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W« A. VAN MOORTEL-DE KEYSER Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst.
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Leest
in dit nummer, de volgende hoogst belangrijke arti
kels :

Vlaanderen, de lusthof van België,
door Warden Oom.

Jongeliedenhuis.

Een meisje dat aankomt.

Nog Furnémont.

Kamernieuws: Militaire lasten.

Mgr. Meerschaert.

Franz Schubert.

Buitenl. Overzicht: Oorlog en Vrede.K---------------------------------------------
Vlaskroniek. — Wetenswaardigheden.

L Onze Bonden.

De Wereldtentoonstelling van Gent. 

Boekenbespreking.

Kroniek van de Week.__

Vlaamsche belangen.

De nieuwsjes van “ Kijkuit. „ 

Marktberichten.

Nog andere interessante bijdragen worden, uit 
reden van plaatsgebrek, verschoven tot ons naaste 
nummer.

Vlaanderen, de lusthof 
van Belgie?

De lusthof! Waar zijn de tijden belonden dat het 

zoo was?

Ja, over dertig jaar was het werkelijk nog zoo;* 

rond en rond de landelijke gedoenten liepen de 

singelhagen, bezet met hooge populieren, zware 

abeelen en ruwe wilgen; geen enkele hofstede, die 

er niet stond, beloken door de machtige kroonen van 

eeuwenoude eiken en boomen allerhande; ook bijna 

geen enkele boerdcrie, die geen laan had van linden 

of olmen, leidend te stukkewaarts- in.

Helaas! Helaas! de automobielen zijn opgekomen; 

en het zeeleven is in de mode; en een heelen pater

noster andere onnoozelheden hebben burgerrecht in 

onze zeden bekomen en en... met al die schoone 

dingen kregen de eigenaars krotte van geld en en 

en... de boomen moesten het bezuren.

Peist niet dat ik tegen de boeren ben, omdat ik 

voor de boomen schrijf; ’k was daar voor zelf veel te 

lange boer en ’k bleef het, maar de mensch leeft niet 

alleen met brood en in Gods name toch! wat gelijkt 

een boerderie zonder boomen ? Is ’t niet lijk de 

eeuwige armoede?

Boem baf! De happe heeft alles plat geleid, zelfs 

daar, waar de boer weinig of geen schade van de 

boomen te lijden had.

'k Weet het zoo goed als de beste boer, wat 

schade een boom kan veroorzaken, maar’k weet ook 

dat boomen rond gerzingen weinig abate doen, 

dat ze zelfs de fruitbloeien tegen rijm en vorst 

beschutten rond de boomgaarden —  en dat ze 

donderschermen zijn rond de gebouwen.

Hoe wilt er dan een enkele eigenaar zijn goed 

laten liggen, als uit nen zak geschud ? ’t Is afschu

welijk!

En nochtans is het zoo, bijna heel Zuidvlaanderen 

door; onze oogen zoeken en zoeken er, van over de 

vervelende naaktheid der velden op, naar boomen, 

naar boomen —  en al wat we nog te zien krijgen, is 

ergens nen onnoozelen akkerbuk, die krom en slonk 

en alleen bij nen zwijnsbilk te druipen staat. Wat 

hebben ze van ons schoon Vlaanderen gemaakt: ? 

’n eentonige, vervelende vlakte, zoo bluts als een 

puid op zijn gat. — neem me niet kwalijk, dames en 

heeren, want kon ik het nog leelijker zeggen, ’k zou 

het, verdikke !

Nu, ze hebben van Vlaanderen nen stakestijven 

groetenhof gemaakt van nen ouden pastor uit het 

bloote — en dat al, om geld, om geld! Dat vervloekt 

geld!

De boerenhoven in mijn jonkheid, maar dat waren 

vasen, verdokene plekjes in het groen, Edens, afge

scheiden van de zotte wereld, waar stil geluk en 

diepe vrede heerschten — en met al die schoone 

boomen te vellen, staan de boerderiën er nu ontdekt 

lijk den Noordpool, ’t genei van de smerige wereld 

klinkt ongehinderd over veld en dorp ; de vrede is 

weg te lande; het stille leven is er verbroken — en 

de landsche jongens zijn wel van drie helften 

| verschuwd. Ge moet niet lachen, peisje. ’t Is pure 

waarheid.

Wel God ! wat was het schoon en aantrekkelijk in 

mijn jonkheid; heel het veld was als een park; ’t 

was al hemel en groen; de hooge bqomen stonden 

preutsch en schenen den hemel te schragen; de zonne 

bokte op hun koppen en de wind vreide met hun 

blaren — En als het stormde, wel, wel! dat was 

grootsch,’twas bommelen en dommelen en kletteren 

en janken en huilen en moorelen — En in donder

weer, als de getormenteerde vlage de boomen deed 

nikken en buigen,de blaren deedstuivenen tuimelen, 

de spillen deed kraken en scheuren — en als de 

bliksem neerpoefend uit de hoogte, de bullen in 

splenters sloeg, O ! dat was een geknetter en gekrik- 

kraak, tusschen al dat helsch geloei en getuit, erger 

dan van honderd bijzende wagons, dan van vijftig 

hoorndulle stiers, dan van veertig verstierde koeien 

en van al het negermuziek van heel den Congo 
te gaar.

’k Heb een boom aan stukken weten slaan op 

vijfentwintig voeten afstand van ons huis; hij mat 

zevenentwintig fageelen en was hoog als een toren

— en hij werd zoodanig in gruis gespleten, dat er 

tweevoetlange splinters, al over huis en gebouwen 

weg, honderd meters verder, in de stukken geslin

gerd werden.

Dan waren het boomen ! En dan kon de donder 

hem schooren, tegen zulke reuzen! En dan was het 

muziek ! O ! muziek.

En nu, Och Heere! Hou hou! oei oei oeie! zeggen 

de dondervlagen en ze zijn weg, al wat landsche 

gedoenten in brand stekend.

Waar moeten de donders vallen ook ? Op de 
boomen?

Och, de boomen! Al wat er nog staat zijn wat 

fluitebillen van achtkanters en als de donder op 

zoo’n orgelpijpe springt: fuut en ’t is uut; hij heeft 

leute genoeg en steekt de gebouwen in brande.

Dus, eigenaars, plant boomen, plant ze voor hun 

schoonheid en ook voor hun deugd; doch gedenkt, 

dat de boeren u met hun bloed en zweet betalen — 

en daarom, zoekt de gepaste plaats uit; plant rond 

putten en wallen, op de hoven zelf, plant hier en daar 

een aan tle palen van uwen eigendom — en hebt ge 

ergens een vuile zipte of een slechten hoek land, 

doet de arme boer voor die smerige gronden geen 

pacht betalen — dat is niet rechtveerdig — maar 

plant die verlorene plekjes vol boomen, voor uw 
profijt.

Zwicht de boeren en plant boomen.

W a r d e n  O o m .

J O N G E L I E D E N H U I S !
Gasten, waar hebt ge gezeten dan?... ’k Heb 

hooren zeggen, dat ge dezen avond niet in de 
patronage geweest zijt ?

.... De drie gasten kijken bedremmeld naar 
elkaar.... Betrapt! ze zijn betrapt. Moeders oog 
doorpeilt hen : liegen durven ze niet.

—  Moeder, ’t was kermis op den Dries; we zijn er 
eens naartoe geweest.

— W at?... Uwe kermis ligt in de patronage; daar 
is uw plaats den Zondag avond; elders moet ge niet 
loopen. Dat is nog ’t schoonste ook: bestond er geen 
patronage, elkeen zou er eene vragen. En nu ze 
bestaat, zoudt ge ze niet bezigen zeker? Alla! ziet 
dat Hfet nog gebeurt! Heb ik nog klachten, ’t zal zoo 
gemakkelijk niet meer passeeren.

* *, *

Die moeder sprak verstandig. Ze kende misschien 
wel de volle waarde niet van een jongelingspatronage 
of -thuis of -vereeniging. Maar ze wist toch, dat het 
jong volk daar beter op zijn plaats is, dan te sukke
len langs wegen en straten, van kermis naar kermis. 
Neen! dit is een onnoozel en, op den duur, een ver
velende, en doorgaans ook slecht uitvallende leven.

Maar, in ’t gebouw van den jongelingsbond, daar 
moet men z ijn ; daar, is leute en verzet, ernst en 
deugd.

* *

Den Zondag avond gaat het er lustig. De spelen 
zijn aan den gang; de turners zijn aan het oefenen ; 
de muziekafdeeling misschien aan ’t herhalen; de 
tooneelspelers aan ’t leeren. Elkeen in alle geval is 
naarstig aan ’t werk; en de tijd is haast gestolen.

Maar dan op ’t laatste klinkt het ernstig woord. 
De bestuurder van ’t werk toont de jongelieden de 
schoonheid van een grootsch levensideaal. Elkeen 
hangt aan zijn lippen.

Nu ‘en dan vergaderen de afdeelingen : de school 
voor volwassenen of avondschool, uitzettend en 
uitkomend op een vak- en nijverheidschool; de 
studiebond; de matigheidsbond; de turnafdeeling; 
de muziekafdeeling. Alles wat tot verzet, en meer 
nog, tot allerhande vorming der opkomende jonkheid 
dienen kan, is daar in den jongelingsbond voorhan
den. ’t Is een echte bijenkorf. Al de jonge lieden die 
ernstig zijn, zijn daar ingeschreven, vinden daar hun 
verzet, maken daar hunne opvoeding.

