’t ordewoord 
te herhalen.

De landman gelooft niet aan plots ontstane won
deren, zijn geest is bot geworden in de omgeving van 
het gewone en hij twijfelt.

Ik laat hem aan zijn werk en mijmer welgevallig 
aan ’t geen als een wezenlijk tafereel vóór mijn geest 
gespreid ligt.

Ik hoor al iets van ’t rumoer en den dreun der 
tiegende scharen; in de stilte die allenthenen mij 
omgeeft, klinken de koperen hoornen...

Ik zie de samengedrongen menigte die opkomt uit 
de lage landen, en hier, over de slingerende heuve- 
ling, den weg begaat die naar de hoogte leidt. In 
heerlijk vergezicht liggen, ommelands, de velden in 
hun rijkdom van kleur; als een zee zijn de verten 
wijds en zijds, waar de vruchten in genadige golving 
heffen en deinen onder den adem van den wind.

De bane is over heel haar lengte vol; tusschen de 
twee reien zware boomen onder een koepel als een 
hooge kerkbeuk zonder einde, met lommergroen 
gevuld, waaruit de vanen hangen die in schelle kleu 
ren den feestelijken tooi volmaken. De rollende vloed 
drumt vooruit en van uit de hoogte waar men heel 
de vallei beheerscht, schijnt de dubbele boomenreeks 
der lange dreef, iets als de overeindstaande wanden, 
de opgestormde baren van die groene zee, die 
voortgolft rechts en links en waartusschen, beveiligd, 
het volk in dichten drom, droogvoets, opstapt naar 
de verovering van het beloofde land !

De vreugdezangen galmen door de lucht, de kope
ren kelen schetteren en het geluid is als de zonne- 
sching die ’t al beglanst en de wereld omlaait met 
glorie.

Op de hoogte wijden de rangen open, ze vervullen 
de pleinen en daar wordt de roering der drommen 
als een maalstroom die alles inneemt, alles overwatert 
zoodat het een zee wordt van krioelende volk, een 
zwerm die zijn einddoel heeft bereikt, een leger dat 
zijn tenten slaat en jubelt na den langen tocht...

Nu is de lucht vol geluid en lang na den aftocht, 
als alles weer stil schijnt en gewoon, ruischt da 
geluidt nog voort, het vaart mede op den wind over 
de vier streken om neer te regenen als een levens- 
dauw over heel het vlaamsche land.

Er zijn geluiden die niet vergaan en gebaren die 
eeuwig duren.

Op de hoogten hier in de verhevene sfeeren, heb
ben de V la m in g e n  elkaar in de oogen gekeken en zij 
hebben elkaar verkend. Zij zijn komen jubelen rond 
hun « aartsvader » en zij hebben hem hunne opge
togenheid in  klinkend geluid van liederen voorge
zongen ; — aan gemeenzamen disch, onder dezelfde 
tent, hebben zij m a le  gehouden en den beker 
geheven...

De stilte ligt weer over de vlaamsche velden, maar 
van hier heeft elke vlaming een nieuw bewustzijn 
meêgedregen en over al de gewesten wordt de fier
heid van het vlaamsche ras verkondigd.

Om de vijf jaar nu zal het vlaamsche heir uit de 
lage landen, bij drommen, de heuvelneggen beklim
men om hier wapenschouw te houden en den « aarts
vader » te komen groeten.
De heuvelhoogte waar de « Levenwekker »woont, 

moet het Mekka worden voor de vlaamsche bede- 
gangers ! S t y n  S t r e u v e ls .

B E R IC H T .
Daar het Vrijdag toekomende het feest is van 

O. L. Vr. Hemelvaart, worden onze gewone brief
wisselaars verzocht alles in te zenden vóór Don
derdag morgen.

KRONIEK VAN DE WEEK
De schoolwet heet begraven ! Bijlang niet.
Ik hoorde genoeg zeuren op onze katholieke ka

merheeren, die in plaats van ’n onzekere datum en 
onzekere methode van bespreking voorstelden in 
buitengewone zitting, van 14 October voort, de wet 
ter tafel te brengen. Of dat gezeur gewettigd is, zou 
ik sterk betwijfelen; maar ik hoorde nog geen woord 
afkeuring voor andere menschen die zouden moeten 
uit hun schulp kruipen en ’t niet doen... Waar is het 
volk reeds ingelicht over de nieuwe wet ? Ik steun 
daarop en zal ’t blijven doen, om de goede reden 
dat het toch te dwaas is wetten te vragen in naam 
van ’t volk en aan ’t volk niet mede te deelen wat er 
dan wel van gewordt.

Daar we nu toch op dreef zijn met de schoolwet, 
rap nog een paar staaltjes over dwarsdrijverij van 
sossen en geuzen.
Terwagne deed den gemeenteraad te Antwerpen 

een wensch stemmen tegen de nieuwe schoolwet. 
De katholieken schermen met de vrijheid van den 
huisvader, wij met de vrijheid van ’t kind. Echt 
socialistisch : de vrijheid van ’t kind, onafhankelijk 
gemaakt van zijne ouders! Wat zeggen de ouders 
daar wel van ? Hoe de socialisten ook hun best doen 
om veelal hun princiepen weg te moffelen, toch 
komt de aap uit de mouw.

De ouders kregen te Brussel brieven om hun te 
vragen hun kinders niet te zenden naar scholen 
waar men den geest der kinderen verstompt door de 
vrees voor een opperwezen ! Maar in de Kamers en 
de bladen verklaart men toch niet tegen den gods
dienst te zijn, en scheldt men ieder geloovige als 
fanatieker.

*
¥ *

’t Gaat goed in vele groote steden waar men 
heele dagen cartel-comedie speelt. De hoofddoctor 
der Brusselsche hospitalen zond zijn getuigen naar 
den stadsschepene... ’t Moet daar goed gaan. Te 
Anderlecht wordt een socialist, lid van ’t bureel der 
hospicen, te wege buitengekegeld !

Mijnheer Bertrand socialitische volksvertegen
woordiger en Schepene is gedecoreerd voor den 
Onderlingen bijstand. Ware ’t een arme roode werk
man hij werd buiten gegooid om een klak spuwsel te 
dragen. Dat zijn ten minste de woorden die de 
socialisten gebruiken in de Kamers en in hun bladen 
om over decoraties te spreken. Goed zoo ! maar als 
de schaapjes in ’t droog zijn, moogt ge veel meer 
doen dan een ander... Ziet ge wel ?

*
* *

De heer Braun, werd Dinsdag gezeept en 
geschoren door de heeren Heinderickx en Van Cau- 
welaert. Vooral de heer Van Cauwelaert liep storm 
tegen de officieele Franschelarij. En naast den heer 
Braun met zijn « Amitiés frangaises » trok hij er ook 
Minister Hubert bij die daar ook te Gent woorden zei 
die beter in den mond waren gebleven. Al wat anti- 
vlaamsch was sprong recht. Intusschen heeft de heer 
Van Cauwelaert aan de heeren flink de waarheid

gezegd, ’t Is te gek de Vlamingen te belachen en te 
gek van wege Vlamingen zich te laten bespotten.

« Le Patriote » verontschuldigt die dwaasheden 
met te zeggen dat de hitte van de... banketten daat 
jets aan doet. Willen die heeren geen dwaasheden 
zeggen, dan moeten ze maar minder... drinken. 
« Le XXe Siecle » gaf een afschuwelijk verslag. Vol
gens dit blad zegde de heer Van Cauwelaert niets 
dan dwaasheden. — We kennen den verslaggever 
van den XXe niet, maar hij was zeker op een banket 
geweest! Vlamingen, zoo de XXe zijn streken nog 
uithaalt, hem buiten gooien, hoort!

De Vlamingen lezen geen bladen die met hen den 
zot houden.

De Heer Buysse is fel voor den dans... het eenig 
verzet dat in Vlaanderen bestaat.

Die heer was ook, vroeger, te spreken over de 
drankplaag en de criminaliteit in Vlaanderen. Als de 
heer Buysse nu niet weet dat zuiperij, misdadigheid 
en dans zuster en broêr zijn, dan is hij een fijne !

Nu de heer Buysse heeft eerherstelling gedaan aan 
herbergiers en drinkers. O volksontwikkeling !

IN DE KAMER.
Na de beroerte van verleden week, is er heel 

wat kalmte gevolgd. Gedaan maken met de over

blijvende budgetten is de meeste bekommering, 

er is nu haast bij ten einde de vakantie te kunnen 

beginnen.

Dinsdag bracht de ondervraging van den heer 

Henderickx over het verbod van den heer Braun, 

burgemeester te Gent, eene vlaamsche betooging 

te houden, nogal wat leven bij. Van den eenen 

kant zagen wij de tegenkanters eener Vlaamsche 

Hoogeschool partij kiezen voor den heer Braun, 

terwijl de voorstaanders ervan met des te meer 

vuur en overtuiging de vlaamsche taalkwestie 

verdedigden.

Heer Braun zegde wel voorstaander te zijn 

van een vlaamsche hoogeschool, maar niet te 

Gent. W ij willen de vlaamsche hoogeschool te 

Gent en elders niet, riep terecht heer Henderickx.

W ie zich in deze bespreking bespottelijk aan

stelde, was citoyen Anseele. A an  zijn klappen 

zijn ’t alleen socialisten die steeds de vlaamsche 

belangen verdedigden, zij en zij alleen zijn de 

redders van ons vlaamsche vo lk !! Heer Van 

Cauwelaert deed hem daarover ’t een en ’t ander 

opmerken; ’t ging verder gaan hadde de heer 

Voorzitter niet tusschengekomen. Ziet ge, die 

citoyen bezit het monopolium  van alles, en wee 

dezen die hem durven tegenspreken. Maar aan 

Van Cauwelaert kan hij zich wel verbranden.

Zonder dagorde is die ondervraging afgeloo- 

pen, nadat Braun zooveel mogelijk zijne handel

wijze had verrechtveerdigd, iets waarin hij wei

nig kans gehad heeft.

De stichting eener nationale maatschappij tot 

het leveren van drinkbaar water aan de gemeen

ten verwierf de algeheele goedkeuring der 

Kamer.

Minister De Broqueville bewees Woensdag, 

dat de nieuwe lasten onontbeerlijk zijn, wil men 

de nationale verdediging waarborgen. Dat de 

nieuwe lasten bekampt worden door de tegen

strevers behoeft geen twij fel, daarom spanden de 

heeren Franck en Bertrand zich in ’t harnas ten 

einde dit te bewijzen.

Waarover de lezers niet weinig verwonderd 

zullen opkijken, ’t is dat er in de Kamers felle 

verdedigers zitten van ’t dansen... Ge lacht, 

lezers? ’t Is nogtans zoo. De heeren Buysse en 

Mechelynck hebben over ’t dansen ondervraagd 

Donderdag in de Kamers. De taksen gesteld 

door de gemeenten zijn op sommige plaatsen te 

hoog. Er moest meer gemak van dansen gegeven 

worden met de taksen te verminderen. Gaan 

ze daarmede ons volk weerdiger, schooner en 

verhevener maken? W e betwijfelen het groote

lijks.

DE N ÏE U W S JE S  '
van «K IJKU IT  »

BELGIE
~ M. Theophile Goethals, advokaat, schepene van ’t geldwezen 

en voorzitter der godshuizen te Brugge, is Maandag nacht ge

storven.

—  Boerin Hena Dubois, woonachtig te Marcinelle, is bezwe

ken aan verwondingen haar toegebracht door eene koe.

—  Mathys Merckens, zoon des putmakers van Oupeye, rij

dende op velo, botste aan den hoek eener straat tegen een bier

wagen en werd overreden.

— De nacht van Maandag tot Dinsdag is een deugniet langs 

een venster in St-Jacobskerk te Yper gedrongen. Acht offerblok

ken werden Dinsdag morgen opengebroken gevonden.

—  Een ongelukkige is gestorven van razernij in het gasthuis 

te Bergen. Er is ook een geval van razernij geweest te Ghlin 

bij Bergen.

—  Jan Devos, werkman te Laeken, heeft z(jne vrouw eene 

doodelijke dolksteek in den rug toegebracht.

—  Theodule Faidhuy, hoeveknecht bij Bouillon, viel van nen 

hooiwagen, werd overreden, was de borst gekraakt en kort 

nadien een lijk.

—  Een baanwachter werd in de statie van Eigen-Brakel 

(Braine-l’Alleud) doodgereden door een manoeuvreerend loko- 

motief. De ongelukkige had 9 kinders.

—  Te Auvelais versmoorde een kind van 29 maanden in nen 

aalput. Zijne ouders hadden het laten onbewaakt rondloopen.

—  Een zesjarig meisje werd, te Bergen, afgrijslijk verbrand 

al vallen in eenen ketel ziedend water.

—  Ernest Delienen, rentier te Nijvel, werd Zondag avond 

aldaar omgestooten door een automobiel. Een bijgeroepen ge

neesheer kon slechts zijne dood bestatigen.

—  De Oostendsche visscherssloep Eduard Corneau is ten 

gevolge van een lek vergaan. De bemanning is gered.

—  Fran^ois Stievenart, gazettendrager te Hornu, loste Zon

dag nacht vier revolverschoten op zijne vrouw en kwetste ze 

doodelljk.

— Alfred Bertrand, 18 jaar, werkman, woonachtig te Dam- 

premy, nam een bad in de vaart te Marchienne-Dochery. Hij 

had nog maar gedaan met eten, het bloed is naar zijn hoofd 

gerezen en hij is versmoord.

— Zuster Ignace, van de Orde der Dochters van Maria, van 

Leuven, heeft in de Wereldtentoonstelling van Gent d« gouden 

medalie behaald voor het tentoonstellen van een alba in kant, 

gemaakt bij middel van uitgetrokken draad.
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— Zondag, t«n 4 uren des namiddags, werd bij ie t vertrek 

van de postboot der lijn Oostende-Dover, uit laatstgenoemde 

haven het « record » voor de reizigers behaald : er waren 1647

passagiers !

— Zondag namiddag werd te Nieupoort een vreemdeling, die 

een bad nam, door eene golf medegevoerd. Een boy-scout wierp 

zich gansch gekleed in zee maar werd op zijne beurt medege

voerd. Beiden verdronken.

— M. Emile Robyns, van Hasselt, leerling der hooieschool 

v&n Leuven, wint in de wedstrijden voor hooger onderwijs een 

reisbeurs met zijne verhandeling Les cheques et virements pos- 

taux.
FRANKRIJK

De luchtschipper Qilbert steeg, Zondag, om 4 uren 45 op te 

Villacoublay en landde, om 8 uren ’s avonds, te Pajabo nabij 

de Portugeesche grenzen. Zijne vlucht strekte 1650 kilometers 

ver. Brindejonc is matje gezet.

— Een Duitsche luchtbal met 3 reizigers daalde, Zondag, 

zonder ongeval neder te Ruplen-Woevre bij Verdun. Hij vertrok 

weder in de richting van Duitschland na eene korte ruste.

— Het Senaat heeft deze week het wetsontwerp, waarbij de 

soldatendienst van 3 jaar ingevoerd wordt, onderzocht.

— Het Fransch Staatsbestuur heeft aan Lady Theodora 

Growenor, vrouw van den Engelschman Sir Marthyr Qaest de 

Inwoort Templecombe, de drieluik « De Christus van het Laat

ste Oordeel » van den Doornikschen schilder Roger de la Pas- 

tare, gekocht voor 800,000 frank.