Jonge lieden, vooruit met uwe jongelingsbonden.

Ouders, zendt er uwe zonen naartoe!

Ontwikkelden geeft er uwe persoonlijke, begoeden 
geeft ej- uwe geldelijke ondersteuning aan. ’t Is een 
van de vruchtbaarste sociale werken !

Mgr. MEERSCHAERT
BISSCHOP VAN OKLAHAMA.

Hij werd, den 27 Augustus 1847, te 

Rozenaken, in Oost-Vlaanderen geboren, 

studeerde te Ronse en te Audenaarde en 

werd in het Amerikaansch Seminarie te 

Leuven, in 1871, priester gewijd. In Amerika 

was hij eerst te Bay St-Louis werkzaam, 

dan, van 1874 tot 1880, te Ocean Spring, op 

den Mexikaanschen golf. Gedurende zijn 

verblijf aldaar woedde de gele koorts en hij 

zelf werd ervan aangetast.

In 1891 werd hij bisschop gezalfd en 

apostolisch vicaris van Oklahama benoemd. 

In 1891 werd Oklahama bisdom.

Oklahama, zesmaal België groot, was, 

nog niet lang geleden, een territorium, een 

wildland van de Vereenigde Staten, tus

schen Texas, Missouri, Kansas en nieuw 

Mexiko gelegen. Thans is het een der 

sterren van de vlag der Republiek, een der 

Bondsstaten. Aanvankelijk werden deze 

streken door Indianen bewoond.

Langzamerhand werd het land over

stroomd door landverhuizers en weldra had 

men een mengelmoes van alle nationaliteiten.

Dank zij de groote Troosteres de Kerk, 

dank zij hare geloofsverkondigers, en vooral 

dank haren opperherder, Mgr [Meerschaert, 

ontstond hier weldra een nieuwe kristen 

gemeente. Vóór Mgr Meerschaert waren er

12 kerken, nu 130; 7 scholen, nu 30 en 2 

kolleges; 12 priesters, nu 75; 5.000 geloo- 

vigen, nu 40.000.

NOG FURNÉM ONT.
H ij loopt nog.

En ondertusschen, ons schrijven van over 14 dagen 

en staat den liberalen Miles met aan. ’t Zou nog ge

beuren.

Miles wil doen gelooven aan zijne lezers dat wij met 

« ware wellust », met « onverdokene wulpscheid )> 

die zaak « uitleggen » aan onze lezers. Welnu, wij 

hebben enkel en alleen geschreven : « Furnémont wordt 

beschuldigd van aanslag op de zeden op een minderjarig 

meiske ». Niet één enkel woord meer! Laster dus!

Miles schrijft dat Fumémonts vrienden niets gedaan 

hebben om hem aan ’t gerecht te laten ontsnappen, ’k 

Geloof het wel! Z ij wisten heel goed dat het niet noodig 

was, daar zijn titel van volksvertegenwoordiger voldoend 

was om hem de occasie te geven 'van te ontsnappen, 

zonder iemands hulp, door zijn eigen macht!

Miles zegt dat hij liever over zulke dingen zwijgt, dat 

het hem walgt over zulke daden te schrijven. En zijne 

gazetten visschen geheele dagen naar zulke feiten, t zij 

dat zij gebeurd zijn of niet! Nu, wij verstaan geheel 

goed dat het van dezen keer tegensteekt aan Miles.

Miles doet ons zeggen dat de vrije zedeleer losbandig

heden van dien aard goedkeurt. Neen, zoo hebben wij 

niet gezegd. W ij hebben gezegd en herhalen het nog ; 

dat de liberalen dat wel niet goedkeuren, maar daarom 

Ferrer en andere losbandigen niettemin aanzien als goede 

anticlericalen. W ij houden staan dat een katholiek die 

hem misgaat een verwijt zal vinden van zijn gedrag in 

zijne katholieke princiepen zelve; terwijl een vrijdenker 

die hem misgaat, elders misschien, maar niet in zijne 

princiepen van vrijdenkerij, dat verwijt zal vinden. In 

andere woorden : een /faf/io/ie/f, die hem misgaat is 

daarin niet katholiek; een vrijdenker die hem misgaat is 

daarom niet te min vrijdenker.

— »o«—

W at Miles niet zegt, ’t is hoe het komt dat de 

katholieken nooit geen geuzenschandalen uitvinden, ter

wijl de liberalen en socialen zoo dikwijls moetïn gestraft 

worden om katholieke schandalen uit hunne duimen ge

zogen te hebben. Zie de uitspraken der tribunalen van 

de vier laatste maanden.

W at Miles niet zegt, ’t is hoe het komt dat de 

liberalen den losbandigen Ferrer nog kunnen op den 

troon zetten.

W at Milês niet zegt, ’t is hoe het komt dat de 

liberalen van Rousselare het beeld van Ferrer in hunne 

scholen laten prijken.

W at Miles niet zegt, ’t is hoe het komt dat de liberalen 

van Rousselaere tot nu toe nooit één woordeke geant

woord hebben op de artikels van ons blad nopens die 

liberale scholen waar men Ferrer en de ongodsdienstig

heid op den troon stelt.

ONS MENGELWERK.
Met Juli aanstaande beginnen wij een 

prachtig mengelwerk, geschreven door een 
onzer beste vlaamsche schrijvers.

Een meisje dal aankomt!
— Mijnheer, we gaan nu ook herberg houden!

— Hoe? herberg houden? gij?....

—  Ja, w’hebben een meisje dat aankomt; en we

zullen zoo nog een beetje geld kunnen winnen!......

Mijnheer schudde zijn hoofd..... Hoe? Nu gaan ze

herberg houden, nu het gevaar voor hun dochterke 

het grootst wordt? Ze zullen dat kind in het gevaar 

smijten, ja het als lokaas doen dienen: een beetje 

spek in de valle voor de muizen, een stuk vleesch 

voor de beesten!

.... Zou het hart niet toeschrijnen als men zulke 

dingen hoort?... Vroeger hield men op van herberg 

houden, als de kinders aankwamen. N u begint men!.... 

En het is geen afzonderlijk geval dat hier vermeld 

wordt. Dat wordt van nu voort de regel; bij zoo 

verre, als er nu ergens een herberg openkomt, dat 

de menschen dikwijls zeggen: «dat ware juist iets 

voor den dien, of den ginsten : zijn dochters komen 

aan! »
Vleesch voor de beesten!... Verkoopt maar uw 

kinders voor geld, voor wat biergeld!

KAM ERNIEUW S.
MILITAIRE LASTEN. NIEUWE TAKSEN.

De nieuwe militaire wet onlangs gestemd door de 

Kamer van afgevaardigden en die binnen kort door 

het Senaat zal bekrachtigd worden, zal voor gevolg 

hebben dat, op vredesvoet, ons leger zal aangroeien 

met 18.000 mannen, 2.000 onderofficieren, 925 

officieren en 125 hoogere bevelhebbers. 6.000 paar

den moeten gekocht worden en op oorlogsvoet zal 

ons leger 160.000 mannen sterker zijn.

1) Gewone en bestendige uitgaven zijn daartoe 

noodig (soldij, vergoeding, onderhoud van man

schappen en dieren, kleeding, uitrusting, gezond- 

heidsdeinst, enz.)

Van heden tot binnen 5 jaar, ’t is te zeggen wan

neer de nieuwe wet volledighare uitwerksels zal doen 

gelden, moeten wij voor gewone uitgaven 27 

millioenen prijs geven.

2) Voor bewapening, proviant, aankoop van 

paarden, slaping, oorlogsgetief, enz. zal er moeten 

fr. 184.500.000 betaald worden tusschen de jaren 

1913 en 1917.
Het ware niet redelijk deze lasten te doen wegen 

op de begrootingen van deze enkele 5 jaren, vermits 

het gerief dat daarmee zal aangekocht worden 

langer dan 5 jaren zal dienen.

Even onredelijk ware het eene gewone leening 

aan te gaan voor 80 of 100 jaren, om de reden dat 

paarden en wapens en gerief voorzeker geen eeuw 

zullen meegaan.

De regeering is dus van gedacht eene leening aan 

te gaan voor den tijd van25 jaar. Jaarlijks,gedurende 

25 jaar zullen wij deze leening moeten afkorten met 

fr. 7.840.000.

3) Eindelijk voor ’t oprichten van nieuwe militaire



DE SCHEEPSOEFENINGEN TE TOULON
M. Poincaré, voor

zitter der fransche re
publiek,heeft Zaterdag 
en Zondag laatst de 
groote scheepsoefenin- 
gen bijgewoond die 
plaats hadden te Tou- 
lon, waar alles te zij
ner eere was versierd 
en bevlagd.

Na de ontvangst in 
het s tadhu is , heeft 
voorzitter Poincaré ’t 
zeeleger in oogen- 
schouw genomen van 
op den Jules Michelet 
en heeft nadien zijne 
innigste tevredenheid 
uitgedrukt aan onder
admiraal Boué de La- 
peyère, hoofdbevel
hebber van het eerste 
zeeleger.

Onze plaat toont 
voorzitter Poincaré op 
het oogenblik dat hij 
de kaai verlaat om zich 
aan boord van den 
Jules Michelet te begeven. — Rechts staat M. Etienne, minister van oorlog.

gebouwen en kampen moeten er ook uitgaven gedaan 

worden, maar aangezien deze uitgaven duurzame 

en bestendige inrichtingen gelden, (t. t. z. voor 

gebouwen die langer dan 25 jaren blijven bestaan) 

zullen de noodige sommen door middel van een 

gewone leening kunnen aangebracht worden. Daar

voor zal er jaarlijks aan kroozen en terugbetaling 

moeten besteed worden eene som van fr. 12.500.00.
* *

¥

Uit bovengezegde volgt dat wij van 1913 tot 1917 

trapsgewijze de reeds bestaande militaire onkosten 

zullen zien aangroeien van :

Fr. 27.000.000 +  7.840.000 +  12.500.00 =  

47.340.000. Voor ’t eerste jaar zal deverhooging zijn 

van 6 a 7 millioen.
* *

¥

Waar zullen wij nu die 7 eerste millioenen en de 

40 andere (tusschen 1913 en 1917) gaan zoeken om 

onze jaarlijksche schuld kroozen en afkortingen te 

betalen?

Hewel de regeering stelt nieuwe taksen voor.

Deze nieuwe belastingen kunnen wij onder 5 

hoofdstukken verdeelen :

1 ) Vervanging der patent door taksen op de win

sten en profijten der maatschappijen bij aandeel, en 

van sommige nijverheids- en financieberoepen 

(maatschappijen die actiën uitgeven, bestuurders en 

commissarissen dezer maatschappijen, uitbaters der 

mijnen, verzekeringsagenten, bankiers, wisselagen- 

ten, leden van het « comptoir d’escompte »).

2) Belastingen te leggen op de automobielen.

3) Belastingen op de cinemas.

4) Registratie en tercenierechten: a) Registratie : 

openingen van crediet, pachtbrieven, Beursoperatien, 

acten van maatschappijen, giften onder levenden;

b) zegel: kwijtbrieven, chèques, polies van verzeke

ring, vreemde titels; c) Erfenissen, hooge tarief 

voor erfdeelen van verre verwanten, boeten voor 

bedrog.

5) Verhooging der belastingen op het vervaardigen 

van alcohol (stokerijen) en der accijnsrechten op 

ingevoerde korte dranken.
* ★

¥

Ziedaar, in korte woorden, het ontwerp door de 

regeering neergelegd. Dit ontwerp zal onmiddelijk 

in de afdeelingen der Kamer besproken worden.

Jammer voorwaar dat men niet leven kan zonder 

geld te verteren; maar ja, wat wilt gij er aan doen? 

ofschoon iedereen graag zijnen geldbeugel gesloten 

houdt, moet het geld toch van ievers komen en er is 

voorzeker geen enkel rechtschapen man die niet 

bekennen moet dat veiligheid en rust en onafhanke

lijkheid van ’t vaderland groote opofferingen waard 

zijn.

Niemand zal in alle geval kunnen beweren dat het 

onrechtvaardig en onredelijk is geld te vragen aan 

degenen die geld bezitten, niemand zal het beknib

belen dat er lasten wordengelegd op pracht artikelen 

zooals automobielen, op vertooningen die dikwijls 

nutteloos en soms gevaarlijk of bepaald slecht zijn, 

en op den korten drank die in sommige gevallen niet 

schadelijk toch altijd, over ’t algemeen in ons land, 

als een echte plaag moet aanschouwd worden.

KRONIEK VA N  DE WEEK
S taatsm in ister Sch o llaert v ierd e  zijn 25 ja a r  ka- 

m erlid sch ap . D e  katholieke a fgevaard igd en  zullen 
hem  een  gesch enk  aangeboden. W ij b ieden  hem  ook 
onze hulde en genegenheid  aan den stoeren katholiek 
van  de d aad , die im m er vo or de katholieke princie
pen op de bres w as. H ij w as het die lie ve r a ftrad  
dan toe te geven  op de kw estie  van  de schoolw et. 
V o o r zu lk e  m annen van  de daad hebben w e eerb ied , 
d ie z ijn  een eer vo or hun partij en vo or hun land.

M et e v e n v e e l lo f  w ordt niet gesproken over den 
n ie u w e n  socialistischen  senator van  L u ik , den heer 
C a rp en tie r, die lib era le  burgem eester is in  een 
and er p ro v in c ie , ’t Z ijn  socia listen , onder andere 
D em b lo n , d ie zijn  peters w aren  en nu donderen de 
rood e o rgan en  tegen hem  ; ’ t schijn t dat hij zelfs 
n iet eens rad ikaal is. E e n  rad ikaal blad stelt daarom  
aan  de sossen  voor, w an n eer zij kandidaten-senators 
zoeken , zich  m et de rad ik a len  in  betrekking te 
ste llen . M a a r ... ’ t z ijn  zeker w el liberalen  en gem a
tigd e die vo or een p ostje  van  socia listische senator 
van ged ach t zouden verand eren .

In  het Handelsblad van  A n tw erpen  versch een  een 
in terv iew  m et D r V a n  de P e rre  over de taalkw estie  
in ’ t leger. M et vo ldoen ing zag  ik dat D r V an  de 
P e rre  heel t’akkoord is m et onzen m ed ew erker die 
een paar artikels sch ree f over die kw estie .

D r V an de P e rre  zal d aarover een broch ure u it
geven . A an b evo len .

*
♦ ¥

Z o n d ag  laatst w aren  er p rov in cia le  k iezin gen  te 
R o u sse lare , H asse lt en S t-T ru id e n . D e liberalen  
hebben veel kosten veroorzaakt. W an t overal k re 
gen ze buizen van  k ilom eters lan g.

IS ’T m  GENOEG?
Zal er nu eindelijk verandering komen!

Zullen de katholieke ministers nu eindelijk aan de 

katholieke huisvaders voldoening schenken?

De vergadering der Kamers van Dinsdag laatst heeft 

ten overvloede bewezen dat socialisten en liberalen op 

schandelijke wijze de katholieke scholen van alle toe

lage berooven maar immer geld hebben voor hun offi

cieele, dat wil zeggen liberale en socialistische inrich

tingen.

De heeren Masson en Destrée hadden de onbe

schaamdheid zoover gedreven den heer Hubert te onder

vragen over zijn handelwijze ten opzichte van de pro

vinciale inrichtingen van Henegouw. ’t Liep meest over 

de normaalschool, de mijnenschool en een invalieden- 

inrichting, maar dezen keer hebben ze wel gevaren.

W e geven kort de rede van Minister Hubert.

Henegouw besteedt jaarlijks ten minste een miljoen 

aan vakscholen.

Van dit miljoen krijgen de katholieke vrije scholen 

geen centiem.

1) 'Katholieke vrije scholen krijgen geen centiem. 

Liberale vrije scholen zooals die van den heer Warocqué 

krijgen natuurlijk toelagen van zoohaast zij er vragen.

Het is dus valsch dat het slechts officieele inrichtingen 

zijn welke toelagen kunnen krijgen. Alle scholen kunnen 

er krijgen als het maar geen katholieke scholen zijn.

Zoo gaat het in Henegouw, in'Luik, in Brabant.

2) Als ’t geen o//i«eeZ-gediplomeerde meesters zijn 

kan gelijk welke inrichting van wege die besturen geen 

cent krijgen.

Dat is uit zuiver anti-clericalisme. « Vooruit » schreef 

het onbewimpeld. Dat is de weerwraak tegen de papen.

3) De Katholieke vakscholen dwongen nochtans den 

lof af van socialitische Kamerleden.

De heer Minister haalt de woorden aan van Destrée, 

die nu beweert dat slechts officieele onderwijzers iets 

kunnen en die nochtans verplicht was luidop hulde te 

brengen aan de St-Lucasscholen. In Henegouw, te 

Brussel, te Gent, overal worden toelagen geweigerd aan 

de St-Lucasscholen.

4) G ij wilt geen toelagen geven aan katholieke vrije 

vakscholen omdat het godsdienstige scholen zijn... zegt 

ge.

Welnu, bij katholieke vakscholen mogen geen gods- 

dientslessen worden gegeven (!) en gij zoudt die scholen 

godsdienstig heeten. Maar de officia ele vakscholen zijn 

anti-godsdienstige, anti-clericaie scholen en van onzijdig

heid is er geen spraak.

De Minister bewijst het :

a) Uit een brief van den heer Masson;

b) Uit een antwoord van den bestuurder van de

mijnschool te Bergen. Die rede was zoodanig erg dat 

verschillende liberale en socialitische Kamerleden aan 

den Minister betuigen dat die kerel had moeten zwijgen, 

of berispt worden.

Hoe zegt de Minister : Berispt worden? In 2 jaar

tijd werd de jaarwedde van dien bestuurder 4 maal

verhoogd.

5) Die scholen zijn anti-vaderlandsch. De heer 

Minister toont welke redevoeringen en welke brochuren 

worden uitgegeven door een van de meesters.

6) Eindelijk zegde de heer Pastur, lid van de pro- 

vincie-deputatie, die voorzitter is van de commissie voor 

al die scholen, dat nkt één katholiek die scholen 4 jaar 

kan volgen zonder bekeerd te zijn .

Zijn dat geen bewijzen van onzijdigheid!

De Minister besluit met te zeggen dat het niet waar 

is dat katholieke inrichtingen geen toelagen vroegen. Z ij 

vroegen er, maar ze werden geweigerd; en nu zegt de 

Minister, zoolang die schandelijke toestand voortduurt, 

zoolang zal ik mijn plicht dcen en uw princiep volgen. 