Lady Qrowenor had dat meesterstuk geërfd van haren vader 

markies Richard van Westminster, die net gekocht had in 1845.

De drieluik is bestemd voor het museum van den Louvre. 

ENGELAND
Het vuur woedt in eenen put der koolmijn van Saddes, op 18 

kilometers van G lasgow; 23 werklieden zijn in de vlammen 

omgekomen.

— Een onbewoond huis ter weerde van 12,000 pond sterling, 

te Lynton, Devonshire, is ten gronde afgebrand.

Stemrechtvrouwtjes hebben, naar vermoedt wordt, die ramp 

gesticht bij middel eener bom.

— Stemrechtvrouwtjes hebben, te Woldingham, eene bom 

Aoen springen in een in opbouw zijnde lusthof. De schade is 

aanzienlijk.

ITALIË
De Congregatie der Kerkplechtigheden heeft, in hare zitting 

van 5 dezer, gesproken over de inleiding van het proces tot 

gelukzaligverklaring van Bernardette Soubirou van Lourdes, 

gestorven kloosterzuster te Nevers.

SPANJE
Te Bilbao is een groote ketel smeltend staal op een groep 

werklieden omgekanteld. Twee zijn dood, ijselijk verkoold ; 

twee andere werden erg en verscheidene licht verbrand.

OOSTENRIJK
Ten gevolge van de overvloedige regens dezer laatste weken, 

hebben zich in Qalicië erge overstroomingen voorgedaan. Het 

stadje Przemich staat bijna geheel onder water en het peil der 

rivier San klimt nog immer hooger. Op den buiten moeten de 

kewoners boven op de daken klimmen om niet te verdrinken.

AMERIKA
Bij Long Beach, in den staat New-York, heeft een electrische 

trein de auto van den millionair Osgood Peil aangereden en 

verpletterd. Peil werd onmiddellijk gedood, evenals de make

laar Laimbeer, die met hem mede was gereden. Diens vrouw is 

zwaar gewond.

CHINA
De generaal Long-Chi-Kwang, der regeeringstroepen, heeft 

eene schitterende zegepraal behaald op de muiters, en is, aan 

't hoofd van zijn leger, Canton binnengetrokken, waar hij met 

veel geestdrift door de bevolking onthaald werd.

Laatste tijdingen.
De nieuwe verdeeling van het grondgebied op de turken 

veroverd, wijzigt als volgt de bevolking der Balkanstaten :

Rumenië klimt van 7,248,000 zielen tot 7,600,000 ; Servië van

1,500,000 tot 4,000,000; Griekenland van 2,640,000 tot 4,500,000; 

Bulgarië van 4,340,000 tot 5,000,009 en Montenegro van 250,000 

tot 500,000.

ONZE BONDEN.
A R D O Y E .

Jonge-Wacht. —  Studiekring. —  O m  8 ^  u, 

begonnen wij onze studiebijeenkomst, Dinsdag 

laatst. Den E. H. Buysschaert deed opmerken 

dat wij de naaste maal om 7 34 uren zouden 

beginnen. Deze maal wierpen wij eenen breede- 

ren oogslag op het Jodendom.

Dus vrienden, Dinsdag, allen op uwen post 

om 7 %  uren.

EM ELGH EM .

De kerels gaan naar Pitthem en zullen er 

twee puike kooren uitvoeren op de hiosk der 

Statieplaats om 5 uren.

De Katholieke Jonge Wachten gaan er ook 

naar toe. In den stoet staan beide maatschap

pijen gerangschikt onder nr 11 en 12.

Niet vergeten, noch verdolen, zulle!

Studiebond. —  Het aanleeren van vlaamsche 

liederen gaat goed vooruit. En ’t zal nog beter 

gaan als ieder lid het onderdruk zijnde liederen

boek der K. J. W . zal hebben. —  Ziet gij wel 

dat wat elders mogelijk is, hier ook verwezent- 

lijkt kan worden!

Moge ’t alzoo voort gaan!

ISEGHEM .

Werkliedenbond. —  Zanggilde. —  Morgen, 

Zondag aanstonds na de hoogmis, algemeene 

herhaling voor den namiddag, ’t Za l gaan!

Algemeene vergadering. —  Niemand zij te 

kort morgen nam iddag, te 5 Vjj. ’t Za l een van 

de schoonste vergaderingen zijn die we reeds 

hadden. Harde propaganda gemaakt! Harde 

propaganda, want al onze leden moeten hooger 

en hooger!

Propagandaclub. —  Maandag avond, te 8 u. 

stipt, belangrijke vergadering. Propagandaclub: 

moedig vooraan!

’t Bestuur van de Propagandaclub vergadert 

morgen Zondag, te 5 uren stipt. O p  tijds zijn, 

niet waar, we hebben geen tijd te verliezen.

K O R T R IJK .

Propagandaclub. —  De opkomst was beter 

dan veertien dagen geleden, zoo moet het voort

gaan. Onze hoofdman weêrhouden te Brussel 

voor dringend werk zal op Vrijdag toekomende 

de schoolwet verder uitleggen. W ’hadden nog

tans eene schoone en aangename vergadering : 

Verslag over het syndikaal congres van Brussel 

en daarna die uigebreide alzijdige bespreking 

der verschillige besluitselen en behandelde 

vraagstukken dat is aanmoedigend en zoo moet 

het telkens zijn. D ie besprekingen brengen daar

bij nog soms ’t een en ’t ander aan ’t licht. Zoo 

weten wij dat de roode tépeté een amandement 

zal neerleggen van 800.000 tot I millioen frank 

voor de douaniers. Niet omdat er voor die soort 

bedienden in den laatsten tijd niets werd gedaan, 

want onzen volksvertegenwoordiger hield er zich 

bijzonder mede bezig en bekwam reeds veel ver

beteringen, maar opdat dit amandement zoude 

dienen als kiesreclaam, ’t wordt immers tijd 

daar eens op te denken. Slim hé, vrienden?

ROUSSELARE.

Jonge Wachten. —  Dinsdag laatst vergaderde 

de arrondissementsbond der J. V. W . Veel ge

meenten waren er vertegenwoordigd. De heer 

Jozeph Vandenberghe, schepen van onderwijs, 

te Rousselare, hield er een belangrijke studie- 

voordracht over ’t nieuw schoolontwerp Poullet 

Spreker duidde aan hoe sedert 1830 België de 

schoolwet verstaan had en ontwikkeld : hoe 

<le vrijheid van onderwijs in de Grondwet neer- 

reschreven, gefnuikt en verminderd was door 

de opeenvolgende wetgevingen. Hij zette klaar 

<:n duidelijk de groote trekken van de nieuwe 

wet uiteen en bewees hoe onbezonnen de linker

zijde het gouvernement beschuldigt het vrij on

derwijs te veel te bevoordeeligen.

We wenschen deze voordracht aan onze lezers 

zelf te mogen mededeelen.

W E V E LG H E M

K A T H O LIEK E  V O LK SBON D . —  Alge

meene maandelijksche vergadering. —  Dat zijn 

waarlijk mannen naar de mode, die, iedere 

maand, zöö stipt op post zijn in de vergadering 

van den Volksbond!... Die mannen zorgen ook 

lijk de besten voor hunne stoffelijke belangen. 

Maar ze weten dat er nog wat meer is in ’t leven 

dan werk alleen voor ’t dagelijksch brood; ja 

ze weten ook dat het beste werk voor ’t dage

lijksch brood is : ernstig zijn, en zich kennis 

aanwerven : want kennis is macht!... Verleden 

maand hadden we een ingaande bespreking over 

de schoolwet. D it maal ging het, « over ’t begin 

van behandeling der schoolwet, in de Kamers, 

en den uitstel der verdere behandeling tot in 

October ». Nu is er nog geen draad aan gebro

ken. Maar halen onze katholieke volksvertegen

woordigers het in October niet door, al ware 

’t met dag en nacht te zetelen, dan zijn ze zak- 

ken, maar goed om uitgeschud en weggegooid 

te worden. Maar, neen! we zullen op onze man

nen mogen fier zijn, en triomfe vieren!... « De 

bespreking over ons vlaggefeest was levendig. 

Waarlijk er zit vuur en fierheid in onze mannen : 

ze willen wat is recht. In de eerste dagen, meer 

nieuws!... Daarna, gaf vriend A. Duquesne een 

zaakrijk verslag over « het syndikaal congres te 

Brussel, » waar vertegenwoordigers van meer 

dan 100.000 christene werklieden, hunne recht- 

erkenning op ’t werk en de verbetering vooral 

van hun stoffelijken toestand kwamen bespre, 

ken. Nevens onze syndikale organisatie, nu nog 

een even sterke werkliedenbondorganisatie. En 

alles zal goed zijn. « Over deze » sprak ons de

E. H. Proost. En hij deed ons vatten, eer we ’t 

wilden of niet, dat er benevens de vakorgani

satie, overal nog een algemeene bond moet tot 

stand komen, het edele verzet bezorgt na den 

lastigen dagelijkschen arbeid, het verzet dat wat 

hooger staat dan maar juist pinten uit te lappen, 

naar de duiven, de haans staan te zien; het ver

zet, dat het leven, de natuur, God, ons zelf, de 

menschelijke maatschappij en al wat leeft en 

werkt, schilders, letterkundigen, alle kunstenaars 

wat beter leert kennen en genieten; dat ons aan

zet met fierheid plaats te nemen tusschen de 

andere standen, en erkenning en meêspreek te 

eischen waar het geldt het bestuur van gemeente, 

gouw en land; dat ons ook doet V lam ing zijn, 

en het Vlaamsche recht eischen; dat ons doet 

haten en weren, wat ons volk verbastert en ver

laagt, de franschelarij en de drankzucht; dat 

ons ook alle inrichtingen tot stoffelijk nut, tot 

geestelijk voordeel, tot kunstgenot doet richten 

die kunnen deugd doen, die er ons toe brengt 

weerom het groote. schoone volk te worden van 

ten tijde der gilden!... Zu lk volk willen we allen 

weer worden. Daarom ook zal elk propaganda 

maken, zooveel hij kan.

Zoo verliep dus onze vergadering... Het uur 

was reeds gevorderd. W e moesten nu nood

gedwongen, uiteen.

Vergaderingen deze week :

Bestuurvergadering Katholieke Jonge Wacht: 

beden Zondag, seffens na de hoogmis.

Studiebond. —  Morgen Maandag, te 8 uren 

zeer stipt.

Zangafdeeling. —  Herhaling, Donderdag, te

8 uren.

Gazettenbond. -- Vergadering Zaterdag.

De Katholieke Jonge Wacht vergadert mor

gen Maandag en 8 dagen. En deelt Zondag 

aanstaande hare dagorde meê.

CHRISTEN SY N D IK A A T  D E R  V LA SBE

W ERKERS. —  Propagandaclub. —  Vergade

ring, Dinsdag, te 8 uren. Dagorde : opening, 

verslag, vrije bespreking, behandeling van de 

kwestie van het Zondagwerk. Iedereen op post.

Algemeene vergadering : O p  den 3n Zon 

dag, 1 7n dezer.

—  Vriend, hebt gij veel hoofdpijn, soms ze

nuwkoortsen in het hoofd? Negen maal op tien 

komen dezen kwalen voort uit flauwte van bloed. 

Hewel, genees de oorzaak om geheel daarvan 

bevrijd te blijven, en het beste middel is de 

goede T H E O B R O M A  : geloof ondervinding, 

vriend.

Depot te Iseghem bij de H H . Rodenbaeh en Ver
hamme.

STAD ISEGHEM
Lijkdienst heer Jos. V an Naernen.

Men heeft kunnen zien dat de heer Van Nae- 

men waarlijk de genegenheid had verworven 

van het Iseghemsche Volk. Volk uit alle standen 

was daar bijeen om te bidden tot ziellafenis van 

den dierbaren afgestorvene, om den tol te beta

len van genegenheid en dankbaarheid dien ze 

hem verschuldigd waren. Was zijn goedheid niet 

oprecht grenzeloos? Is ooit iemand bij hem en 

niet verhoord geweest? Hij is waarlijk voorbij

gegaan al goed doen. En dat alles met die een

voudigheid, die minzaamheid, die genegenheid, 

die oprechtheid die uit de ziele komt en naar 

de herten gaat. Met spijt zagen we den heei 

Van Naemen weggaan, niemand vermoedde dat 

hij geknakt en gebroken ons voor goed verliet! 

Met innigen dank en liefde blijft bij ons zijn 

aandenken bewaard.

Ook nu brengen zij, die hem bestreden heb

ben, hulde aan den overledene. D it als eereher- 

stelling voor wat ze vroeger tegen hem deden 

en schreven. W e wenschen dat hun schrijven 

gemeend is en dat ze niet wachten zullen tot na 

iemands dood ons te bewijzen dat ze misten. 

Briefwisseling!

Mijnheer de Uitgever,

Er bestaat in Iseghem een reglement op het 

dansen. Er mag niet gedanst worden tenzij in 

de kermisweek; en dan nog moet een taks be

taald worden. Dat reglement is nog niet afge

schaft bij m ijn weten.

Welnu, ieder treffelijke werkman en burger 

is spijtig omdat die reglementen niet toegepast 

en worden. Met de Statiekermis heeft men ge

danst in verschillende herbergen... met permitie 

en zonder taks te betalen.

W e vinden dat heel verkeerd, en ’t zij mij 

toegelaten daartegen te protesteeren. Als ’t zoo 

voortgaat zijn we op goê weg. Er zijn nog geer 

wijkkermissen genoeg, er wordt nog niet gedron

ken, er wordt nog niet genoeg zedelijke miserit 

bestatigd in vele huisgezinnen, ’t Is meer dan 

jammer, ’t wordt een schande voor Iseghem.

Reglementen bestaan om toegepast te worden, 

wij houden er aan; we hebben nu al genoeg 

zien ballebakken opdat het met een keer zou 

uit zijn.

Ge zult me groot genoegen doen met dit over 

te nemen, mijnheer. —  Aanveerd mijn beste 

groeten.

Een lid van ’t Christen VI. Verbond.

De socialisten klagen putten in de eerde over 

den toestand te Iseghem. Ze krijgen geen volk 

bijeen. Ze zullen nu wijk-clubs stichten! Lieven 

tijd en als ge hier hun papiertjes ziet ge zoudt 

zeggen dat ze altijd volk te veel hebben!

Werklieden, hard door voor werkliedenbond 

en propagandaclub en studiebond! ’t Is daar 

dat den hond gebonden ligt bij de sossen. Maar 

we zullen hun nog meer lood in de vieren geven 

Zij zullen ons beginnen naapen, maar... ’t zal 

aan en ’t wat gelijken.

E e n  W e r k m a n .

Gouden Medalie!

Het werk der Kindsheid bekwam in de ten

toonstelling van Gent de gouden medalie. 

Werkliedenbond.

Morgen 1 0 Oogst, houden we een algemeene 

vergadering die fe1 zal gelijken aan een feest- 

vergadering. E. H. Maes, onderpastoor te W e

velghem komt spreken. Onze zanggilde en werk

lieden van Wevelghem zullen ook ’t hunne bij 

brengen. Er mag niemand afwezig zijn dezen 

keer. Hoe meer volk er is, hoe aangenamer! En 

als ’t nuttige met ’t aangename samen gaat is 

’t perfect. Op mannen, voor uwen bond! W e na

deren de 350 leden. Maar naar ’t getal zien we 

m in! W e hebben onze vergaderingen noodig 

lijk de oogen in ons hoofd. Ontwikkeling voor 

de werklieden is de groote vereischte. Gij hebt 

het reeds begrepen, maar zegt het voort aan 

uw werkbroeders. A lle deftige werklieden zijn 

t’huis bij ons.