Weigert gij toelagen aan vrije inrichtingen, ik weiger 

die ook aan de provinciale inrichtingen.

W A T  Z E G D E N  

L IB E R A L E N  EN  S O C IA L IS T E N  D A A R O P ?

De eenen riepen voortdurend dat Henegouw wel 

handelde.

Destrée zei dal de Minister lang gesproken had. 

Franck heette ’t een politiek van rveertpraak. Maar 

Mijnheer Franck moest bewijzen dat die weerwraak niet 

dubbel verdiend was en hij vergat het.

Franck moest bewijzen hoe in naam van de vrijheid, 

de katholieken beroofd worden van toelagen, en hoe in 

naam van de vrijheid de vrijheid de katholieken de ver- 

stootelingen zijn. Maar ook dat vergat hij.

— »o«—

W e bedanken den heer Minister Hubert om zijn 

kranig pleidooi. H ij heeft daar die fanatische loge-poli- 

tiek in haar waar daglicht gesteld

Maar er is nog iets: W ij katholieken zijn geworden 

de ware voorstaanders van vrijheid voor de andersge- 

zinden en we vergeten maar al te veel en al te lang onze 

eigen vrijheid te verdedigen.

W e eischen die vrijheid op voor alle scholen en in

richtingen die wij katholieken hebben gesticht.

Voor lager onderwijs

Voor vak-onderwijs

Voor middelbaar- en hooger onderwijs.

Die toestand van minderwaardigheid en vai*. gering- 

schating verveelt ons. Die toestand is onverdragelijk.

En we zouden lafaards zijn zo we ’t langer anders 

duldden.

Katholieke regeering doe uw plicht!

HUGO VERIIIEST-HULDE.
Van hoogerhand worden de Verriest Feesten ten 

zeerste aangemoedigd. Zoo heeft de Koning aan de 

Regelings-Commissie laten weten dat hij zich gansch 

in het bijzonder verheugt in de hulde die voor Hugo 

Verriest wordt voorbereid. De heer Poullet, minister 

van Kunsten en Wetenschappen, heeft het Eere- 

voorzitterschap aanvaard. Liberalen en socialistische 

Kamerleden als Louis Franck, Pecher, Cam. Huys

mans, enz. zijn dadelijk toegetreden. Ook de 

katholieke vlaamsche groep der Kamer heeftals groep 

zijn toetreding gezonden. Zooals men weet bestaat 

die groep uit de heeren Van Cauwelaert, Henderickx, 

de Kerckhove d’Exaarde, Van de Perre, De Bue, 

Corignon, Verachtert, Siffer, Huyshauwer, Nobels, 

Bruyninckx, Moyersoen, Dr Peel, Raemdonck, Van 

Brussel, Pil, D ’Hont, Goethals, D' Delbeke en de 

Bethune: 21 volksvertegenwoordigers die dus in eens 

inschrijven voor Hugo Verriest.

ONZE BONDEN.
A RD O YE .

jonge Wacht. —  Heden Zondag, 15 Juni, vergade

ring terstond na de Congregatie.

Afdeeling : Studiekring. —  Dinsdag avond hadden 

wij een leerrijk en aangenaam bijeenkomstje. ’t Was

deze maal over de verschillige bestaande godsdiensten

der wereld.

W ij hebben den godsdienst nagegaan der negers; de 

naaste maal zullen wij voortdoen.

Tot Dinsdag dus om 8 uren, die liefheb! ers kent

brenge ze mede. * .

Werkliedenbond. — Zondag aanstaande, 12 Juni, 

vergadering om 4 uren. Heel belangrijke dago>\ie.

Niemand afwezig!

— »o«—

ISEGHEM.

W E R K L IE D E N B O N D . Zanggilde.-- Heden 

avond te 8 Aren herhaling voor de tweede partijen.

Zondag te 1 1 uren voor de eerste partijen,

Studiebond. —  Maandag avond te 8 uren.

Algemeene vergadering. —  De vergadering begon 

wat laat, ’t is waar; maar er was toch veel volk. Een 

goede bespreking over de propaganda voor den bond. 

’t Is de leuze: alle dèftige werklieden moeten er in. 

’t Is een plicht voor de leden die aan te werven.

De Eerw. Proost hield zelf de voordracht dezen keer. 

’t Gaat goed met den bond zei hij. Uit onzen bond en 

uit ons gildhuis gaat de heele werking en beweging uit. 

’t Is hier een electriciteits fabriek. lederen Zondag moe

ten we hier malkaar vinden en kunnen spreken. Nadat 

hij over propaganda en huisbezoek Had gesproken, kwa

men eenige gewichtige mededeelingen.

1) Het vieren van 1 1 Juli. Dat zullen wé eens doen 

dat het aan de ribben houdt. —  Zangers op post!

2) De vlaggewijding te Wevelghem, den derden Zon

dag van September, ’t Is zeker dat we met ro;>d de 

200 man naar Wevelghem gaan. W e  zullen wij uc>. 

eens onze rekening gaan vereffenen.

3) Onze eigen vlag. Iedereen kent de cond'ti"s

Er moeten 400 leden zijn.

De werklieden moeten zelf hun vlag betalen..

En dat zal bovendien gaan lijk een olie!

Vooruit met onzen bond! H ij staat aan d;'n top en 

zal aan den top blijven. Bestuur, wijkmeesters, leden 

van nu voort met meer iever dan ooit. Onze 400 leden 

en een prachtige vlagge!

Propagandaclub. —  Maandag avond war ei geen 

plaatsken onbezet in de bovenzaal. Meer dan i 00 man. 

De vergadering liep over de volgende pur,ten Propa

ganda voor de goede pers; zedelijkheid ca socialisme; 

en als derde punt de beteekenis van het feit van 1 1 Juli. 

De vrije bespreking liep over de nieuwe le^erwet cn Je 

vlaamsche taalkwestie.

Het overige van onze lange vergader! i .» werd inge

nomen door mededeelingen. 1 1 Julifeest uitjtap riaar 

Wevelghem.

Onze zangers doen daarbij nog meê om de vergade

ringen van Werkliedenbond en Propagandaclub nog 

meer leven bij te zetten.

Huishoudschool. —  Binnen eenige dagen .gaat onze 

huishoudschool weer aan den gang. Het huis kunnen 

begaan met zprg is zeker wel de eerste vereischte om 

een huisgezin recht te houden.

Ouders, peist er op en schikt van nu wanneer s*i; ook 

uw meisjes zult zenden.

Katholieke Jonge Wacht. —  'Maandag avr.nd P . • 

te 8 uren, algemeene vergadering voor de v. & •..■leri, 

heel belangrijke dagorde.

--))0 ((—

K Ü R T R I J K . .

Propagandaclub. —  Vrijdag avond komen we dus 

weer saam. Niet noodig zeker te zeggen dat t weer 

belangrijk zal zijn. Zorgt voor nieuwe leden.

— )>o«—

MOORSLEDE.
S T U D I E K R I N G  « Hooger op! ».- Woensdag 

laatst had onze maandelijksche vergadering plaats in het 

gewoon lokaal. De leden waren talrijk opgekomen.

De Eerw. Heer Bestuurder nam het woord om ons 

aan te wakkeren, de deugddoende werking van den 

studiekring op geestes en stoffelijk gebied bij vriende» 

en kennissen van ’t omliggende bekend te maken.

Zoo doende ware er mogelijks middel om daar ook 

dergelijke bonden te zien oprijzen.

Eerstkomende vergadering op 1 1 Juli, ter huldiging 

onzer helden van 1 302.

—  ))0«-T— „
OOST-NIEUWKERKE.

Op Zondag 3 Oogst zullen er groote feesten plaat* 

hebben ter gelegenheid der plechtige wijding en inhul

diging van het prachtig vaandel der Katholieke Jonge 

Wacht. Talrijke maatschappijen en Jonge Wachten 

zijn reeds geschreven voor den grootschen optocht va» 

’s namiddags ten 3 uren die zal vereerd worden met de 

tegenwoordigheid der H H . Senators en Volksvertegen

woordigers.

Vermaarde redenaars zullen er het woord voeren. 

Beroemde stukken zullen uitgevoerd worden door ver

scheidene maatschappijen.

— »o«—

STADEN. .

Woensdag Aanstaande 18 Juni, om 8.30 uren, zal 

de gewone bijeenkomst plaats hebben van de Katholieke 

Jonge Wacht.

Verscheidene mededeelingen.

— »o«—

W E V E L G H E M .

K A T H O L IE K E  V O LK SB O N D . —  Afdeeling 

Jonge Wacht. —  Morgen, Maandag avond, H4 voor 

8 uren stipt, maandelijksche vergadering.

Dagorde : Opening, verslag; vrije bespreking over 

propaganda, en ons feest der vlagge-inhuldiging; korte 

voordracht over : de taak der Kathr'ieke Jonge Wacht, 

in tijden van politieke rust, of beter gezeid wanneer er 

geen verkiezing op handen is. —  W e zetten onze lede» 

om het dringendst aan, talrijk en tijdig aanwezig te zijn; 

en de bespreking over propaganda in te leiden, met een 

aantal nieuwe vrienden meê te brengen.

Studiebond : Vergadering Dinsdag aanstaande, te

8 uren zeer stipt. Dagorde : Welke grondgedachten, 

en welke geest de Kerk in de mensche», en zoo ook 

in de economische organisatie zou willen zien heerschen, 

tot oplossing van het maatschappelijk vraagstuk (Wereld- 

brief Rerum Novarum, tjveede deel, eerste onderver- 

deeling).