Groote peerdenprijskamp.

Op Kermis-Donderdag, 1 1 September, om

9 )/2 uren voormiddag. 1220 fr. prijzen en me- 

daliën. De prijskamp is uitgeschreven door de 

Landbouw-comicen Rousselare-Thielt-Ingelmun- 

ster, de « Vereenigde Peerdenkweekers » van 

Iseghem en de « Boerengilde ».

De deelnemers mogen zich doen inschrijven 

bij den heer A. Lefebvre tot 1 1 September. De 

inschrijvingen zijn kosteloos.

De Zusters-Ursulinen van Blois (Frankrijk) 

sedert kort te Iseghem gevestigd, bedanken de 

inwoner3 om het gulhartig onthaal dat zij ge

noten. Zij zijn verheugd te mogen mededeelen 

aan de gezinnen dat zij van 1 5 September voort, 

de verschillende bijzondere lessen zullen kunnen 

inrichten, om aan velen verlangen te voldoen.

EM ELGHEM .

1 ) Iedereen heeft hier met veel voldoening 

vernomen dat in den loop dezer maand de aan

besteding zal plaats hebben van het metalen 

brugje over den Mandei, tusschen Iseghem en 

Emelghem. De begrooting der te doene werken 

en leveringen bedraagt 5,21 1.25 fr. Het brugje 

zal van groot nut zijn aan onze werkmenschen 

die binst den winter als het vloed is, genood

zaakt zijn soms eenen geheel en omweg te maken 

om aan hun werk te geraken en 't zal ook aan 

de plaatsenaars neringdoeners veel voordeel bij

brengen.

2) .Maandag laatst viel een jongen in ’t water. 

M. Valeer Decoster sprong gansch gekleed in 

’t water en redde hem. Zulke moedige daad ver

dient belooning. W ij wenschen het hem.

3) Volgens wij hooren zal het feest ter gele

genheid van den diamanten bruiloft prachtig 

zijn. A l de gebuurs zullen mededoen in ’t be

vlaggen en ’t versieren, ’s Avonds zal er alge

meene verlichting zijn en ’t schijnt dat het m u

ziek en de kerels ook een handje zullen toe

steken om het feestje op te luisteren.

Zooveel te beter!

Schipvaart van Iseghem.
B t N N Ë K G E V A  K E N .

Elk zijn Gedacht en Prince Rodolphe, beide met kolen voor 

de wed. Conrard Verstraete.

De Vier Gebroeders, met kolen voor Bourgeois, bakker, Emel

ghem.

Aventure, geladen met suikerijboonen voar Constant Gits.

De Drie Gezusters en de Jonge Maurice, beide met koolzaad 

voor de gebroeders Vandemoortele, Emelghem.

Broedermin, met kolen voor Henri Oosterlynck, bakker.

De Jonge Hector, met steen voor Aloïs Vanderheeren.

Schipvaart van Rousselaere.
i i i x . \ k x ( ; i : v a i ( i : x .

Dieu et Patrie, sch. Smet, met maïs voor Hostens-Maselis.

De Vriendschap, sch. Dewilde, met lijnzaad voor Sobry.

Mignon, sch. Vanwanbeke, met ciment en kalk voor Mahieu.

La Tuilerie, sch. Stoppin, met tryeerbuizen voor Coussement.

Trois Frères, sch. Dejaegher, metsteen voor Demeester.

Celina, sch. Dewilde, met kol. waren voor Carbonez H., 

Vereecke, Hostens, Tuytten, Degryse, Reynaert, Moerman, 

Vandenberghe, Coussement J., en Vanderhaeghe.

Marie-Hélène, sch. Van Brussel, met bloem voor Samsoon.

Kroonland, sch. Verstraete, met zaad voor de wed. Surmont.

Adèle, sch. Vandenabeele, met koolzaad voor Vandeghinste.

Steenhandel, sch. Marquinie, met bloem voor verscheidene.

Paula, sch. Duquet, met kol. waren en petrol voor Hostens- 

Maselis.
Maurice, sch. Buysse, met steen voer Demeester.

Wachten en Hopen, sch. Desmet, met zand voor Delaere.

Emiel, sch. Couppé, met steen voor Debruyne.

Drie Gebroeders, sch. Vanpeene, met bloem voor de molens 

van Deynze.

Stad Rousselare, sch. Demeester, met kol. waren voor Car

bonez H., Vereecke, Gryspeerdt, Rodenbaeh.

U IT G E V A R E N .

Nooit Gedacht, sch. Demeulenaere, met vodden van Vander

haeghe voor Gent.

Énergie, sch. Verket, met olie van verscheidene voor Ant

werpen.
Helena, sch. Vankerpel, met olie van verscheidene voor Ant

werpen.
Celina, sch. Dewilde, met olie van verscheidene voor Ant

werpen.

Nieuws van Kortrijk
Jubelfeest der Broedersschool op Overleie. —

Zooals het te voorzien was, is ’t ook gebeurd : 

geheel Overleie —  op eenige uitzonderingen 

na —  vierde Dinsdag meê met de jubelvierende 

Broedersschool.

Van ’s morgen vroeg wapperde aan elk 

huis de vaderlandsche driekleur.

Om  9 uren wérd in Sint-Elooiskerk de plech

tige jubelmis door oud-leerlingen-priesters opge- 

dregen, na dewelke Z. E. H. Deken De Hulster 

het prachtig nieuw vaandel wijdde, gemaakt 

volgens teekening van M. Karei Noppe.

Om  10 uren schaarden al de leerlingen der 

school met de oud-leerlingen zich achter het 

nieuw vaandel en trokken bij ’t gespeel der m u

ziek van het weezenhuis van Ronse de straten 

rond van het Volkskwartier.

De optocht genoot het beste onthaal, bijzon

derlijk bij de huismoeders, omdat deze zich 

moeilijk Overleie kunnen voorstellen zonder de 

Broedersschool die, om zoo te zeggen, met het 

volk vergroeid is.

Om  1 1 uren werden de prijzen overhandigd 

aan de leerlingen der school, en onmiddellijk 

na deze aandoenlijke plechtigheid had de feest- 

vergadering plaats waar de heer voorzitter 

Looghe de gelegenheidsaanspraak hield.

Hij miek op kundige wijze de geschiedenis 

der Broedersschool en van hun onderwijs, en 

behaalde een welverdiende bijval.

O m  1 uur waren 250 oud-leerlingen en ge- 

noodigden bij de feesttafel aangezeten. Onder 

de aanwezigen bemerkten wij M. Ad. Geers, 

eere-voorzitter, de Algemeene Overste, Broeder 

Hilarius, en zijn vicaris, Broeder Calesanctius 

oud-leerling, heer senator Vercruysse, volksver

tegenwoordiger Ernest Reynaert, schepen Gillon,

E. P. Velghe, (ook gewezen leerling) heer De- 

wispelaere, algemeene wereldlijke schoolopzie

ner, heer Claus, bisschoppelijke schoolopziener, 

enz., enz. %

Bij ’t nagerecht werden verscheidene heil

dronken ingesteld, aan Paus en Koning, aan 

gewezen en tegenwoordige leeraars, aan het 

stadsbestier en aan de inrichters en ondersteu

ners van het feest; alsook werd aangedrongen 

op het spoedig invoeren der lang-verwachte 

schoolwet.

Rond 5 uren liep het gezellig bijeenzijn ten 

einde, en elk zal er ’t zoetste aandenken van 

bewaren

’s Avonds waren ook talrijke gevels verlicht.

Apothekersvereeniging. — Dienstdoende 
Apotheker voor Zondag namiddag, M. Ottetfaere, 
O. L. Vrouwstraat.

Bond der Oud-Soldaten.—  Zondag aanstaan

de 10 oogst, wordt alhier de plechtigheid ge

vierd der overhandiging van ’t Nationaal vaan

del, aan den Bond der Oud-Soldaten aange

boden door Z. M. de Koning.

Te dier gelegenheid is er eene Plechtige Feest- 

vergadering belegd, waarvan de vorming zal 

plaats hebben van aan de Robbeplaats, Albrecht- 

straat, tot op de Gulden Sporenplaats, om 3 uren

(Zie vervolg bladz. 6).



PETIT-BEURRE

BREUKEN W  aschpoeder J  eanne d’Are
zonder mededinger

en den potascb te vervanpn en ie zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht.

LANDBOUWERS !GENEZING ZONDER OPERATIE  
Huis gesticht in 1840.

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- 
kospitaa! van Oostende, van VERSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het M INISTERIE VAN OORLOG 
taHONDERDEW ELDADIGHEIDSBUREELEN.

Breuklijders weest op

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

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

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

MISGROEI- ^
INGEN.—Zelfde
huis gelast zich / K j | v
bijzonder met ’t iïS féW s,"
itehtmakén van 
a lle  misvormde
ledematen zoo- lÉS/KgT f
als : m isgroei- - 
ïngen der rug- ,  J F  #  \
graat, armen bee- , /jf "  ra •  ni/d \
nen en voeten.— i  #  'W) 'mmwaLJ
Bijzondere toe- /  L  i!f
stellen om den * M  ^  a

■dteen verdwijnen 1 J& J j  ’ %
•n de slechte hou- jp " A ' t
ding bij kinders. j j  f t  ( f
Onzichtbare Cor- 
»ets otVi de mis- ^

graat te genezen 
■oodig in dit ge-
val. Kousen voor ---—---
geborsten aders.

Alles gewaarborga, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

Af. F r a n f o l a  V e r d o n c k  Kerkstraat, 
Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
Tan 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

Alle andere dagen ten zijnen huize ’s voormid-

<agS«
Op verzoek begeven de Heeren Verdonck zich 

ten huize van eenieder.

M .  I I  m o r é  V P r d o n c k - M I n n e ,  Oost
ende, is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het 
Hótel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van 
9  tot 2 uren en alle Maandagen «an 12 tot 5 uren 
roor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rjjsselstraat, Kortrijk.

T e n  t o o n s i t e l  ■ i n i c  1 J  •  -*
I t e lK l s c l i e  s e e t t e ,  K l a n s e  K * .

VOOR:

Maïs — Inkarnaatklaver — Spurrie - 

Mostaard — Saradelle — Nagras — Aller 

hande voedermengsels — Rapen — Kool 

rapen — Wortelen, Z IL V E R E N  M E D A L IE
Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).

Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest

IEDEREEN DRINKTGij zult verwonderd zijn over den uitslag

Geef, ook, einde Juli, AMMONIAKSUPERFOSFAAT
het vermaard

aan uwe

▼ruchtboomen. Z oo  zu lt g ij voor toekom end  ja a r  eenen rijken  bloei voor

bere iden.

van de Brouwerij

DE WISSE,
’t l loog lie .

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

Landbouwsyndikaten.

KOSTELOOZE INLICHTINGEN IN HET

COMPTOIR BELGE DU SULFATE D ’AMMONIAQUE
(Naamloos Vennootschap)

8, Berckm ansstraat, B R U SS E L

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.

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 : 3.00.
U it het Leven der Dieren, door sesCar Gezelle. — Prijs : 3.00.
Uit het Leven der D ieren, door Cssar 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.
Uit dagen van Jong  leven, door Bertholf Biekens. — Prijs : 2.00.

o n T T D  T T T T T T T I?  C !  ' a a  ̂uwe boeken drukken bij den uitgever J. V e r m a u t  
öCu.LX.t\iA«J V  J u l t ö  Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

SIPHON

SPARKLET

etdel’Eau

F ab r iq u e

Selz

plateau.

PARTOUT

C ap su le s ,  
Fs. 1.75 & 2.50 

l a b o i t e d c !2

CL Avec un 
“PRANA” 

des CAPSULESHet Genoegen te Leven
i »  a a n  i - l k e e i i  v e r z e k e r d  d o o r

e e n »  v o l m a a k t e  jr * ‘ z o i H l l i e l d .

In zijn klassiek werk over de grondherkomst en de 
behandeling der plaatselijke ziekten, die in de geneeskun
dige wereld een voorname plaats inneemt, schrijft dokter 

j Abernetliy, raadplegend geneesheer der Koningin Victoria 
I van Engeland ;
i “ A’ s inen er in gelukt is de verschijnselen te doen 
1 verdwijnen, die eene storing van de spijsverteringsor

ganen aankondigden, gebeurt hei altoos dat de plaatse
lijke ziekten, die aan het gebruik van plaatselijke genees
wijzen weerstaan hadden, spoedig verdwijnen, en de zieke 
heeft altoos, in deze soort gevallen, erkend dat hij bijna 
sogenblikkelijk een algemeen welzijn waarnam, die zijne 
verwondering ten hoogste gaande maakte. -

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

K l i n i e k  v »  t l  D r  D O Y E S I ,  H a r j j s ,  

i : t  J u n i  l ö l t

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

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

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

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.
Dr E. Doyen.

(De REVALENTA Dü BARRY is bestendig in gebruik 
in de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar.)

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

V erkrijgbaar bij alle goede apothekers en w inkeliers .

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.

vous avez une

sur un 

EN VENTE

S iph on s,
Fs. 5 & 7.50 

ch a q u e .
d, Tonte boisson froide rendue gazeuse pe r

les S P A R K L E T S . 
d. E a u , L im onade , V in , L a it , etc.

D.»mandez renseignements, livre de recettes, etc.
OUD-SOLDATEN ! ^  W

vilt gij uwe militievergoeding voor 
te trouwen of onderstand : f jB B p / fH L

WORDT GIJ VERVOLGD U jK ^l
Correctionneel of koophandels 

rechtbank, moet gij wettelijk schei- KSlfixM  
den, hebt gij koopwaren geleverd 
>f geld geleend en kunt gij het niet B H i
♦erug krijgen, moet gij erven, enz. Ky’& ïïw

WENDT u voor beiden tot 
M A T T H V S , Z a n d b e P n .8 H H
G E K T .  —

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

aux seuls dépositaires : 

J u st in  l lo u . «m o u t  &  S rs:
4, rue de la Lys, COURTRAI.

De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschende 
kwalen van onzen tijd.

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte
aandoeningen en beroertens welke eene piji 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 tijna 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 uitdrij'.c".

BK  T l i .  P o w l e r ' e

aangeduid om ons ge- 
Si schokt organism te her- 

(m  stel,en en alz0°  gevaar- 
ke inwikkelingen e

geneeskundig korps be- 
i voeed verklaard, hebben 

V I  I>r F o w K  r - »  K lei* *  
| | | g  j * [ i . i l l e t i ,  ten gevolge

j g l  eene immer grooteren bij- 

val' hunne werl{dadigheid

j  ’ H  P'vjj zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt,kunnen wij onze lezers niet genoeg aanzetten 
zich wel te overttiisren dat men hun wel de echte 

I V I e r p l l l e n  A B e u e r e .  voorzien van den 
groenen waarborgband met het handteeken van 
U r T l i .  F o w l e p .

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

Bijzonder te vinden te ;

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

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

Waereghem, Renson.

ANTWERPSCHE

HYPOTHKEkKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861,

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

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

HYPOTHLCAIHE L f cEMNGEN
Terugbetaalbaar per annuiteiten of op 

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

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

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

Uitgifte van Grondobligatien  
4 %  opbrengende.

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

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te : 

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

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

H u l »  v a n  v e r t r o u w e n

V. HAP-DE BRUYiNE
38, 0. 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 ie t; zij verslijten 

het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW ; de oorzaak ligt hierin: dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet veiteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk vertefrd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De f iU Io i i  v »  n  n fG b r r i n  
zijn onder dit opzicht eenultmuntend 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 : 1  f r .  » 5  de doos. —  Voor 6 
doozen : 9 . 0 0  f r .  —  Voor 12 doozen : 
1 S .O O  f r .

Depot voor Kortrijk: A p r . t l i e e k  I*. 
M A T T E L A Ë l l .  Voorstraat, 48, Kort

rijk. — Telefoon 221.
Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 

apotheek Rodenbach.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

É ' i A i  x al de andere produkten!

’ rlK\  T a n d  v l o e i s t o f  

Ja « H e e n

» f g e n e e s t  dadelijk de

p j r r ; : ™
Apotheek Vande Walle, Noordstraat, Rous

selare en bij alle apothekers.

Algem. depot: Apoth. Canivet, Doornijk

RAEPSAET -VAN D AELE
OPVOLGER

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

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 

Ur/ weerhouding van alle 
*7\ soort van breuk, gezwel, 

zakking en verplaatsing, 
j. • I door de nieuwe speciale 
. —4r* regelbare toestellen van 

■TpW den specialen Breukmees- 
, fl ter DUMOXCEAU, 

a i, Koolenstraat, 
■nf 15» u«s«*l,!laatste uitvin- 
^ ding officieel bekend ge
il maakt, brpvp* 242,644 van 
\ 24 Maart 1912.

ƒ W  Heer DUMONCEAU, 
I lil gediplomeerd specialist

1 lil 8eeit kosteloos raad en 
1 mij uitleg van 9 tot 3 uren, te
I W  \ Kor»t*yk, den vierden
I maandag der maand, in
KaaL-Nsr Hótel de Flandre, (Statie).

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

Voor alle inlichtingen zich te wenden naar 
P. CONSTANT1NUS, Capucien te Iseghem.

Daar ls te vinden Een overgroote keus Hoeden
* en Klakken

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

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Alt(Jd 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 
walke in de 24 uren met zorg afge naakt worden. 

Het wasschen, vermaken en garnieren 
yan strooie hoeden,1 doet zich om de 8 dagen.

HOEDEN EN CEINTUREN
V O O R  G E E ST E L IJK E N .

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. — 

V A S T E  1*111 J S  

IN  T  OROOT. IN T  KLEIN.

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.

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 i d e r i u s  B e t t e n s , 

zaakhandelaar te Kortrijk.



Miss Heien Keiler, blind-stomme letterkundige, in gezelschap van haren professor Mevrouw Macy, 
die overal voordrachten houden over de nieuwe onderwijsstelsels aan de blinden.

m  ........... — .......................... .

UIT ONZE BRIEVENBUS.
Mijnheer de Uitgever,

w weekblad van Zondag 20 Juli las ik m de 

I fooniek \on de week met veel voldoening : « Nu mag 

1 ik bepaalder mijn voorstel neerleggen » en in zelfde

i
| wekblad van Zondag laatstleden vind ik, nogmaals 

I  in de Kroniek van de week tot sloc : « Maar wie weet 

B te iets over mijn voorstel. W ie schrijft er daar een 

I woord over mijn voorstel van verleden week, openbare 

I  viordrachten te doen geven? »

Op uw voorstel wil ik een klein woordje schrijven en 

■ in -’t korte aantoonen hoe uw voorstel voortreffelijk en 

I  dudmatig is.

In dorp en stad, worden de laatst gestemde wetten 

i  en de nieuwe wetsvoorstellen druk besproken. Vele men-

■ ssfaen vatten er een verkeerd en valsch gedacht van 

I  op of zijn wellicht hierover slecht ingelicht. De reden

■ Iriervan! Onbetwistbaar moeit er zich de politiek mede 

I  en ook wel kwatongen die om hun persoonlijk belang, 

I  om d’een of d’ande.e reden hun beklag erover doen.

■ In stad ontstaat er sedert eenige jaren eene groote strek- 

1 king tot volksontwikkeling. In stad vindt men talent- 

H volle mannen, die, om ’t welzijn van ’t volk bekreund,

■ ei zich op toeleggen de wetsbepalingen grondig te be

lt stakeren en dan, in studiekringen en alle andere verga- 

I  deringen, de zaken uiteenzetten, om dan naderhand aan

I ’t volk in alle omstandigheden hunne kennissen nopens 

I  die kwestiën mede te deelen of ook wel eens op de bres 

I  Be springen en hunne tegenstrevers eens duchtig tegen te 

I  spreken en de waarheid in volle daglicht te doen uit- 

I schijnen. Maar in onze landelijke gemeenten! Waar 

I nindt men die elementen? Ze zijn er raar! Wel is waar

■ op vele gemeenten zijn er ook dergelijke studiebonden

•  tol stand gekomen. Maar waar die stoffe tot bespreking 

K jevonden? Waar die mannen gevonden, zelfs onder deze

■ die, alhoewel in zulke zaken eenigerwijze bevoegd zijn,

■ wel eens den mond durven sluiten van die prokureur-

■ kwaraads, die willekeurig, de wetsbepalingen verkeerd 

f  ïitleggen uit politieken haat of uit persoonlijk belang.

O ! wist men hoe op onze gemeenten en legerwet

■ ci belastingswet en schoolwet besproken worden! Hoe

■ het voor en vooral het tegengewikt en gewogen wordt ! 

I Wist men hoe sommige van die landlieden, ja zelfs 

1 Burgers, de wetsbepalingen mis opvatten, verkeerd uit- 

I  leggen, en diensvolgens hunne misnoegdheid te kennen 

I  feven tegenover onze katholieke kamerheeren en katho- 

I  Kek bestier! dan zou men met kracht en nadruk uitroe- 

I pen: Handen uit de mouwen: en zeggen ja: Allo! vier 

I sprekers die elkeen dier nieuwe wetsvoorstellen bestu- 

I deeren en dan op reis gaan Vlaanderen door. Dat de 

f gekozenen van ’t volk hunne gemeenten eens afloopen 

I om er door hun woord hunne kiezers over die zaak in 

I te lichten. W ij hebben hier voor ons arrondissement 

I  Rousselare-Thielt onze twee gekozenen, goede redenaars, 

I de achtbare heeren Minister Vande Vyvere en Dokter 

I Delbeke, die door hun woord ons landevolk zoowel 

E weten te betooveren en zalve weten te strijken op de 

I wonde en zoo alle misverstand en misnoegdheid onder 

I ’t volk zul.en wegnemen.

Wel is waar, vooi ’t oogenblik zitten onze kamer- 

1 heeren vast te Brussel in drukke en belangrijke bezig- 

| heid. Maar zoo de zittingen geheven zijn, alleszins nog 

I vóór de aanstaande Kamerkiezing, zouden zij voor- 

j «oemd voorstel kunnen uitvoeren, misschien ware ’t ook 

i  keel goed deze wetsvoorstellen onder druk te doen ver- 

| ichijnen, onder vorm van kleine, klare, verstaanbare 

I  (foor ’t volk, vragen en antwoorden en dan Vlaanderen 

I  door rond te strooien. De drukpers is het machtigste 

1 propagandamiddel.

Aldus handelende, zullen de klap de misnoegdheid 

I ’ onder ’t volk tegen Kamerheeren en katholiek bestier 

I  ophouden. Zoodoende, zal men grooteren vooruitgang 

I bewerken iin de katholieke partij tot spijt van die 

I ’t benijdt. M a n u e l .

Zitdagen en bijeenkomsten.
De verlofdagen zijn begonnen en met hen komen 

f  allerhande zitdagen en bijeenkomsten.

Hier volgen eenige vergaderingen der maand Oogst, 

I waarin onze lezers kunnen belang stellen.

E V A N G E L I N E
(Vervolg 3).

Toen men weder in ’t schipje zat en weder zuidwaarts 

‘ den steven wendde, sprak Evangeline vroolijk tot Vader 

t Felicianus : « M ij zegt iets diep in de ziel, dat Ga- 

[ ariël in de nabijheid is: ik wou hetgeen ik dierbaarst 

' keb daarop verwedden, en toch heb ik geen bewijs. » 

I — Maar, als hadde zij uit de volheid haars harten eene 

t ciwaasheid gezeid, voegde zij er aanstonds bij : « Ver- 

t geef mij, Vader Felicanus, dat ik in uwe tegenwoordig- 

r heid zulke kinderlijke woorden spreek. » —  « Schaam 

er u niet over, Evangeline, antwoordde Vader Felicianus 

f vriendelijk, ik versta uwe woorden, welke het gevoel 

en de verzuchting uws harten uitspreken. Overigens 

I moet Gabriël dicht bij ons zijn, want wij zijn niet ver 

f meer van de velden en fruitboomer, van Opelousa, den 

E Hof van Louisiana. »

Op den avond van den volgenden dag, na de laatste 

L rust op een der eilanden van den Atchafalaya, vernamen 

P de schepelingen .n de verte der. toetershoorn van een 

| koeherder, en uit eene naburige woning steeg eene rook-

II wolk op : daar besloot men aan te leggen en te rusten. 

Toen eenige der bootslieden met Vader Felicianus 

en Evangeline zich van den oever wat verwijderden en 

f  zich tusschen de boomgroepen waagden, zagen zij ter 

j- ïnkerzijde een ruim huis, zeer laag, met wijd vooruit- 

! stekend dak, en gansch van 'cypressen gebouwd. Rond

om liep eene schaduwrijke, cp kolommen rustende veran- 

j da, over en over met wijngaardranken, rozen en andere 

! slingerplanten bekleed, tusjchen welke talrijke kolibries 

sjirpten; het was eene woning, welke een aangenaam 

verblijf liet vermoeden. Onze zwervers schreden vooruit 

en richtten hunne stappen door eeri lommerrijke dreef

10-11 Oogst. —  Gent: Zitdag der christene veree- 

niginger. van Onderlingen Bijstand.

10-15 Oogst. —  Pitthem: Feesten ter eere van den 

vermaarden Ferdinand Verbiest, zendeling in China. 

Den 11, 1 3 en 15 Oogst wordt opgevoerd het Ver- 

biestdrama, treurspel van C. Verschaeve. (J. Oorda).

12 Oogst. —  Brussel: In S'-Lodewijksgestlcht, tweede 

congres der Vlaamsche studiekringen.

11-16 Oogst. —  Aken: Congres der Duitsche katho

lieken.

17-18 Oogst. —  Antwerpen: Congres der soldaten- 

werken.

17 Oogst. —  Ingoyghem: Feesten ter eere van Hugo

V erriesl.

18-19 Oogst. —  Gent: Congres voor hoogeschool- 

uitbreiding.

24 Oogst. —  Poperinghe: Debo-feesten.

31 Oogst-4 Sept. —  Leuven: Vlaamsche sociale week.

Buitenlandsch overzicht
D eV RED E is geteekend tusschen c*e Balkan- 

strijders. De Bulgaren zijn met de Serben en de 

Grieken overeengekomen nopens de verdeeïing 

van Macedonië. De nieuwe grenslijn loopt van 

Stroumitza, die aan de Bulgaren gelaten wordt, 

tot aan Cavalla die aan de Grieken toegekend 

wordt.

De legers worden naar huis gestuurd. Mocht 

de vrede nu duurzaam zijn. De Balkanstaten die 

zoo langen tijd in oorlog leven, hebben rust en 

vrede noodig om hunne krachten te herstellen 

en de welvaart te verzekeren.

Europa vraagt niet beters dan een einde te 

zien stellen aan die reeks oorlogen die den Euro- 

peeschen vrede zoolang in gevaar brachten.
*  # *

De vrijmetselarij van Frankrijk en van andere 

landen krijgt van wege een harer eigene leden 

een bittere pil te slikken. De vrijmetselaars heb

ben de kloosterzusters uit de gasthuizen geban

nen en vervangen door welbetaalde ziekendie- 

ners en -diensters.

D' Marcel Blatin, bestuurder van een hospi

taal en lid der vrijmetselarij, komt eene studie 

te schrijven over den toestand der hospitalen in 

Frankrijk.

Hij bekent rechtuit dat de toestand niet meer 

uit te houden is. De wereldsche ziekendiensters 

zijn de oorzaak van zooveel misbruiken, schan

dalen en moeilijkheden dat hij rechtzinnig be

treurt dat men de zusters vervangen heeft.

Hij vergelijkt den dienst der wereldsche zie- 

kendieners met de toewijding der kloosterzusters 

en komt tot den uitslag dat de hospitalen nu diep 

gevallen zijn.

Hij slaat nagels met koppen en geeft voor

beelden om zijne meening te bewijzen.

Hij verhaalt welke tuchteloosheid in den 

dienst bestaat, hoe de zieken bot worden aan

gesproken, belachen en begekt, hoe zij soms 

lichtzinnig of dweersdoor zedelooze gesprekken 

moeten hooren, hoe men in de ziekenzalen lacht, 

spot en kermis viert terwijl de zieken liggen te 

kermen zonder troost, hoe sommige zieken

diensters de zieken tot zedeloosheid wilden 

dwingen, hoe zij soms zaten warme wijn te drin

ken en dansen uit te voeren in tegenwoordigheid 

der zieken en andere dingen te schoon om te 

melden!

Zulke toestanden, zulke misbruiken zijn waar

lijk wraakroepend! D r Blatin —  een vrijmetse

laar, bemerkt het wel —  bekent dat de maat 

vol is. Nooit heeft hij zulke toestanden gekend 

toen de zusters aan de sponde der zieken ston

den. Toen was er orde, tucht en welvoegelijkheid 

in de ziekenzalen.

De vrijmetselarij mag nog eens fier zijn over 

haar werk. ’t Is de aloude geschiedenis van : 

men kent den boom aan zijne vruchten.
*  *  *

De schoone manier waarop het Vlaamsch 

leven in de Tentoonstelling van Gent behandeld

van reuzige, honderdjarige eiken; daar stond plotseling 

de herder met den hoorn vóör hen, hoog gezeten op een 

ros, in een wambuis van hertenhuid, de beenen in waggen 

gesnoerd; een breedgerande spaansche 'hoed bescha

duwde zijn gezicht. Een blik op de vreemdelingen, en 

de herder springt met een luid hallo van zijn paard, 

snelt naar Vader Felicianus en omarmt hem, evenals 

Evangeline, innig en vriendelijk. Dezen hadden nog 

geenen tijd gehad, in den herder den voormaligen hoef

smid Basiel Lajeunesse te erkennen; des te vreugdiger 

was thans het wederzien. Men lachte, weende, onder

vroeg zonder het antwoord af te wachten, in het geluk 

van de eerste verrassing. B asiel leidde zijne vrienden 

en gasten in zijnen tuin en in zijn prachtig huis; nu eerst 

volgden kalme vragen en antwoorden. Evangeline zag 

langs alle kanten, zag zich vast de oogen uit; bij het 

minste lispelen of ruischen blikte zij om, of zij Gabriël 

niet bespeurde, of Gabriël niet verscheen. Reeds sloop 

een somber vermoeden in haar hart Bas:el merkte het 

eindelijk op en vroeg : « Maar als gij den Atchafalaya 

afvaardet, hoe komt het, dat gij Gabriël niet mede

brengt? Hebt gij zijne boot dan niet gezien? » —  

« Nergens, » antwoordde Evangeline. —  « Doch ja. 