Zangafdeeling. —  Herhaling, Zaterdag, te 8 ure* 

zeer stipt.

•  N IJV E R H E ID S S C H O O L . —  Heden Zondag, 

W4 na 8 uren zeer stipt, !es in de technische inrichting 

van het vlasbedrijf (praktische werktuigkunde).

Lessen deze rveek •

Dinsdag, te 8 uren zeer,stipt, lessfn in de maatschap

pijleer en volkshuishoudkunde.

Donderdag, zelfde uur, les in den vlashandel.

Zondag aanstaande, te 1 uur 112 zeer stipt, les in de 

vl asnijverheid.

Alle leden, zonder fout op post'. Immers de leer

gangen worden van keer tot keer belangwekkender!

G root-viz ier van Turkije verm ord.
Constantinopel, 11 Juni. — Dezen morgen om 13 

30, begaf de groot-vizier, vergezeld van twee adju

danten, kapitein Echref en luitenant Marini Ibrahim, 

in automobiel zich naar de Porte. Onderweg ontmoe-ï 

ten zij een anderen automobiel, die stilstond en 

waarin vier personen hadden plaats genomen. Zij 

losten revolverschoten op dengroot-vizierMahmoud 

Chefket pacha die, doodelijk getroffen, weldra stierf- ij

De luitenant Ibrahim werd ook gedood. Een 

dienstknecht van den groot-vizier ontving ook een 

kogel in den arm.

De lijken werden naar het ministerie van oorlog 

overgebracht.

Enver bey was ook bedreigd.
Meer en meer wordt bevestigd dat de moordenaar)- ■ 

van den Groot Vizier ook het komploot haddtn 

gesmeed Enver bey om ’t leven te brengen, doch 

aangezien deze bijtijds verwittigd werd van het hem 

bedreigend gevaar, kon hij heimelijk Konstantinopell 

verlaten.

Een blik achteruit.
Mahmoud Chefket pacha, die de hevigste bewer

ker was der turksche revolutie en van den val vam 

Abdul Hamid, werd grootvizier door den Staatsaan

slag gepleegd door de Jong Turken.

Men zal zich herinneren dat, op 23 Januari, toen 

de ministers in vergadering bezig waren het antwoord 

te bespreken, op de nota der Mogendheden hetwelk 

aan Turkije vroeg Andrinopel aan de Bulgaren af te 

staan, eene bende Jong Turken aangevoerd door 

Enver bey in de besprekingszaal drong en Kianrllj 

pacha dwong zijn ontslag te geven. Generaal Nazim 

pacha, die aan Enver bey den doorgang wiliie 

beletten, werd bij middel van revolverschoten afge-E 

maakt.
Acht dagen later ging den oorlog voort tusschen 

Turkije en de Verbondene Balkanstaten.

Dit tweede gedeelte van den oorlog eindigde met 

den val van Andrinopel en het jong turksch gouver

nement was wel verplicht deze versterkte plaats le | 

verlaten, voor welks behoud Enver bey het vorig 

Kabinet had omvergeworpen en eene moord had 

gepleegd.



Daags na deze omwenteling braken twisten en 

moeilijkheden uit tusschen de soldaten die te Tcha- 

taldja gekampeerd waren. 

Sedert eenige dagen en na den terugkeer der 

turksche troepen te Tchataldja, liepen er zonderlinge 

geruchten. Men sprak onder andere van de miste

vredenheid der officieren tegenover het tegenwoor

dig gouvernément, men herinnerde dat, door de 

schuld van den minister van binnenlandsche zaken, 

de kwestiën van Syrië, Armenië en Arabië veel 

verergerd waren.

Aanhoudingen.

Verscheidene kerels, die men gelooft aan de moord 

te hebben deelgenomen, werden ’s avonds aangehou

den. Een hunner, genaamd Djevad, neef des eige

naars van den auto, die de vier moordenaars 

vervoerde, is beginnen bekentenissen af te leggen. 

Topak Tewfic, die ook aangehouden is, droeg 

twee revolvers en een aantal kardoezen op zich.

De nieuwe groot-vizier.

'D e  prins Saïd-Alim pacha, minister v?n buiten- 

landsche zaken,komtgroot-vizier benoemdte worden.

DE JN IE U W SJE S
van « K IJKU IT  »

B E L G IE

De ijzeren brug over de vaart van Komen naar Yper 

aan den ouden tunnel van Hollebeke is, Dinsdag mor

gen, ten gevolge van aardinzakingen ingestort.

—  Emiel Janssens-De Decker, landbouwer te Thielt, 

is Zondag namiddag om 3 uren, schielijk overleden in 

zijn Kuis. H ij laat eene weduwe en 5 minderjarige kin

ders na.

—  Een zekere Singer, oostenrijker, die het stieltje van 

bedrieger en dief uitoefende terwijl hij geld wisselde, 

werd door de rechtbank van Brussel gestraft met 6 
maanden gevang.

—  De genaamde Clinckerborchs, haarkapper in de 

Koolstraat te Aalst, werd dood gevonden in zijn bed.

—  Zondag was er kiezing voor den gouwraad in 

de kantons Rousselare, Hasselt, St-Truiden en Paliseul. 

De liberale partij is vier duchtige kloppingen rijker 

geworden.

—- Désiré Flament, voerman, 30 jaar, die met vlas 

reed, viel 'Maandag namiddag onder de wielen van 

zijnen wagen, te Komen, en had de rechterbil en den 

rechter arm gebroken. H ij werd naar het hospitaal over

gebracht.

—  De hoograad der socialitische partij heeft het 

ontslag van gezel Furnémont als gemeenteraasheer van 

Brussel in handen, ’t Is zonderling dat zij het niet op

zendt naar den burgemeester der hoofdstad.

—  Te Soumagne bij Herve, werden zeven koeien 

dood geslégen van den donder.

—  Frans Lelie te Lennick St-Maarten, at haastig. 

Een stukje bleef steken in de keel. Eenige minuten later 

was hij gestorven.

—  Een zinnelooze sprong, te Brugge, in het Minnen

water om zich te verdrinken, maar werd gered door 

eenen politieagent.

—  Een werkman, vader van 5 kinders, werd te 

Tremeloo, waar het kennis was, aangevallen op straat 

door dronkaards en neergeveld met revolverschoten. H ij 

is ,dood en zijne moordenaars zijn in ’t gevang op

gesloten.

, —  Het heeft gebrand te Poperinghe op de hofstede 

van M. Vandemoortele-Soetaert, voor 5000 frank 

schade. De brand wordt aan kwaadwilligheid toege

schreven.

—  Het zal nog verscheidene maanden aanslepen eer 

de experten klaar zijn met hun onderzoek van Nestor 

Wilmarts boeken en papieren.

D U IT S C H L A N D  

Heden Zondag, 1 5 Juni, wordt te Berlijn de 25ste 

verjaring der troonbestijging van Keizer Willem II 

gevierd.

De Keizer zal ter gelegenheid van het jubelfeest uit 

zijne eigen kas 1000 behoeftige oud soldaten geschen

ken van 50 tot 100 mark geven.

-—  Gedurende legeroefeningen te Locksels in Schles- 

wig werden 30 soldaten door zonnesteken getroffen. 

22 hunner zijn er van gestorven en de 8 overigen ver- 

keeren in stervensnood.

—  M . Victor Fris, katholiek provinciaal senateur 

voor Antwerpen, is overleden te Kissingen, waar hij 

eene kuur volgde.

—  Twee trams liepen op malkaar te Breslau. Er 

zijn 3 dooden en talrijke gewonden.

F R A N K R IJK .  

m —  Te Toulouse sloeg eene boot om op de Garonne. 

Twee reizigers verongelukten.

—• De echtgenooten Goin, twee oude menschen, 

wonende te Luk bij Chateaudin, werden vermoord en 

bestolen door twee nietdeugs van 1 5 jaar, ontsnapt uit 

de staatsstrafkolonie van Saint-’Maurice.

De jonge moordenaars werden aangehouden te Char- 

tres, en bekennen hun schelmstuk.

—  Brindejonc des Moulinais vloog van Parijs naar 

Warschauw, in eenen dag ongeveer! 400 kilometer ver.

-— De stad Lorient is van drinkwater beroofd, om

dat de waterleiding gesaboteerd werd. Een weggezonden 

f werkman van den waterdienst is aangehouden.

—  De tolbeambten stekten, te Touffiers, eene blau- 

’ wer en sloegen 370.000 ingesmokkelde stekjes aan.

—  De schilderij Bethsabee van Rembrand werd 

Maandag in eene veiling te Parijs toegewezen aan 

M. Duveen voor 1 millioen; zij was 800.000 frank 

ingesteld geweest.

—  Te Dapresin bij Belfort kwamen eene groot

moeder en hare twee kleinkinders om in den brand van 

hun huizeken.

—  De socialisten verzetten zich geweldig tegen den 

driejarigen krijgsdienst.

S P A N JE

Vier kinders zijn gestorven te Algésiras van giftige 

bezien te eten, die zij op eene wandeling geplukt hadden.

__  De Belgische stoomboot Liége der antwerpsche

firma Deppe stootte, den 7 Juni, op de spaansche nooT-

derkust tegen een onder water drijvend wrak, kreeg lek 

en zonk ’s anderdaags. De bemanning is gered.