Nu herinner ik het mij, zei een jonge Acadiër; toen 

wij op een der eilanden rustten en alles sliep waakte 

ik alleen. Daar zag ik aan de andere zijde van het 

eiland eene boot voorbijvaren, stroomopwaarts. Een 

jonge man —  hij kon dertig zomers tellen —  zat van 

voor aan het roer, ernstig, de droefheid op het gelaat; 

om het voorhoofd golfden donkere haarlokken, » —  

<( Dat was Gabriël » onderbrak Basiel. —  « Ach! 

alzoo was mijn vermoeden waarheid; ik echter heb 

hem verslapen, sprak Evangeline tot Vader Felicianus, 

ik, ongelukkige! » —  « Eergisteren ging hij heen, zei 

Basiel verder. Hij kon de landelijke rust niet meer

wordt en de bespreking dezer wantoestanden in 

de Belgische Kamers, geven aanleiding tot aller

hande misgrepen in de dagbladen, nopens den 

toestand van België ten opzichte van Duitsch

land en Frankrijk.

Wanneer de Vlamingen in hun eigen land, 

op hun eigen grond hunne taal- en stemrechten 

willen doen gelden, dan hebt ge een reesem 

Fransche en Belgische bladen die moord begin

nen roepen. Zij beschouwen de Vlaamsche be

weging als eene buitenlandsche kwestie en bach- 

ten den V lam ing zien zij den ninne van eenen 

Duitschen dragonder blinken.

Dat is zuiveruit Fransche bluf en blaai. Men 

zou meenen, volgens al die bladen, dat België 

te koop staat, dat de W alen ons land willen 

verkoopen aan Frankrijk, de V lamingen aan 

Duitschland!

Dat er in het W alenland een handsvol man

nen zitten die, uit haat voor de katholieken, 

zouden willen bij Frankrijk ingelijfd worden, dat 

weten wij uit de geschiedenis der zoogezeide 

« bestuurlijke scheiding ».

W at de Vlaamsche beweging betreft, zij heeft 

met de buitenlandsche kwestiën niets te zien. ’t Is 

eenvoudig een zaak van rechtveerdigheid die 

België alleen aangaat. Noch Frankrijk, noch 

Duitschland hebben in dë Vlaamsche beweging 

iets te zien. De Vlamingen willen noch Fransche, 

noch Duitsche burgers worden. Zij willen in hun 

eigen land vrij leven als Vlamingen, zij willen 

hun eigen volk hooger opvoeren.

Eene buitenlandsche Duitsche werking willen 

zoeken in den Vlaamschen strijd, is een kwak

kel slikken die ons uit Frankrijk overwaaide, 

waar men bij dage en bij nachte droomt van 

Duitsche dragonders.

Pitthem.

VERBIESTFEESTEN
De Heeren Ministers Vandevyvere en Poullet, 

zullen de feesten met hunne tegenwoordigheid ver- 
eeren. Het Sineesch rijk zal er ook vertegenwoordigd 
zijn. — Het Belgisch Genootschap van Sterrenkunde 
en de leden van het Koninklijk Observatorium zullen 
hulde brengen aan hun gevierden medebroeder, 
pater Verbiest.

Het hoofdnummer der feesten, het Verbiestdrama 
van E. H. Verschaeven, zal eene gebeurtenis en 
tevens eene veropenbaring zijn in de Vlaamsche 
letterwereld. Dit stuk is geschapen en bestemd om 
eindeloos goed te stichten, zoo op kunst- als op 
zedelijk gebied. De herhalingen laten reeds ver

verdragen; immer dacht hij aan u, Evangeline; hij sprak 

slechts van u, zoodanig dat hij den anderen tot iast was. 

Zoo liet ik hem eindelijk vertrekken en zond hem naar 

het stadje Andayes naar de muildierenmarkt; vandaar 

wil hij verder gaan naar de Ozarkbergen en de wilde 

Indianen op de pelsenjacht volgen. Doch troost u : wij 

halen den vluchteling in. Morgen in de vroegte zend ik 

eenige mijner lieden met eene boot af; gij zult hen ver

gezellen : uw verlangen zal het schip vleugels geven. » 

De diep in den nacht verlengde aVond was gansch 

aan de vreugde van het wederzien gewijd. Fieel de 

bemanning van het scheepje genoot Basiels gastvrijheid. 

Hij zat de tafel voor en was praatziek en opgeruimd 

als zelden in zijn leven. « Heden mijn gasten, morgen 

zijt gij, vrienden mijne geburen. Gij zijt mij dubbel en 

drievoudig welkom in het betere vaderland. Geen honge- 

ringe winter doet hier het bloed in de aderen verstijven; 

geen gierige, steenachtige grond brengt den landman tot 

vertwijfeling; hier wast het gras op éénen nacht hooger 

dan in Acadië gedurende weken; ontelbare kudden dwa

len hier rond zonder meester; en hier verdrijft ons geen 

Engelsche koning van huis en haard. Hoedt u slechts 

voor eenen vijand, de koorts : dat is een kwade gast. » 

Basiel sprak alzoo en verkondigde, terwijl hij ge

weldige rookwolken uit zijne pijp blies, den lof van 

Louisiana; eensklaps klonk voor de woning gejuich en 

gezang en vedelklank : de jonge Acadiërs droegen op 

hunne schouders den ouden notaris, René Leblanc, bin

nen : hij genoot bij Basiel het genadebrood des ouder- 

doms en hij betaalde zijn loon met vroolijke luim en 

lustige muziek.

De.i volgenden dag, in de vroegte, liet Basiel, gelijk 

hij beloofd had, eene boot uitrusten en Demannen. Evan

geline steeg in, en de roeispanen klaterden in kadans 

door het nat. « Voorspoedige reis! » schalde het van

moeden dat de indruk overweldigend zal zijn. Ge
lukkig is het dat de kunst niet alleen en uitzonderlijk 
in de hand der slechten ligt, maar vloeiende uit 
eene deugdelijke pen trilt van kristelijk gevoel.

*
¥ *

STUDENTENLAN DDAG .

Dinsdag, 12 Oogst, te 2 uren, samenkomst 

rondom het standbeeld.

Te 3 uren, liederavond den studenten aan

geboden in de feestzaal. Medewerkers : me

vrouw English-Goedemée en mijnheer Lieven 

Calmeyn, zangers; mijnheer A do lf De Graeve, 

pianist.

Woensdag, 13 Oogst, te 9 uren, plechtige mis 

met gelegenheidssermoen door Eerw. Heer Cyr. 

Verschaeve.

Daarna optocht met aanspraak aan ’t stand

beeld.

Te 10.30 uren, vergadering in de feestzaal.

Sprekers : Modest Kyndt, hoogstudent te 

Gent; D 1' Fl. Verheye, leeraar aan het Atheneum 

te Gent; E. P. Salsmans, S. J., te Leuven.

Te 3 uren, in de feestzaal, opvoering van

I. O orda’s Verbiestdrama. —  Prijs voor stu

denten, fr. i .50 (Plaatsbewijzen aan te vragen 

bij E. H. Blondeel).

De socialisten en de drank.
Deden ze hun volk niet drinken in hunne 

volkshuizen, ze zouden het met moeite fanatiek, 

met moeite gaaiachtig genoeg kunnen maken 

om het aan hunne koorde vast te houden.

Deden ze hun volk niet drinken in hunne 

lokalen, ter gelegenheid van zoogezeide partei- 

vergaderingen, bals en feestjes, cinemas en an

dere volksverezeling. Ze zouden vooral hunne 

lokalen niet kunnen recht houden, hunne her- 

bergbazen niet kunnen betalen. En ’t socialisme 

zou inzakken. Het is benevens op andere geld- 

klopperij, ook gesteund op tonnen bier!

...Is het dan te verwonderen, dat de socialis

ten opkomen tegen de lasten op den drank?... 

Ze komen ten andere ook op tegen de lasten 

op de cinemas, ja  tegen de lasten op de groote 

naamlooze geldwinnersmaatschappijen (? ) . . .

Dat volksreddende socialisme -— met zijne 

zich zelf reddende leiders!!...

Toe, werklieden : spant U maar in hun gareel. 

Ze zullen met U  wel een toerke rijden?...

Gelooft ge ’t niet?... De gaaien zullen zich 

waarlijk nog kwaad maken omdat we dit ge

schreven hebben. Die menschen willen gefopt 

worden!

ade kanten. Vader Felicianus echter riep den afzei- 

lenden na : « Eene vroolijke terugkomst! Brengt den 

verloren zoon welhaast terug uit de ellende, en, met 

hem, de dwaze maagd, die sliep als de bruidegom 
kwam. »

*  *  #

D E R D E  HOO FDST UK  

E in d e l i j k  w e e r g e v o n d e n  !

Vol blijde hoop trok de wakkere bemanning stroom

opwaarts ; later werd de tocht op paarden en muil

dieren afgelegd. Maar noch den eersten noch den twee

den dag, noch in de eerste noch in de tweede week, 

vernam men een bepaald bericht over Gabriël. ’t Was 

slechts toen het gezelschap, moe en uitgeput, in het 

spaansche stadje Andayes aanlandde, dat de waard, 

bij wien men afstapte, bescheid wist : « Over drie 

dagen is Gabriël Lajeunesse van hier weggegaan met 

gezellen, indiaansche geleiders en paarden, naar de 

Ozarkbergen heen. »

Aldus was den tocht een verder doelwit gesteld, in 

het verafgelegen Westen, waar de Oregon stroomt en de 

Nebraska, waar op eindelooze prairieën de buffel in 

groote kudden omzwerft, alsook de eland, de reebok, 

het wilde paard, de wolf, en insgelijks de beer, die er 

eenzaam leeft —  als een eremijt —  in de bergen.

Het eene reisdoel na het andere werd bereikt ; 

de paarden waren menigmaal doodmoede ’s avonds, 

maar immer klonk het : « Gabriël Lajeunesse was hier, 

ja, doch over vier, vijf, tien dagen. » Ten laatste 

scheen men zijn spoor gansch verloren te hebben. Reeds 

wilde de moedeloosheid de harten van Evangeline’s 

geleiders overvallen, toen weder helder eene ster der 

hoop straalde.

(Slot volgt.)



n am idd ag , om  stoetsgew ijze de  s tad  te d o o r 

kruisen.

H e t K o m ite it  verzoekt de  inw oners hunne  

hu izen  te w illenbev laggen , ten e inde deze p le ch 

tig he id  zoovee l m oge lijk  op te luisteren.

A anbes ted ing . —  D o n d e rd a g  n a m id d a g  

w ie rd  er overgegaan  to t de  openbare  aanbeste

d in g  v an  de  onde rnem ing  der voltooiingswer- 

ken  der feestzaal. Z ieh ie r  de  u its lagen :

Eerste lo t : M arm er, gew one steenen, vloer- 

w erken  en gleiswerk. B e loop  16.030-37 fr. —  

H e b b e n  een a a n b o d  in ge d iend : A u g . C o lp art, 

S t-A m andsberg , 15 .635 f r . ; Je an  Oberge-Tack, 

A n tw e rpen , 17 .020  f r . ; F e rn and  D a illy , G illy ,

22 .790-25 fr.

T w eede lo t :  S chrijnw erk , g lasw erk en ijzer

w erk. B e loop  39 .502-89 fr. —  H e b b e n  inge

d ie n d  : F. D e raed t, S t-A m andsberg , 48.024-11 

f r . ; Charles L annoy , M arcke, 56 .154-79 fr.

D e rde  lo t  : V lo e rw e rk  in  m osa ïek  en granits 

terrazo. B e lo op : 2 7.787-98 fr. —  H e b b e n  inge 

d iend  : Ph. Pe llarin , M olenbeek-St-Jan, 28 380 

f r . ; E m ile  G od scho u ld , G en t, 2 8 .910  fr.

V ie rd e  lo t : V lo e rw erk  in  hout-cim ent. B e 

lo o p  : 3 .333-26 fr. —  G een  enkel a a n b o d  w erd 

inged iend .

V ijfd e  lo t : M eubeleering . B e loop  : 26 .779-39 

fr. —  H e b b e n  in ged iend  : V ic to r  A cke , K ortr ijk ,

2 4 .1 0 0  f r . ; Jos. Lelan-Declerck, K o rtr ijk , 2 8 .400  

f r . ; M aurice  Borry , K ortr ijk , 3 7 .430  fr.

H e t schepenco lleg ie za l de  versch illige in 

schrijv ingen  onde rzoeken  en er verslag over 

geven aan  den  gem eenteraad  d ie  een beslu it 

za l nem en.

G o u d e n  b ru ilo ft. —  D o n d e rd a g  was de  w ijk  

der P apegaa is traa t in  vo lle  feest ter ge legenheid 

v a n  de  gouden  b ru ilo ft der echtgenooten  De- 

brouwere-M asure. M en  m a g  b ijn a  zeggen d a t he t 

een d r ie v o u d ig  jube lfeest was. P o ly do re  Debrou- 

were, een o ud  pause lijk  zouaa f, ge lijk  m en  weet, 

is reeds 50 ja a r  in  he tze lfde  hu is in  de  P apegaa i

straat. Z ijn e  geburen  h a d d e n  eraan gehouden  de 

straat a llerprachtigst te versieren. A a n  den  in 

k o m  was een heerlijke  p ra a lb o o g  opgericht. O m

9 uren  begaven  zich  de  jub ilarissen , vergezeld 

v a n  hunne  8 k in de ren  en 26  k le ink inde ren , naar 

de  O . L . V rouw eke rk . O p  gansch den  doo rto ch t 

w aren  de  hu izen  b e v la gd  en op  m en ige  w o n ing  

p r ijk te  een gedenkschrift. N a  eene p lech tige  m is 

v an  dank zegg ing  keerden  de  jub ila rissen  hu is

waarts. Z ij h ad de n , u it nederighe id , d e  on tvangst 

ten s tadhu ize  v an  de  h a n d  gewezen.

O m  1 uu r w erd  in  ’t « Beenhuis » een sm ake

lijk  m aa lt i jd  opged iend , w aaraan  ro n d  de  zestig 

fam ilie leden  dee lnam en .

’s A v o n d s , o m  7 Yl uren, heeft d e  h a rm on ie  

« O n d e r  O n s  » een serenade gebrach t a an  de 

b rave  ouderlingen .

G ansch  den  d ag  was he t gebuurte  in  vo lle  

leven , w an t eene on te lbare  m en ig te  v r ie nden  en 

kennissen kw am en  de  jub ila rissen  hunne  ge luk 

w enschen toesturen. —  A d  m u ltos  annos !

Voor uwe drukw erken , wendt u tot de wel

gekende Boek- en Steendrukkerij van J .  V erm aut, 
Langesteenstraat, 28 Kortrijk.

Groot magazijn van Bureelgerief. — Voordeeligste 

voorwaarden. — Spoedige bediening.

G ilde  van  Am bachten . — Vrije werkbeurs.