— Het Spaansch ministerie heeft zijn ontslag gegeven.

E N G E L A N D .

Te Bangor in Ierland kantelde eene zeilboot om 

gedurende roeiwedstrijden. Een legerkapitein en twee 

matrozen verdronken.

—  Stemrechtvrouwtjes hebben 6 branden gesticht te 

Bradford.

—  'Miss Davidson is dood. Op de loopstrijden van 

Epsom wilde zij een peerd, toebehoorende aan den Ko- 

ning, vastgrijpen, maar kreeg nen kap.

Z ij behoorde tot de geweldigste stemrechtvrouwen.

—  De liberale partij, tot dewelke de regeering be

hoort, verzwakt. Kwestie van verdeeldheid en beurs

zaken.

—  De Fransche vuistvechter Carpentier is voor 8 
weken verbonden aan eenen Londenschen schouwburg. 

H ij wordt 10.000 frank te weke betaald.

•—■ De geloovige protestanten houden vergaderingen 

voor het behoud van het godsdienstig onderwijs op het 

schoolprogram. Z ij oordeelen dat de opvoeding der kin

deren moet godsdienstig zijn.

STAD ISEGHEM
Een nieuwe z ie k te !

Ieder week of albij ieder week komt een en zelfde 

mensch altijd maar zijn eigen zich zelf verdedigen. 

Tegen wie? Tegen menschen die hem vervolgen, ver

raden, broodrooven, tegen baanstroopers en dieven. Nie

mand kan beter dan hij zijn vijanden beschrijven, ’t 

zijn me de kerels! En dan presenteert hij zich zelf, een 

schoon portret in een schoone lijste. H ij is een man van 

edelmoedigheid, zelfverloochening en offervaardigheid. 

A l ’t beste is in hem en dat nog in hoogen graad.

Die mensch heeft een nieuwe ziekte, ’t is zeker; en een 

gevaarlijke ziekte. En ’t en is geen een docter die ze 

genezen kan. Ze heeten die ziekte de... politieke eer

zucht. Die ze heeft ligt er lange meê en ’t gebeurt rare 

dat ge er van geneest. De teekens van de ziekte zijn in 

overvloed te vipden. H ij  staat in de eerste lijn tegen 

den bandiet, ’t is hij die zich moet verweeren, hij die 

tegen dien anarchist staat die hier alles in puinen veran

derde. En hij doet nu de politieke wipplanke marcheeren. 

Hoe meer de vijand naar beneden gaat hoe hooger 

’t ander einde van de planke gaat waar hij opzit... Maar 

’t gebeuren veel ongelukken met wipplanken, ook met 

politieke planken!

’t Doet er natuurlijk altijd iets aan als de menschen 

u kennen en, is het waar dat « eigen lof stinkt » er 

moet algelijk iemand zijn die boft en als ’t niemand 

doet, dan moet ge op het einde van t spel met uw eigen 

zich zelf boffen... om niet ongeprezen te gaan slapen.

’t En is pertank niet noodig nog ■vele te boffen... de 

ziekte zou kunnen een kwaan keer nemen. Er is al genoeg 

zelfverdeding geschreven geweest om iederen Iseghem- 

naar te overtuigen dat hij nu man is uit een duist.

Natuurlijk hebben we veel achting, en de menschen 

zijn allen alzoo, voor iemand die een toonbeeld is van 

deugd. Maar ’t is altijd beter dat anderen moeten 

zeggen dat ge een deugdzaam mensch zijt. Met uw eigen 

zelf boffen dat is zoo theater-achtig. August uit de cirk 

doet dat ook altijd en er zijn in de politiek ook menschen 

die August uit de cirk nadoen. Dat is een van de kwade 

gevolgen van de nieuwe ziekte. Stille zijn en zwijgen en 

leeren te vreden zijn is een goe remedie en... niet diere!

Dat riekt aangebrand.
Boos Iseghem en... eVoll^srecht, ’t orgaan van de 

sossen in West-Vlaanderen, zijn het eens om Petrus De 

Jonghe te laken omdat hij naar den gemeeneraad niet 

gaat. Ze hebben zelf in die twee gazetten den zelfden 

tekst overgenomen uit de Vrije Werlrman. Er zijn 

menschen die dat aardig vinden, er zijn er andere die 

dat geheel natuurlijk vinden. De eenen zeggen... ’t kan 

passen dat ze niet. af gesproken waren... d ’andere zeggen: 

’t is een bewijs te meer dat ze afgesproken zijn. W ij 

zeggen daarover niets maar... ’t riekt zeer aangebrand.

Boos Iseghem... of zijn redaktie weet zeker wel dat 

hun firma ook al begint aangebrand te rieken. Is er een 

fabriekant die schrijft tegen christen syndikaten van 

onder staat er bij den naam van den drukker : uitgever 

van Boos Iseghem.

En is er een roode fabriekant die affichen doet 

drukken voor velos en ander machienen, er staat nog 

ne keer bij den naam van den drukker : uitgever van 

Boos Iseghem.

Ieder mensch is natuurlijk vrij zijn drukker zelf te 

kiezen maar de redactie van een blad zou soms in een 

aardige positie kunnen komen. E  ja, peist ne keer, dat 

er affichen zouden gedrukt worden voor liberalen! Zou 

dat ook al onder staan?...

En dat is pertank zoo onmogelijk niet! ! !

De heeren zijn beteuterd, uit hun lood geslagen. Ze 

kunnen ’t maar niet verteeren dat de Werkliedenbond 

zoo aardig handelt ten hunne opzichte.

Ze zijn wel boos die heeren, maar toch ook heel 

nuchter. Ze hebben meer gestemd dan dat we vroegen 

zeggen ze. Zoo leeren de ketters maar... ze dolen. De 

afschaffing van den bouwtaks werd niet gevraagd en 

toch gestemd. Jamaar.... ’t blijft uit te wijzen in hoeverre 

de werklieden daar mede zullen verholpen worden. Er 

waren wel beter middels. Het minimumloon voldoet de 

werklieden niet. Ze blijven dus een ander vragen.

De kwestie van werkloozenfonds is echter de groote 

knoop. Daarop heeft het gesprongen. Uw  gedacht is... 

de gilde te foppen en ware Petrus De Jonghe in de 

commissie gebleven ’t ging zoo heeten... en ’t lot ging 

op Jonas vallen... is ’t alzoo niet?

Die verantwoordelijkheid kan noch mag de werk- 

mansgekozene dragen, verstaat ge ’t? En in de plaats 

van te zeggen dat Petrus De Jonghe geen man is, heeft 

hij ’t contrarie bewezen. W ant hij heeft de belangen van 

de kiezers, van de Iverbieden, boven zijn eigen belangen 

gesteld. En wie dat kan, die is een man. Probeert ne 

keer, en zoekt ne keer hoeveel mannen er wel bij u zou

den zijn, die zouden doen als h ij!

En daarmede is ’t vertrouwen en de achting van de

werklieden voor hun kandidaat gestegen; en nog niet 

letter; ge moogt het niet vergeten.

In t zelfde artikel waar ge den werkmanskandidaat 

aanvalt, begint ge met hem te vleien.

Ge zoudt willen dat vele werklieden zoo verstandig 

zijn als hij! Maar dan kent ge de werklieden ei den 

werkliedenbond niet. De werklieden zijn inderdaad ver

standiger dan gij peist, en zelf verstandiger dan ge zoudt 

wenschen Ge kunt met hem ommegaan, ’t is waar; hem 

vleien, ’t is ook al waar; —  en ge hadt zeker geen klein 

beetje de lesse gespeld aan den fameusen werkmans

vriend, die, den eersten keer dat Petrus De Jonghe 

sprak, al zijn verstand t'hoope lei om te antwoorden : 

Iederen keer gij iets zegt, zal ik u seffens weerleggen!

Ze zijn beteuterd en ze kunnen beteuterd blijven. In- 

tusschen hebben de werklieden klaar gezien in dat spel; 

en heeft de werkliedenbond een heerlijk bewijs gegeven 

van zijne stevigheid.

Dat is organisatie.

Een lid van den Propagandaclub

De electrieke verlichting tot aan den 
Abeele.

Een vakman, uit Gent, die t’huis is in zaken electri- 

citeit, schrijft ons de volgende regelen :

« Ik heb het verslag gelezen der vergadering van 

den gemeenteraad uwer stad en ik ben waarachtig ver

bluft over hetgeen ik daar te lezen kreeg. Er zitten daar 

Heeren die spreken over electriciteit gelijk iemand die 

er het nauwste en fijnste van kent en die kunnen reke

ningen maken dat het een plaisir is. W at zullen ze 

toch deerlijk bedrogen zijn als de tijd zal komen van 

betalen.

Ik ken Iseghem waar ik alle jaren eenige dagen in fa

milie overbreng tijdens de kermis en ik zie van hier de 

ligging der draden. Het zou inderdaad weinig kosten van 

lichte draden te leggen van aan de Paters tot aan den 

Abeele, maar er is een groote maar bij. Immers indien 

men alzoo te werke gaat, het is vast en zeker dat al de 

abonnés van aan de Kruisstraat (oude Kruisdreve) tot 

aan de Paters; en dat het Patersklooster slecht zullen 

verlicht zijn en dat al de lampen zullen gloeien en ver

brand zijn op korten tijd. G ij zult de klachten gaan 

hooren.