Vragen werk. — 1 scheerder, 1 schrijnwerker,

2 verwers, 1 dienstknecht, 2 wevers, 2 stukken- 

plooiers.
Worden gevraagd. — 1 smid, 1 electricien. 

De werkbeurs is open alle werkdagen ’s morgens 

van 9 tot 10 uren en ’s avonds van 7 tot 8 uren.

Georges Feys, chirurgijn-tandmeester achter 

den tribunaal, is alle dagen te raadplegen van 8 tot 

17 ure. Zondag morgen ook.

In den omtrek.
A R D O Y E .  —  Zondag 24 Oogst 1913, groot 

vaderlands feest, ter gelegenheid der plechtige over

handiging van een Nationaal Vaandel, geschonken door 

Z . M . Koning Albert aan den Oud-Soldatenbond van 

Ardoye «Voor God, Korting en Vaderland » ;  opge

luisterd door de zoo-gunstig-gekende krijgsharmonie van 

het 4e ligneregiment van Brugge, de koninklijke stads

harmonie van Rousselare, en de muziekmaatschappijen

van Swevezeele, Iseghem, Eeghem, Zarren en Beveren 

bij Rousselare.

A l g e m e e n e  S c h ik k in g e n :

Om  7 uren ’s morgens aankondiging van het feest 

door kanongeschut.

Om  1 1 uren voormiddag, kunstig concert door de 

harmonie van het 4e ligneregiment.

Ten gemeentehuize ontvangst door de gemeenteover- 

heid van den opper-officier, afgevaardigde des Konings.

Om  2 uren ter statieplaats ontvangst der deelnemende 

maatschappijen.

Om  2 Zi uren vorming van den stoet in de statie

straat (van aan de herberg Ste A n n a ) . De deelnemers 

gelieven zich op rijen van 4 mannen te stellen.

O m  2 Ya, uren optocht der deelnemende maatschap

pijen langs de Coolscampstraat, de marktplaats (alwaar 

de défilé zal plaats hebben links), Brugstraat, Prinsen- 

dreef, Kortrijkstr,iat en marktplaats. De heeren voor

zitters zullen op de kiosk plaats nemen.

Plechtige overhandiging van het Vaandel, door den 

heer Colonel V an Overstraeten, bevelhebber van het 

3e regiment jagers te voet te Doornijk.

Uitreiking der eeremetalen.

Onmiddellijk daarna luisterrijk concert door de 

krijgsharmonie en de andere muziekmaatschappijen.

Intusschen uitloting der premiën in het groot lokaal, 

Kortrijkstraat.

O m  8 uren ’s avonds prachtig vuurwerk door den 

heer Victor Deriemaeker van Ardoye.

Vriendelijk verzoek aan de inwoners van Ardoye 

van ’s morgens af hunne huizen te willen bevlaggen tot 

huldebewijs aan den heer Afgezant des Konings.

’s Avonds speciale treins en trams in alle richtingen.

G H E L U W E . —  M . J a n  V a n  R yckeghem  heeft 

in  he t C o llege  v an  M eenen  he t eerem etaal v an  

lau reaa t in  rhe to rika  gew onnen .

H E U L E . —  V o lgens  he t schijnt, zou  he t sche

penco lleg ie  er in  toestem m en  m aande lijk s  de 

m estkar d o o r  de  S lachterij reek te la ten  trekken, 

d a t za l v oo r veel inw oners v an  he t zu id en  zeer 

nu ttig  en v oo r a llen  w e lgekom en  zijn .

—  V e rleden  w eek v o n d  he t tw aa lja r ig  d o ch 

tertje  v an  A u g . Pieters, u it  de  K le in  Harelbeek- 

straat eene brieventesch en verhaastte  z ich  za 

den  verliezer terug te behand igen .

L IC H T E R V E L D E . —  ’t M uz iek  Ste-Cecilia,

een der oudste  v an  ’ t la n d  : he t w ierd  gesticht 

in  1806, h o u d t sinds 107 ja a r  n og  a lt ijd  z ijn  

lo k aa l « In  de  Z w a a n  », M ark tp laa ts ; he t lo k aa l 

m et n ieuw e zaa l k o m t nu  geheel h e rbouw d  te 

w orden .

D it  m uz iek , sterk in  kunst, o rde  en getal en 

gekostum eerd, d a t verleden  ja a r  veel o p he f m iek  

in  de  feesten v an  Rousselare en T h ie lt, kom i 

den  tite l te bekom en  v an  « K o n in k lijk e  M a a t

schapp ij ».

’t Is wel v e rd iend  en strekt L ich te rve lde  ter 

eere.

M E E N E N . —  W oensdag , ro n d  den  m id d ag , 

is een gew e ld igen  b ra n d  u itgeborsten  in een huis 

m e t p o o r t gelegen in  de  Y pers traa t d ienende  om  

de  au to m o b ie l v an  M . B oone  te verbergen. M en  

weet n ie t hoe  he t vuu r onststaan is. G ansch  de 

au to  is vern ie ld .

E r is verzekering.

M E U L E B E K E . —  M a a n d a g  n am id d ag , was 

Cyr. V andeke rckhove , sm id , a an  de  hu izen  v an  

M . Schaetsaert een lo o d e n  d a rm  aan  ’t s toppen ; 

a l m e t eens o n tp lo fte  de  soudeerlam p , V a n d e 

kerckhove  w erd  ve rb rand  aan  he t aangez ich t en 

aan  de  rechter h a n d ; ge lukk ig  z ijn  de  w o nd en  

n ie t erg.

W E V E L G H E M . —  W o e n sd ag  n am idd ag , 

ro n d  5 uren, k w am  de  knech t v an  W itd o u ck , 

v lashande laar, gereden in  de  P apestraa t m e t 

eenen w agen  gerot vlas. D e  w agen  raakte  de 

electrieke d raden , toen  m en  a l m e t eens eene 

v la m  zag  d ie  he t vuu r aan  de  w agen  mede- 

deelde. In  een oogw enk  s tond  gansch de  w agen  

in  b rand . D e  pom p ie rs  hebben  niets v an  he t v las 

kunnen  bevrijden . D e  schade d o o r  verzekering  

gedek t b e lo o p t to t 2000  fr.

BURGERSTAND
A N S E G H E M .

Geb. — Henri Waelkens, zv. Camiel en Livina Declercq. — 
Jeannette Dereycke, dv. Jules en Clara Holvoet.

Huw. — Alois Samyn en Bertha Vaernewyck. — Maurice 
Veys en Mathilde Vaernewyck.

Sterfg. — Philomena Vervaecke, 25 j. — Adolf Roose, 19 j.
— Georges Beyls, 18 maanden.

A R D O Y E .

Geb. — Clara Debruyne, dv. Josef en Elise Vanhove, Krui- 
pendaarde. — Rachel Vancompemolle, dv. Cyriel en Zoë Nollet, 
Bergemolen.— Odila Noppe, dv. Cyr. en Stefania Dewulf, Kaaie.

Huw. — Henri Devos, landbouwer, te Lichtervelde en Emilia 
Devroe, landbouwster. — Henri Vanhalewyn en Elisa Cordeny.

B IS S E G H E M .

Geb. — Achiel Vandenbroucke, zv. Joachim en Irma Rommel.
— Maria Vandendriessche, dv. Achiel en Marie Vermeersch.

C U E R N E .

Geb. — Clara Breemeersch, dv. Cyriel en Romania Derez. — 
Frans Vanneste, zv. Alois en Helena Wyseur. — Gabriella 
Leenknecht, dv. Modest en Maria Mingels. — Leona Sabbe, dv. 
Arthur en Marcella Verpoort. — Jules Debusschere, zv. Henri 
en Maria Belaen. — Ivonna Haerens, dv. Jules en Alida Buize.
— André Decostere, zv. Valeer en Celina Vandenbogaerde. 

Sterfg. — Constancia Catteeuw, 64 j. — Devoldere, manne
lijk geslacht. — Jeanne Vandenbroucke, 4 j.

G IT S .

T r o u w b e l o f t e .  — Emerec Declercq en Leonie Werbrouck. 

Geb. — Roger Gruyaert, zv. Alfons en Margareta Vandeginste.
— Paula Allaert, dv. Alfons en Mathilde Roose. — Gabriella 
Snaet, dv. Evarist en Pharailde Velghe. — Maria Dejonckheere, 
dv. Odiel en Julia Moeyaert. — Elza Vanhoorne, dv. Firmin en 
Maria Vereecke. — Gabriella Vanhoutte, dv. K. en I. Vanacker.

Huw. — Petrus Deman, wed. van Silvia Reynaert en Irma 
Assez.— Eugeen Vandenbroucke en Maria Wydooghe.— Jeroom 
Wydeoghe en Eugenie Vanslambrouck.

Sterfg. — Regina Lefevere, 89 j. wed. van August Declercq.
— Karei Devloo, 54 j. — Karei Verhaeghe, 67 j. wed. v. Romanie 
Bommarcq. — Maria Debusschere, 18 j. — Irma Vanacker, 22 j, 
echtg. van Karei Vanhoutte. — Georgina Lagrou, 4 m.

H O O G L E D E .

T r o u w b e l o f t e n .  — Camiel Jacobs, van Blankenberghe en 
Martha Declerck. — Henri Cornillie en Celina Dejonghe, van 
Rousselare.— Cam. Laleman van Staden en Adronia Hoorelbeke 

Geb. — Leona Hemeryck, dv. Josef en Maria Bruneel. — 
Alice Vandenbussche, dv. Victor en Louisa Maes.

IS E G H E M .

Geb.— Valeer en Michel Maes, tweeling van Cyriel en Martha 
Deprez, Kortrijkstraat. — Maria Brabant, dv. Aloise en Elodie 
Seys, Rousselarestr. — René Maes. zv. Camiel en Eleonora 
Coolen, Lendeledestr.— Margareta Soens, dv. Honoré en Elisa 
Debrabandere, Zevekote. — Walter Driesens, .zv. Maurice en 
Bertha Vandewalle, Kortrijkstraat.

Huw. — Leopold Dejaeghere, 26 j. werktuigkundige en Maria 
Maddens, 25 j. corsetmaakster, — Josef Mulier, 28 j. bediende, 
en Alice Dierckens, 28 j. zonder bedrijf. — Eugeen Vansteen
kiste, 21 j. borstelmaker en Clementina Vervaecke, 20 j. spinster.
— Jeremias Priem, 26 j. peerdengeleider en Maria Beernaert,
31 j. borstelmaakster.

Sterfg. — Suzanna Binquet, 16 m. Ommegangstr. •— Roger 
Labeeuw, 6 dagen, Kortrijkstr. — Amelia Dekyvere, 54 j. echtg. 
van Hyppoliet Vanhaverbeke, St-Pieterstraat.

K O R T R IJ K .

T r o u w b e l o f t e n .  — Odiel Buyck, metsersgast, te Hulste, 
voorheen te Bavichove en Maria Huygelier, landwerkster, Sint- 
Denijsstr. — Pieter Richard, haarsnijder en Hendrika Herrygers 
naaister, echtgescheidene van Frans Verheyden, befde Recol- 
lettenstr. — Edmond Moulin, statiebediende, Tolstr. en Helena 
Dubaere, huishoudster, Aelbekesteenweg. — Camiel Descamps, 
fabriekwerker, echtgescheiden van Blanca Malfait, St-Antonius- 
straat en Gabriella Lapere, naaister, Damkaai. — Jules Van- 
cowemberghe, meubelmaker, Kapittelstr. en Philomena Noseda, 
borduurster, Plein. — Josef Naert, pleisteraarsgast, Wijngaard
straat en Irma Devarwe, dagloonster, St-Antoniusstr. — Albert 
Desmet, goudsmidsgast, Molenwal en Elvina Decaluwe, I uis- 
houdster, Iseghemstr. — Gustaf Scherpereel, wagenmaker en 
Leona Slosse, huishoudster, beide gehucht Walle.

Geb. — Paula Coornaert, St-Janslaan. — Marcel Holvoet, 
Gentsteenweg. — Leo Casselman, Pachthofstr.— Juliana Terry, 
Kanonstr. — Pieter en Josetta Devos, Leopoidstr. — Willem 
Callewaert, Volksplaats. — Eugeen Depraetere, Pluimstraat. — 
Marietta Malfait, Boerenhol. — Maria Basyn, O. L. Vrouwstr.
— Louis Balegeer, Gentsteenweg. — Ivonna Monteyne, Twaalf 
Apostelstr. — Noël Banneel, Gazstr. — Maria Vermandele, 
Bruggesteenweg. — Maria Debisschop, Verkorenhof.

Huw. — Michel Broucke, 20 j. vrachtvoerder, St-Antoniusstr. 
en Julia Rubbrecht, 22 j. spoelster, Ste-Annabeluik. — Joris 
Vanwijnsberghe, 24 j. vuurstoker, St-Antoniusstr. en Julietta 
Totaert, 23 j. naaister, Reepkaai. — Willem Temmerier, 20 j. 
statiewerkman, dreef Ten Ackere en Maria Vanhoecke, 22 j. 
dienstmeid, te Gent. — Victor Honoré, 22 j. werktuigmaker, te 
Harelbeke en Magdalena Delbarre, 25 j. naaister, Veldstraat. — 
Jules Himpe, 32 j. schrijnwerker en Maria Vercaemst, 24 j. 
naaister, beide Vaartstr. — Celestin Halsberghe, 41 j. stoomge- 
leider, wed. van Amanda Decaluwe, Slachthuisstr. en Sidonie 
Pantin, 43 j. dienstmeid, Doornijkstr. — Jules Vanassche, 25 j. 
statiewerkman, Aelbekesteenweg en Maria Demeulemeester,
22 j. huishoudster, Congoweg. — Robert Anseeuw, 28 j. veearts 
en Suzanna Viaene, 22 j. zonder bedrijf, beide Meenensteenweg.
— Abel Vandenberghe, 22 j. kartonkapper, Tuinstr. en Juliana 
Deleu, 19 j. spoelster, Gazstr. — Maurice Soete, 23 j. inpakker, 
Volksplaats en Alix Ketels, 24 j. strijkster, Vooruitgangstr. — 
Leo Vandriessche, 27 j. dienstknecht, Staceghemstr. en Rachel 
Vanvught, 27 j. magazijnierster, Lambrechtstr. — Felix Debels,
19 j. schildersgast, Sweveghemstr. en Maria Vercruysse, 21 j. 
bobijnster, Schinckelstr. — Maurice Maertens, 21 j. zwingelaar, 
te Cuerne en Martha Priem, 21 j. spoelster, Herderstr. — Louis 
Dujardin, 24 j. huidevettersgast, Veldstr. en Adriana Caveye,
18 j. borduurster, Vaartstr.— Emiel Mahieu, 21 j. klakkenmaker, 
Wijngaardstr. en Rachel Teirlinck, 21 j. naaister, St-Denijsstr.
— Valeer Deflo, 19 j. timmerman, Sweveghemstr. en Leopoldina 
Flypor 20 j. weefster, Proostdijstr. — Willem Gadeyne, 27 j. 
remsluiter, dreef Ten Ackere en Maria Declève, 27 j. naaister, 
Overleiestr. — Hector Decock, 22 j. schildersgast, Veemarkt, 
en Clara Bultiau, 22 j. bobijnster, Klakkaersreke.

Sterfg. — Theresia Man, 49 j. huishoudster, echtg. van Po- 
lydor Vlieghe, Gazstr. — Gustaf Nys, 21 j. bakker, Leiestr. — 
Marietta Verhaeghe, 9 m. Proostdijstr. — Sylveer Vandevyvere,
1 m. Voetweg 79 j.— Emma Crombet, 78 j. zonder bedrijf, wed. 
van Julien Beke, Beggijnhofstr. — Polydor Vanryckeghem, 75 j. 
zonder bedrijf, echtg. van Virginia Deruyck, gehucht Pottelberg.
— Joanna Goussaert, 1 m. Schaekenstr. — Josef Derho, 5 m. 
St-Antoniusstr. — Richard Corcelis, 49 j. vlaswerker, Paleisstr.
— Pieter Devos, 2 dagen, Leopoidstr.— Karei Vandekerckhove,
76 j. zonder bedrijf, echtg. van Florentia Deplancke, Staceghem- 
straat. — Jaime Oliver, è m. Leiestr. — Simon Dewercbin, 65 j. 
schilder, echtg. van Sidonia Parmentier, St-Denijsstr.

M O O R S E E L E .

Geb. — Dina Vanraes, dv. Julien en Emma Vandenbulcke. — 
Jules Expeel zv. Petrus en Leonia Sioen. — Ivonna Haspeslag, 
dv. Alidor en Maria Desmet. — Gerard Vanelslande, zv. Cyriel 
en Maria Feys. — Germaine Bultynck, dv. Henri en Silvia 
Esprit. — Germana Vanneste, dv. Cyriel en Ludovica Vuylsteke.
— Simonna Dekeyzer, dv. Cyriel en Maria Vankeirsbilck.

Huw. — Camiel Luyckx, 25 j. en Paulina Lenez, 23 j.

Sterfg. — Karei Verraest, 80 j. wed. van Rosalia Cotnmeynj
— Charles Desmet, 81 i. echtg. van Anna Vancauwelaert. | 
Sidonia Bossier, 69 j. echtg. van Jan Parmentier. — Leo Vujjl 
steke. — 80 j. — Isidor Broutin, 83 j. echt. van Babara SamyJ

O O S T - N IE U  W K E R K E .

T r o u w b e l o f t e .— K. Kastelein en Julietta Heemeryck, Rono 

Geb. — Josef Verhuist, zv. Eugeen en Juliana Decommer. • 
Germaan Verslyppe, zv. Theophiel en Lucia Vandamme.

O U C K E N E .

Geb. — Alice Desmedt, dv. Jules en Maria Vandeputte. ■ 
Marcel Declercq, zv. Remi en Maria Sinnesael, — Henri Rottl 
lier, zv. Richard en Valeria Lambrecht. — Oepottere, zv. Arthi| 
en Maria Verloo.

Huw. — Gustaf Verscheure en Magdalena Cottignies, Iseghenj
— Adolf Vanneste, van .'v’umbeke en Elisa Vandenbulc'-e. ■ 
Remi Grijmonprez en Maria Coussement, van Rumbeke.

Sterfg. — Gerarda Houttave, 10 m. — Euphemie Supply, 301

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

Geb. — Maria Seynaeve, dv. Jules en Helena Jacques, Plaatsl
— Bertha Clarysse, dv. Alberic en Pharailde Bouckaert, Nachtej 
gaal. — Eleutherius Ghillemyn, zv. Martin en Maria Laflereï 
Nachtegaal. — Maria Serruys, dv. Victor en Florina Plets, idi|
— Bertha Six, dv. Odiel en Stephania Vuylsteke, Kruisstraat. 

Huw. — Gustaf Cappon, pannendekker, te Moorseele en Juliil
Dejonghe, naaister. — Cyriel Lefevere, fabriekwerker, WynkeHj 
St-Eloi en Emilia Dejonghe, naaister. — Julia Soenen, landwerf 
ker en Sidonia Vermont, herbergierster, wed. van Petrus Olivierj

R O U S S E L A R E .

T r o u w b e l o f t e n .  — Prosper Demey, bediende en Angell 
George, zonder bedrijf, te Brugge. — Emiel Melsens, werktui| 
kundige en Martha Vandermeersch, zonder bedrijf. — Gust; 
Lampe, arbeider en Gabriella Debruyne, fabriekwerkster 
Gustaf Leman, landwerker, te Ledeghem en Pharailde Bruneelj 
breister. — Henri Cornillie, metsersknaap, te Hooglede ei 
Celina Dejonghe, haspelaarster. — Oscar Degryse, dienstknechi 
en Maria Dejonghe, dienstmeid. — Emiel Couckuyt, onderwij 
zer en Zoë Heydens, zonder bedrijf. — Jan Vanderborght, met! 
ser, te Rijssel, voorheen te St-Jans-Molenbeek en Magdalem 
Roelens, dagloonster, te Rijssel, voorheen te Rousselare.

Geb. — Michel Brugghe, Kattenstr.— Victor Allossery, Noord' 
laan. — Magdalena Vanexe, Kattenstraat. — Norbert Bossiet,;1 
Noordstr. — Albert Aerbeydt, Molenstr. — Gilbert Crombez,; 
Ruiterhoek. — Flora Desmet, Hoogledesteenweg. — Cyriel 
Vannieuwenhuyse, Borstelstr. — Maria Coussement, Hooglede
steenweg. — Sara Carly, Langemarktstr. — Georges D’haene, 
Godshuislaan. — Irma Benoit, Yperstr. — Omer Winne, Hoog-, 
ledesteenweg. — Helena Vermeersch, Vijfwegenstr.-— Evelinai 
Ingels, Rodenbachstr. — Victorina Deceuninck, Gr. Bassinstr., 

Huw. — Polidor Ronse, 55 j. leurder en Silvia Vandenwyn-i 
gaerde, 20 j. leurster. — Ferdinand Detailleur, 23 j. voerman em 
Augusta Decraene, 22 j. fabriekwerkster. - Hector Segers, 22 j., 
hovenier, te Rumbeke en Valentina Bert, 24 j. dienstmeid. —f 
Alfons Desmet, 21 j. arbeider en Magdalena Verhoest, 19 j. 
fabriekwerkster. — Leo Tuytten, 29 j. handelaar en Hendrika, 
Verlinden, 28 j. zonder bedrijf.

Sterfg.— Cyriel Roose, 47 j. borstelmaker, echtg. van Juliana, 
Hilléwaere, Meensteenweg. — Maria Degryse, 5 weken, Gitsstr.,
— Alois Cornette, 82 j. zonder bedrijf, wed.v an Anna Depeuter, 
Mandellaan. — Benjamin Samyn, 8 dagen, Hoogledesteenweg.
— Rosa Vantorre, 43 j. zonder bedr., Consciencestr. — Augustai 
Bossuyt, 18 j. Dixmudesteenweg. — Leonia Bossu, 5 m. Groe
nestraat. — Maria Vanwildemeersch, 82 j. kantwerkster, echtg. 
van Karei Lanssens, Bakkersstr.— Camiel Vandenbroucke, 6 m. 
Damberdstr. — Esther Demuynck, 3 m. Gitsstr. — Ferdinand 
Seaux, 73 j. winkelier, Noordstr. — Gerard Herreman, 8 m. 
Piljoenstr. — Godelieva Muylle, 1 m Hof van’t henneken. —j 
Ferdinand Seaux, 2m. Dixmudesteenweg. Tim
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S T A D E N .

Geb.— Ivonna Beernaert, dv. Charles en Zenobie Verbrugghe.
— Gabriël Deconinck, zv. Oscar en Juliana Huyghe.

Huw. — Charles Soenen en Maria Desnouck. — Theophiel 
Deblonde en Adelina Ampe.

Sterfg. — Godelieva Vanmaele, 2 j.

S W E V E Z E E L E .

Geb. — Marcel Baert, zv. Alois en Octavie Declercq.— Maria .  ,
Versteele, dv. Henri en Florence Vanmaele.— Maria Callewaert V
dv. Jules en Irma Vankeirsbilck. — Bertha Deswarte, dv. Henri 
en Sidonie Carpentier. — Alfons Priem, zv. L. en F. Commyn.

Huw. — Jules Vandenbulcke, 44 j. werkman en Sidonie Nei- 
rinck, 42 j. wed. van Louis Rigole. — Jules Desmet, 21 j. werk
man en Irma Haeck, 20 j. kantwerkster.

Sterfg. — Charles Werbrouck, 73 j. werkman, echtg. van 
Ludovica Vanhoutte. — Amand Vandecasteele. 74 j. werkman, 
wed. van Philomena Goethals. — Maria Muylaert, 88 j. huis
houdster, wed. van Petrus Heydens.

s
W E V E L G H E M .

Geb. — Emilie Gryspeert, dv. Josef en Elvina Debonne. —
Anna Deschamps, dv. Modest en Julma D’hooge. — Alfons Des- 
champs, zv. Camiel en Eugenie Beernaert.

Sterfg. — Modest Seynaeve.

W  Y N K E L - S T - E L O O I.

Geb. — Jeroom Verhuist, zv. Honoré en Eugenie Callens. — i 
Remi Debaes, zv. Henri en Emma Dendauw.— René Descamps, 
zv. Leopold en Paulina Vuylsteke. — Palmyre Vanoosthuyze, 
dv. Cyriel en Elisa Beels. — Ivonna Bultynck, dv. René en 
Helena Commeene. — Leopold Vanneste, zv. Henri en Louise 
Vansteenkiste — André Vandamme, zv. C. en Elodie Wylin. <

Huw. — Jules Vanhoutte, 22 j metser en Flavie Dedeur- 
waerder. 23 j. weefster ^

Sterfg — Achiel Vanhoutte, 9 j. — Gustaf Couckuyt, 48 j. 
echtg. van Leonie Decock.

D e  beve lhebber v an  de  pom p ie rs  v an  K w a k 

ke lenburg  h ad  he t tijd e lijk e  m e t he t eeuw ige ver

w isseld en nu  was de  vraag , w ie zal hem  op- ; 

vo lgen . M en  was in  tw ijfe l : zou  m en  kastelein 

Peeters nem en  o f la n dbo uw e r W illem s . E in de lijk  

s tond  een spuiter recht en zegde  : Pom pgenoo- 

ten, w ij nem en  den  sm id  to t onzen  overste is 

hij heel d o m , v an  eenen ande ren  k an t is hij de 

eenigste d ie  zoo  een g roo t h o o fd  heeft als de 

d o o d e  h o fd m an . N em en  w ij hem  niet, w ij vallen  

in  kosten v an  een n ieuw en h o e d ! H ij w erd  ge

kozen.

Arlesiaansche Putten
voor kunstmatige 

Rooterijen en andere 
Nijverheden.

Ik waarborg mijn 
stelsel als zijnde de 
K o e i lk o u p s t e  
e n  z e k e r s t e  
m a n ie r  om a l- 
t i jd  en  o n o p 
h o u d e l i j k  in 
overvloedige hoe
veelheid water uit 
den grond te trekken

»I.Ley/.ers ,
AANNEMER,

154,

G. Moureaustraat. 

l lru a s e l.

Voor he t A kkoordeer en van  
P ianos

zich te wenden bij

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

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

Kunsthandel St-Michiel 

Vlamingstraat,47, te Brugge. 

Pas verkrijgbaar gesteld :

Karei Lateur’s Penningbeeld
van pastoor Verriest. 

in plaatser afgegoten op voetstuk, ver 
minderd formaat 28 X  20 cm. 

Uitgave ter verspreiding: 2 fr. (Verzen
dingskosten niet inbegrepen.)

Tkoor uitscheiding van beroep, te koop 
bij Edm. Thanghe, Brugstraat, te We

velghem.

Volledig Bakkersgereedschap,
zooals : Trog, Palen, Platen, enz.

BL0NDEEL Gebroeders
Loodgieters, Z inkbew erkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 

van fabrieken en nijverheidsgestichten.

___________ [spoedige bediening  S

Werkhuizen^ Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk. j ^

W ilt 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, b..ard 
ziekte, verouderde aderspatten, leelijke bee- 
nen of van alle mogelijke velziekten, neemt 
zonder uitstel met het aankomen en het af
vullen van ’t blad de vermaarde flesch j 
ilti>6 <lzuivei*ii««E' De Bie, die zonder

I  feilen en op korteren tijd dan gij wel denkt,
§ alle deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. 1- 3 5 .

T H i it le n b a ls e n  t De Bie, verdrijft op 
een oogwenk de razendste tandpijn zonder 
net tandvleesch ' te verbranden en daarbij 
’t is geen vergift.

Proeffleschje fr. 0-30 met den post fr. 0-35 
M i iH f ip i l le n  t De Bie, uitstekend tegen 

slechte spijsverteering, hoofdpijn, bloedar
moede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond, 
vaters enz.

1 frank de doos van 
■*0 pillen. Per post fr. 
1 - 0 5 .

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

HUIS WULLEPUT
Budastraat, Kortrijk.

Spec ia lite it  v a n  .\Icriaiilen
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.

Huis HENRI DÉSMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, I

K O R T R I J K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnitarsn, 

Engelsche bedden, 

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

Stoelen, Gordijnen, Stoors, 

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 

Wolle sargiën.

[G r o o te  k eu s . — G o ed k o op .

1e 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, 
Iieghem.

ELECTRICITEIT
Ondernem ing van Lich t, Dynamos, Motoren 

Ventilatoren, enz.

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

Warm water en Stoom verwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen
Overle iiis traat, 54, K ortr ijk .

oe

Pillen Géry
purgeeren zonder pijn en 
hebben een wonderbaar 

effekt op het bloed dat zij 

iotaal vernieuwen.

Prijs : fr. -1-35 

Apotheek Vande Walle, 
Noordstr., Rousselare en 

Hulpiau, Kortrijk en bij alle apothekers. 
Algem. depot: apoth. Canivet, Doornijk.
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DE MAAGZIEKTEN
------ •»

W a t  is  e e n e

m a a g z i e k t e  ?

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 vergezela 
van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailingen, hoofdpijnen, zwellingen,

Êassen, 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 aen rug, den buik, tusschen 
de schouders ; nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droeiheid, 
ontmoediging, neerslachtigheid en zwarte gedachten.

Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en 
ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de 
maagziekte kan genezen, dit ziju de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock 
do maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
«n de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene 
doos Poeiers de Cock, g ij zu lt er over verw onderd z ijn . De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 3.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

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

Statieplaats,

ROUSSELARE 

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

Alkrkande pastede Gereedschappen
v o o r  a lle  a m b a c h te n , zo o a ls  :

‘Ttmmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven
makers, Mekaniekwerkers, Metsers en Plakkers, Landbouwers, Zinkwerkers, Velo- 
werkers, Kuipers, Rijtuigmakers, Behangers, Beenhouwers, Kleermakers, Schoen- 

1 makers, Hoveniers, enz., enz.

■I B O U W  ART IK ELEN ;: Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char
meren, Leenen, Spagnoletten. — Lattestoors - artike len . — Dakvensters, 
Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels, 
Deurpaneelen. — K avegekken . — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o lle d ig e  l»euw vs»n M  (‘ iia jïie- A  r t  i k e le n .

< Verders te bekomen ALLES wal den handel 
j____________________ betreft. t________________

DEMEESTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

I X

Bijzondere keus
VAN

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 N G E R IE F

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL 

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

Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

Gewone- en Prachtbedden
(D u it sch  m o d e l )

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

K I E K E N P O E I E B  -181
VOOR L m .BOUW ERS EN KlEKEftKW EEKERS. Onfeilbaar Ontsmet Geneest - Verkloekt

tegen sterfte ,ch o lera .d yp h terie , p okken  
snot en alle besm ettel ij ke z i e k te n . "
Het is beter eene ziekte te t 
komen dan 7e te moeten  ̂

bestrijden.