Er zijn daar twee middels tegen : 1 ° dat de EE. 

H H . Paters Capucienen een eigen installatie zouden 

inrichten, hetgeen voor hen ongetwijfeld groot profijt 

zou zijn, maar dat aan de stad vvrschillige duizende 

frank zou doen verliezen. Uwe gemeenteraadsheeren 

hebben daar zeker^ niet op nagedacht.

2° Een tweede middel ware van een nieuwen draad 

te leggen uitgaande van het Elektriek gesticht en uit

komende in de Rousselaarsstraat op gelijken afstand 

tusschen het Patersklooster en de 'Kerk van het Heilig 

Hart om alzoo de stroom te versterken al beide kanten.

En hier is nu de vraag : W at zal dat kosten? Die 

nieuwe draad zal moeten minstens 2 erg. doorsnede 

hebben; het koper brut genomen aan 2 fr. de kilo en 

getrokken in draad aan 3 fr., dat maakt dat de nieuwe 

leiding van het Gesticht tot aan de Rousselarestraat 

zonder de minste overdrijving zal 8000 fr, kosten en 

aldat zonder den draad van de Pateis naar den Abeele, 

zonder staken of vei binding en zonder daghuren.

Daarom sta ik verbluft wanneer ik hoor verklaren 

dat de kosten van den electriek te leggen maar van 

2500 fr. zullen zijn. Die Heer heeft ongetwijfeld ver

geten een 1 te zetten voor zijne 2500 fr.

W at geduld en gij zult hooren, zien en gevccim.. .

Oogen onen!

W a t ï  MAN.

— »o«—

IN D E N  P A A R D E N P R IJS K A M P  die plaats 

gehad heeft te Brussel, werden de volgende onderschei

dingen behaald door paarden gekweekt in onze streek.

Africain de ter Haeten, aan M . Van den Hende van 

Vyve St Baafs, eervolle melding;

Kummel en Joubert de Soignies, aan M . Vanden- 

broucke, van Eeghem, eervolle melding;

Morius d’Ob, aan M . Sobry, van Kortrijk, derde 

prijs ;

Faro de la Lys, aan M . Vandenbroucke, van Wiels- 

beke, vierde prijs;

Farceur d’Aerseele, aan M . Declerck, van Aerseele, 

eerste prijs;

Madame, aan M . De Roo, van Aerseele. vierde 

prijs.

—  N O G  IN  D E  L E N T E  V A N  H U N  L E V E N

lijden vele lieden alreeds aan de kwalen van den ouden 

dag. Z ij zijn bleek, krachteloos, buiten adem bij den 

minsten arbeid, zweeten bij de minste vermoeienis. Ons 

huidig geslacht is flauw, men moet absoluut het mensch- 

dom verkloeken. Zwakke, ontzenuwde lieden, gebruikt 

allen T H E O B R O M A , krachtherstellend, versterkend 

geneesmiddel. In alle apotheken. Gent, D E  M O O R , 

Burgstraat, 38.

Depot U Izeghem bij de H H . Rodenbaeh en Ver- 

hmmtne.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

I.EIEVLAS. —  11 Juni. — Volslagen zakenstilstand. Voor 
klodden, prijzen onveranderd. De roting vordert traagzaam 
wegens regen en K oude . Vlasafval in rijzing : 6.50 k 7 fr. ; lijn
zaad met afslag : 23 h 23.50 fr. ; Iéemen : 1.30 è 1.40 fr. Alles 
per 100 kil.

RUSSISCH VLAS.. — In Rusland zijn de binnenlandsche 
markten heel kalm. Er blijft maar weinig vlas meer over van 
1912. De nieuwe gro ite komt aan, maar het is moeilijk thans 
reeds een oordeel te strijken over hare belangrijkheid. Oent, 
Rijsel, Belfast en Dundee doen slechts geringe aankoopen, doch 
aan vaste prijzen, met rijzing voor de waterroot.

Vlas- en werkgarens.
Gent, 6 Ju n i: Levendige vraag aan vaste prijzen. Verschei

dene nummers ontbreken, vooral in de werkgarens.

Bielefeld, 6 Ju n i: Prijzen vast en zelfs in rijzing.

Belfast, 7 Ju n i: Weinig levendige verkoop, doch prijzen vast.

Rijsel, 11 Ju n i: Goede zakengang; verkoop regelmatig en 

goede bestellingen.

Lijnwaad.
Gent, 6 Ju n i: Levendige verkoop.

Belfast, 7 Ju n i: Zakenstilstand. Amerika koopt niet meer tot 

na vaststelling der nieuwe inkomrechten.

Rijsel, 11 Jun i: Gewone zakengang aan vaste prijzen.

Katoen.
Het Landbouwkundig Bureel der Vereenigde Staten heeft, tot

25 Mei laatstleden, den katoenoogst aldaar geschat op 79.10 °/o 
in 1912 bedroeg de schatting 78.9 %  en in 1911 87 .8% . Die 
bekendmaking heeft groote opschudding verwekt, vooral bfj 
diegene die daling bewerkten. Vandaar eene neiging tot rijzing, 
te meer daar het thans moeilijk is een juist gedacht te opperen 
over den oogst 1913. Het weder is thans gunstig in den Texas, 
maar moest de droogte blijven heerschen, dan zou dit zeer 
schadelijk worden aan de plant.

De vraag naar bëschikbaar katoen is goed en de nijverheid 
verkeert in gunstiger toestand.

Liverpool, 10 Ju n i: Juni-Juli, 6.48 ; Juli-Oog'st, 6.46.

Le HAvre, 10 Ju n i: Juni, 79.37 ; Juli, 79.12.

9 Ju n i: Rilly Middling, 82.25.

Nieuw-Orléans, 9 Ju n i: Juni, 12.18 ; Juli, 12.16.

Chicoreien.
Prijzen Hauw gestemd.

Rijsel, 4 Ju n i: Beschikb., 14.75 ; oogst 1913 Okt.-Nov. 16.00.

Leeuwarden, 6 Ju n i: Beschikb., 6 g. 50 ; oogst 1913, 7 g. 25.

Maagdeburg, 7 Ju n i: Beschikbare, 14 M.

Kortrijk, 9 J u n i: 12.75 è 13.25.

Rousselare, 10 Jun i: 13.25.

In den omtrek.
STAD KORTRIJK .

IN  ’T  B E G G IJN H O F  hier ter stede bestaat er eene 

bloeiende zondagschool voor meisjes en ook eene wel- 

gevolgde naaischool den Maandag avond.

De verdienstige juffrouwen die daar hunne kennis en 

offervaardigheid ten goede doen komen aan de dochters 

uit het volk, vierden Zondag laatst in eene algemeene 

communiemis, en de twee volgende dagen in feest- en 

tafelspel de vijf en twintig jarige toewijding van drie 

onder hen, juffrouwen Juliette Vander Veken, Emma 

Hooghe en Bertha Guilbert.

Heil haar en nog vijf en twintig jaren!

D E  N A A IS T E R S  die ten huize gaan naaien zijn 

besloten met aanstaanden winter niet later te werken 

dan tot 7 uren en half. Jammer dat er eenige nog niet 

vereenigd zijn!

G O E D  N IE U W S . —  De katholieke volksvertegen

woordigers van Kortrijk hebben volgenden brief ont

vangen :

Weerde Kollega,

Als gevolg op uwe aanbeveling, heb ik het genoegen 

u te melden dat ik beslist heb te Lauwe een stilstand 

op te leggen aan trein nr 2888 uit Gent (St-Pieters) voor 

Doomijk ora 20 uren 53 vertrekkende en ingericht ge

durende de Gentsche wereldtentoonstelling.

Deze maatregel zal van kracht zijn te rekenen van 
1 Juli aanstaande.

Aanveerd, weerde Kollega, de verzekering mijner ver
kleefde gevoelens.

A . Van de Vyvere.

D E  N IE U W E  KAMER der notarissen van het
arrondissement Kortrijk is samengesteld als volgt:

Voorzitter: M . Honoré De Brabandere, Wevelghem.

Sijndic: M . Vital De Ridder, Kerckhove.

Verslaggever: M . Alph. De Brie, Gulleghem.

Schatbewaarder: M . Ch. Ide, 'Kortrijk.

Schrijver: M . Art. Guillemyn, Lauwe.

Leden: ’M M . Vandemoortele, Isefjhem en Felix Ver- 

brugghen, St-Denijs.

CONCERT. — Zondag 15 Juni, om 6 ure, in het 

Volkspark, Overleie, Concert door de Koninklijke 

Stadsfanfare, onder het bestuur van M. H. Van Tie- 

ghem. 
P R O G R A M M A

E e r s t e  d e e l .

Marche des Femmes (de la Veuve Joyease) Lehaer 

Poète et Paysan, openingstuk Suppé

Aubade Printannière Lacome

Les Dragons de Villars, fantazia Mayllard

T w e e d e  d e e l .

Grenada, Spaansche marsch Garcia

Menuet et Baccarolle (des Contes d’Hof f  man) 
Offenbach

Le Coeur et la Main, fantazia Lecocq

Les Voix Roumaines, groote walsch Kessels

K L E IN  N IE U W S . —  A lf. Cnudde, wonende 

Vlamingstraat, werd Maandag aangehouden onder ver

denking van banbreuk.