^  2 .2 5  fr. de pak,
'S.óOfr de pak van ik//o t

overal franco verzonden .
ênpak is vo/doende om duizend koppen volkomen tegenejen 

’.Ten verstandige boer verteertgeern 6.50 trom  er 100te Winnen. 
GEBRU IKT  EN G IJ ZULT O N D E R V IN D E N

Bereider: ACH. LY B E ER . A p o th e ek  h e t ft  o00e  K r u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFO O N  N =2 0 6 .

M O E D E R S , indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

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

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voor ! :elig de Slaapsiroop, zonder den nadee- 
ligen invloed dezer laatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te frengen, 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 honderde moeders van Rousse
lare en .jmliiigende gemeenten die ze reeds uitslui- 
telijk gebruiken en allen zullen er u met denzelfden 
lof van spreken.

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIOB

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

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

R O U S S E L A R E  — Telefoon 175

Plaag der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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 VANDEWALLE 
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 besmetteüjke ziekten.

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

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

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

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 aapraden, 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 ix l i*  H t iil ip -  
j m 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 vólkomen genezen te zijn.

De «  E llx i» *  P h i l i p p a r t »  kostJS-SOfr. 
en 4- 50  fr. de flesch.

De «  E l i x i r  l ’ lu i l ip p a r t ,  »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren F l i p t s  te Meenen ; H u l p i a u  te Kortrijk; 
L y b e e r  te Rousselare; F o n d e r  te Moeskroen; 
M e s s ia e n  te Komen ; D e w u l f  te Wervick ; V a n d e r -  

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

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

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

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

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

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

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

B « x s )  A m . m & m s s n  - n a s i *
K O R T R IJ K . Te l. 308 ,

IJzerenw egstraa t, (rechtover ’t  W eerhu izeke).

IJsgerechten, Glacé et Sorbets.
Bijzondere Rilgebakken, Gateaux Glacés.

Waarvan eenige. Oom Tom, Rots Bayard, Dijonaise Glacée, en tal andere. 

Oude Specialiteit van de Suikerbakkerij Ter Statie, gesticht in 1861. 

Vanille en Koffie Glacé.

Gebakken voor Doop en Bruiloft, Familie-en Jubelmaaltijden. 

Praalgebakken en fijne Nakost, (Petits Fours).

Verrassingen om de tafel te sieren.

Chocolade van ’t merk Patrons Patissiers en alle beste inlandsche
en vreemde merken.

Gekend Huis om zijn A m ande lb rood  en K ortrijksche B iscotten.

Huis JOSEPH VERRIEST
' 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 en Normandische cretonne; 
stamijn voor dames-handwerk, fantasie tafelkleederen en oud linnen. Katoen en 
wolle sergen. Kloosterstoffen, enz. — Mekaniek borduurwerk.

M U Z I E K M A A T S C H A P P I J E N
koopt u w e  in strum enten  In het

H u i s  E M . '  F A U C O N I E R
K eizer K are ls traa t, 83, TE GEN T .

RUGL.ES te beginnen aan fr. 33.00.

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

franco t’huis geleverd.

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

TANDEKBALSEM
VAN

HET 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 .

In 1 minuut stilt’ de D E M ' I X O L  
totaal en voc r altijd de tandpijnen, de he- 
/igste abces:-en en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enKel gebruik 
van L ie n t iu o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

B I H V H O I i
i  .25 fr . het fleschje in alle apotheken. 

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

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

Avelghem, M. VancaemelbekeenR.Vermandere. 
Meenen, Flipts, Rotiers en Boute.
Waereghem, M. Robberecht, J. Renson. 
Kortrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

HET 8000E KRUIS
BIJ

A c h ille  Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROU SSELARE 
Telefoon 296.

Ongetwijfeld is A m l g r a i 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 d« 
minst maagkrenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk «n spoedig.

1 fr. de doos van 7 cachetten.
2 fr. 16

Verantwoordelijke drukker-uitgever 

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid
die kan gevola seven aan bronchiet en tering. 
D e  B O ltS T P IL L E rV  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezeno 
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 weei'de en opleg van 5 cent. voor 
port.

In  den G ouden K am .

E. COORNAERT-
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden van Corsets
s t e r k  en  g o e d k o o p .

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.

A u g u s t  en M a r ie  F E Y S
Ooststraat, 103 — St-Michielsplaats, 4 

K O I IS S E L A K E .

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

KIEKEN KWEEKERS
o n

LANDBOUW ERS

In geval van Cholera , D iph terie , 
d ikke  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 dezelfde apothekers, de 
onfeilbare remedien tegen ’t Sno t 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 he t hand teeken  van  apo 
theker R . V erm andere van  Avel- 
ghem .

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

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

Alleenlijk verkrijgbaar 
In de welgekende apotheek

F ra n z  V A N D E  W A L L E
Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

Yraagt hij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

N o o r d g t r a a r »  a<5. U o u n a e la r e

Telefoon N° 102

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

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

Eenige depositaris : M a r i n  V a n  H o u w e .

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

Groote Meubelmagazij nen
3 ,  K  i-i n s .  :t

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

K O R T R IJ K
Oud Huis We Vandeleene r .  & g vande leene

OPVOLGERS.

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

Matige prijzen.

i r j i l f i u T i
I 4 É é ' l j M é  

N i  '||i 4 t
liB jlliife l
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Belgische Hypotheekmaatschappij
EN SPAARKAS

NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank
Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLE1.

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

C o l l e s i f  «!<-«• C o n im ix N a r io K c ii t MM. J e a n  d e l l a  F a i l l e  d e  L é v e r q h e m , voorzitter, 
de Graaf A d r i e n  d e  B o r c h g r a v e  d ’A l t e n a ,  L e o n  C o l u n e t - P l i s s a r t ,  Baron A u g u s t e  D e lb e k e ,  E d o u a r d  

J o l y ,  de Graaf O s c a r  L e  G r e l l e .

SPAARBOEKJES aan :*.«o %
RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 °/q 

U itg ifte  van G rondob liga tiën  aan  4.00 °/o 

L e e n i i i^ e n  o p  H y p o th e e k  — Vooi-Mchiutien o p  T ite ls

A  G K.M K.\
Aelbeke : M. Emiel Mullier. gemeentesekretaris. 
Avelghem : M. Aimé Vercruysse, gemfentesekret. 
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, onder.vijzer. 
Montaleux (Moeskroen): M.V. Pycke, handelsbed. 
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  OP!  

U W  H E IL  IS N A B IJ !
De W c m ile r b a r c  I » » e i l e r »  -van lie t  W i t  K ru is  (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 Woii(l<>rl»ap<> ■‘ o i'ilo rN  vn n  lie t W i t  K ru is  versterken de zenuwen, 

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

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

driedubbele doos ; 6  fr. 3 5  de 6 doozen of zesdubbele doos.

O I '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 KortrjK bij MM. Descamps-Terrière, Steenpoort, 8 , en Hulpiau, apotekers ; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltnur. Simoens en Van Houwe.

S c h o o n h e i d
D a d a Werkdadigheid zonder 

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

D a d a

Onfeilbaar «oor de 
geneezing vin  kloven; 
«naakt de huid blank 
H  EEN NACHT.

Allerfijnst en op M 
gelaat blijvend:onontbeer
lijk vooi elke toilcttaBcLDe doos 2.50 

De 1/2 doos 1.50

KOOP IN ALLE GOEDE HUIZEN
T tK O K l KlJK, Drogerij De Krokodil, Groote Markt; Lepère-uuuuiason, ^.eiestraat; ApuineeK De 

Bie, Rijsselstr.; A. Descamps-Terrière, apotheek van het hospitaal, Steenpoort, 8 ; Ledure, Koornmarkt

Fabriek van Scheikundige Meststolïen

n i C ï l A I S B  B E  B V Q B B H & f l I B

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

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

VRAAGT PRIJS-COURANT.

I
-  &

N aam looze  M aatschappij. — K ap ita a l 5,000,000 F rank .

Zetel: A N T W E R P E N ,  Twaalf Maandeostraat, 13, nevens de Beurs

Voorzitter: Graaf van der Stegen de Schriek.

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

Af gevaar digd-Beheer der : M. Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. 

Bestuurder : M. Chs Tuyttens.

Collegie van Commissarissen : MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant
werpen, Schöller 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 l i i j ïe i i  « i »  vastte ir»e<ier<-n in  e « r « t e n  ra n jr  v a n  H y p o th e e k  

a a n  v o o r d e e l !  g e  v o o r w a a r i ln i ,
Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

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

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

niet vertegenwoordigd.

Iseghem : M. Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde. 
Marcke: MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
Moen : M. Ernesi 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 Eloi : M. J. Oost-Van Heuvel.

w>m o w o g b a p

G .  R 0 E S L E R - B 0 L L Edos Pierres, 33, C O U R T R A I
M a is o n  l a  p lu s  r e n o m m e e  de  l a  c o n t r é e , recommandée

particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g r a n d ls s e m e n ts  e n  to i is  g e n re s  : Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 
S p é c ia l i t é  t Peinture k 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

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

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

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

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

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

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 
•chriftelijk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodigen postzegel bil te voegen.

Brandig- bloed
Huidziekten, Zilt 

Eene kostbare  re m e d ie !

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

“ Sinds meer dan vier jaren had ik beenen 
» en armen vol brand, puisten en barsten, 
.. mijn bloed was dik en brandig. Met dank- 
>» baarheid moet ik zeggen dat de ware levens- 
.> pillen van 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 E X S I'IL L E IX  
F . Ito n ia n . door hunne bloedzuive
rende kracht, brengen de bedorvene vochten 
terug naar het darmkanaal, ontlasten het li
chaam, zuiveren het bloed en daardoor wordt 
bet 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 K E  L.KVE.XS- 
■ML.I.E.V E. Ito n ia n  verkrijgen in 
alle apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

I

I

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij ’«n 

Gezondheidsleer van België. fg 
van 24 Juli 1907).

Genezing ln 10 minuten van de hev\_ jt tand- en 
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door de 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A p o t h e k e r  t i  
M e c h e le n ,  Officier der Academia Fislco-Chimlco 
Italiana 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 po»t, te
gen mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eiscbt 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 NIET OMKLAPPEN I
Ook te bekomen te Kortrijk bij A. Descamps- 

Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

IN  V ERT RO U W EN

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

W eigert alle namaaksels.

Te bekomen bij

A. DESCAMPS-TERRIÈRE
S te e n p o o r t . K O ltT K l. lK .

flw pp n p m p n  welgekalantenuver ie nemen schoenwinkel
gelegen te Kortrijk, O. L. Vrouwstraat, 
Au Talon Louis XV.

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

MEUBELMAGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

Het is bewezen dat die Meubelmagazijnen ge
kend zijn voor verkoop met waarborg en genadige 
prijzen van alle slach van rijke en gewone Meube
len, alsook van Wiegen, ijzeren Bedden, Spiegels, 
Kinderstoelen en Rijtuigen, Keuken- en Herberg- 
gerief, M a i r « » » 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
V lasm ark t, 2, K o rtr ijk .1

FOBRIEK VflH SOPERPHOSPHHTEH. SGHEIKUHDIBE VETTEN EN KÜNST6ÖB»i!S.
H uis gesticht in  1876. _____________ _____ ____

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

S am engeste lde  opge lo s te  G u a n o  « D E  Z O N  ».
GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag : N itraat van Soda Sulfaat van Ammonia 

Superphosphaten, N itraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potascfl 
K aïn iet IJzers lakken  (Scories). Plaaster, IJzersu lfaat Phosphaat Bernard, Magnesiun 
Kopersulfaat (blauwen aluin) 98/99 zuiver Vergruizers Verniorel Éclair n. 1 .

RHUMATISM GENEZEN
M ® — S 'yS ' b ew jiw  v a n  $cenezin e. M. Guillaume-Paul Denil, Hospitaal- 

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

Indien gij lijdt aan rhumatism, jicht, heupjicht, lendenpijnen, enz., weest over
tuigt dat de C a c h e tte n  W i l i ia m  die M. Denil genezen hebben, u ook gene
zen zullen. Dadelijke verzachting: genezing binnen de acht dagen.

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

Apotheek 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 .

H U L P H U I S

Matrassenfabriek De Ster

W e Pol Hiel-Vandenberghe
D o iiijn k aa i, 2, K ortrijk .

Zelfde huis te Meenen,

De beste floconwol om zelf uwtH 
matrassen op te vullen is deze der 
gekende fabriek De Ster, aan 1,00f 
1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.

Atrikaansche wol aan 1.90 ea| 
2.25 tr. de kilo.

Inlandsche wol te beginnen va* j 
3.75 tot 4.50 fr. extra. f

Opgemaakte matrassen in allJ 
prijzen. Groote keus van Bedderijenil 
Sargiën, Bedspreien, Engelsche bed* 
den en Tapijten.

Wie in vertrouwen wil gedienl 
zijn, wende zich naar De Ster, Doll 
f ij nkaai, 2, bij de Leibrug, KorfrijfcJ 

Yperstraat, 4.

O

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal: EEN M ILLIOEN  frank.
Werkende onder het toezicht zijner leden

15 MILLIOEN 284,000 FR,

Zaken verwezentlljkt 
op 30'” Juni 1912 voor 37 % MILLIOEN FRANKEN

LEVENSVERZEKER'NGEN aan beste gekende voorwaar 
den verblijf in Congo toegelaten 

-• SPAAR- EN PENSIOENKAS zuivjre mutualiteit aan de 
beste gekende voorwaarden.

3- LIJFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 

door l 8"  hypotheek van dezelfde waarde.

4. WEDUWE EN WE EZEN PENSIOEN EN.
5 PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

DEN, bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel

6- VOLKSVERZEKERINGEN, menschlievende voorwaarden.
7- LEENINGEN OP HYPOTHEEK BOUWEN.
8 AANKOOP VAN GOEDEREN up RENTE, aan de hoogste

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s,e rang.

9 PLAATSEN VAN HYPOTHEEK OP 1«e RANG voor 3*
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/0) met namelijke In

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

>0. SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN OP 
OPENBARE FONDSEN.________________________________

Versctiiilonde agentschappen en inspecties te bekomen

de  L isrne?traat, 3 9 ,  Brusse l
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K o o p t  u w o  lM»*»oo4lt£slt4Ml«*i» in  C a o iile l io iio  uit. o e r x t e  liam l*
In «le f ï r o o t e  F a b r ie k  v a n  C a ou tch ou c

B E L G I A N  R U B B E R  (N .  V . )
70, Bo!linck>straat, Brussel-Anderlecht

TELEFOON A. 1894
SI*K< I A L I T E I T O  t BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

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

Fabrikatie van eerste keus. — Vergoede tusschenhandelaars.
C A O U T C H O U C  VO O R  A L L E  XIJ  V E U  IIEOE.X.

Schrijfmachienen 

U N D E K W O O i )  Itehuilt
Wie goedkoop eene 

S C H R IJF  MACHIEJ 

koopen wil, vrage de

U N D E R W O O D  R E B Ü IL t I
Prijs: 375  fr.

Eenige depothouder voor België|

J . VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.