—  In de Wandelgangen van het justiciepaleis werden 

Camiel Dassonville en Camiel Vanl.outte, wonende op 

het Hooghe, aangehouden voor openbare dronkenschap 

en smaadden der gendarmen. Een dubbel proces-verbaal 

werd tegen hen opgemaakt.

—  Theophiel Knockaert, wonende Vlamingstraat, 

viel Zondag avond langs de IJzerweglaan en brak het 

rechter been.

—  Bij Charles Deblock, Staceghemstraat, ontstond 

Dinsdag avond een begin van brand. Het vuur werd 

spoedig uitgedoofd door de geburen Julien Verheust en 

Theophiel Taelman.

—  Jan Lechantre, cimenteerder, Gentsteenweg werd, 

Maandag avond, in zijn huis slagen met een drinkglas 

toegebracht, door eenen metserbaas van Harelbeke.

—  De meubelmaker Prosper Pavot heeft eenen doo- 

delijken val gedaan in de meubelfabriek der gebroeders 

Decoene, Maandag namiddag.

—  Ten nadeele van Louis Surmont, barreelwachter, 

Meenensteenweg 105, werden 9 vette konijns ontvreemd.

De Banque de Courtrai heeft merkelijk hare 
inrichting van brandkassen vermeerderd.
1 Van heden af biedt zij afdeelingen ter verhuring 
aan, ten prijze van 10 fr. per jaar.

A R D O Y E . — - Op Zondag 21 Oogst, luisterrijke 

feesten voor de inhuldiging van het prachtig vaandel, 

geschonken door den koning.

—  Dinsdag werd een zekeren Alfons Vanbiervliet 

drie vingers gepletterd aan de linkerhand, door een 

cylinder, in de fabriek Baetsoen-Buysse en Cie.

—  Jules Baert en Camiel 'Mestdagh, beiden pas 

18 jaar, fabriekwerkers, beticht van brandstichting op de 

hofstede der weduwe Vandaele, verschenen deze week 

voor de assissen.

Beiden antwoordden onbeschaamd op de vragen van 

den voorzitter, elkander zooveel mogelijk beschuldigende.

Per telefoon. —  In de zitting van heden vrijdag heeft 

het Eedegerecht de twee betichten veroordeeld elk tot

15 jaren dwangarbeid.

B E L L E G H E M .  —  Charles Cossement, van Coy- 

(Zie vervolg bladz. 6).



BREUKEN
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
hospitaal van Oostende, van VFRSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het M INISTERIE VAN OORLOG 
enHONDERDEWELDADIGHEIDSBUREELEN.

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

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

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

M IS G R O E I-  
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo
als : misgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
nen en voeten.—
Bijzondere toe 
stellen om. den 
hoogen rug 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets oiw de mis- 
groeiïn,. der rug
graat te genezen 
noodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

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

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

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

M. I I  • noré Verdonck-Minne, Oost
ende, is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het 
HÓtel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van 
9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 tot 5 uren 
voor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rjjsselstraat, Kortrjjk.

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

r iè re , waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
I t l i i L  l io e v l  n i é d l e  I l a l e w y c k ,
Apotheker, Groenselmarkt, 6 , Oostende. Om ute 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een geiuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
erin Kor» ijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen V u l l i n g  of I t r o n -
rliiel «le» Kinder»»

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

Gelieve mij per keerende post nog twee flesschen van 
uwe speciale remedie tegen den kinkhoest te zenden.

Mijn kind is merkelijk verbeterd en ik hoop het met 
deze twee llesschen totaal te kunnen genezen.

Met achting. Louis D e v is ,

rue de Grammont, 160, Aalst.

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

DERDE ’ FRANCisCAANSCHE BEDEVAART 
naar Lourdes, 4-13 Oegst 1913.

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

Qroot Engelsch Hoedenmagazijn
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RAEPSAET-VANDAELE

OPVOLGER

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

Daar is te vindea Een overgroote keus Hoeden 
en Klakken 

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

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 
buiten alle concurrentie.

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

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

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

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

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

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

De Ontwaking van den grond

gro- 3 is in  werking. Tallooze kleine onzichtbare 

wezentjes, “  de giststoffen van de aarde ,, zullen 

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe- 

vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te 

bereiden.

Landbouwers!
maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting 

gebruik om het

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

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

stikstof vergt

A l «!• m»«th»nd«laren «n al de landbouw iyndikataa 

ferkoopen het ZwaTelzuur Amm oniak en hel

C O M P T O IR  BELGE DU SULFATE D ’AM M ON IAQU E

(Naamloos Vennootschap)
8, Berkmansstraat, te Brussel

vrachtvrij, op uavraac, alle aattlge Inlichting*! nopens ilJn gobrnlk.

KB#

T A N D P I J N E N
De hevigste Tandpijnen worden 
dadelijk genezen en voor altijd 
door den D en togène . Door het 
gebruik van den D en togène , 

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

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

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

V A N E: Br
M. et> Mme Maurice Meier, chirurzijns- 

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

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

Wilt ge 
waarlijk gezond zijn.

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

Prijs van de flesch fr. i- ~ 5 .

T a n < le n ln » l» e n  t De Bie, verdrijft op
een o o g w e nk  de la z cn d s te  tandpijn zonder 

et tan av lee sch  t» verbranden en daarbij 
’ t is geen vergift.

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

* la » $ t| > il le n  s De Bie, uitstekend tegen 
spi sverteering, hoofdpijn, bloedar

moede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond, 
i>nz.

I frank de doos van 
"f'Vn. Per post fr. 

< - 05 .
uruE L E T . — Deze 

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

GOEDE REIZIGER
op commissie wordt aanstonds gevraagd 

voor welgekend huig. — Zeer winstge

vende positie.

Zich schriftelijk aanbieden binnen de 

8 dagen ten bureele van Het Kortrijksche 
Volk, onder de letters R. C.

Naar flen D n m l'
al de andere produkten! 

De
Ta nd vloeistof 

alleen

/S'-.r,.— geneest dadelijk de

« Ü M W  p j ' f t ï s u
Apotheek Vande Walle, Noordstraat, Rous

selare en bij alle apothekers.

Algem. depot: Apoth. Canivet, Doornijk

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Het Genoegen te Leven
I s  a a n  e l k e e n  v e r z e k e r d  d o o r
e e n e  v o l m a a k t e  g e z o n d h e i 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 
Abernethv, raadplegend geneesheer der Koningin Victoria 
van Engeland :

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

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

K l i n i e k  v a n  D r D O Y E N ,  P a r i j s ,  
1 3  J u n i l O l l

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

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

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

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.

Dr E. Doyen.

(Do REVALENTA DU 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.

Verkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers .

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

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

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

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

ANTWERPSCHE

HYPOTHEEKKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861,

Huidenv etter straat, 35, Antwerpen.

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

H Y P O T H É C A I R E  U E M N G E N
Terugbetaalbaar per annuiteiten of op 

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

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

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

U itgifte van Grondobligatiën' 
4 % opbrengende.

SI*A AKK AS i Interest: fr . 3-25 °/0 op 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4 °t0 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.

H U IS
Herpels-Mortier

31, LANGESTEENSTRAAT, 31

Telefoon 363

=  KORTRIJK =
I

- - Keuken van eerste klas - -

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief 

- - Alle spijzen op aanvraag - -

BELANGRIJK 

B E L G I S C H  F A B R I E K
ZOEKT IN ALLE GEMEENTEN VAN HET LAND

C  C  IV  E I V  U  U C  L K

voor den verkoop met gemak van betaling, harer

UITSTEKENDE RIJWIELEN 
en MOTORRIJWIELEN

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

FABRIEK VflH SOPERPHOSPHHTEH,SGBEIKDHDIBE VETTEN EN KUNSTGUHflOS.
H u is  g e s tic h t in  1 8 7 6 . __________________________________________________ ______

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

Samengestelde opgeloste G uano  « D E  Z O N  ».
G R O N D S T O F F E N  aan prijs van den dag : N itra a t v a n  S oda  S u lfa a t v a n  A m m o n ia k , 

S uperphosphaten , N itra a t vari P o tasch , S u lfa a t v an  Potasch , C h loorzuur, P otasch , 
K a ïn ie t, IJz e rs la k k e n  (Scories). P laas te r, IJze rsu lfaa t . P h o sp h a a t B ernard , M agnesium , 
K ope rsu lfaa t (b lauw en aluin) 98 /9 9  zu ive r. V ergru izers V e rm ore l, É c la ir  n. 1 .

Gebreveteerd.

De tot hiertoe beste gekende < *nk e lc  l l r « -  

b a n t n c h e  S t a l e n  l ’ I .O K f i .  op proef gele

verd, van 3 0  tot ? 0  fr. RUD-SACK PLOEGEN.

Raap- en Beetmolens, Strooimolens, Beetzaal- 

machiemen en Hakmachienen. Planet J. R. Alle 

Landbouwwerktuigen.

W a n m o l e n *  van af 4 2 , 5 0  fr., franco tfrals. Vraagt Catalogus.

Frans De Ridder-Maes, fabrikant van stalen Ploegen, Beggijnhofstraat, Puers.

H U L P H U I S

(Ylatrassenfabriek ☆  De Ster

- T T fr iw w ff i ,f| li

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

Zelfde huis te Meenen,

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

Afrikaansche wol aan 1.90 en 
2.25 ir. de kilo.

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

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

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

Yperstraat, 4.

B H I T M A T I S M
De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 

zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W l l l l a m  C a c h e t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W l l l l a m  
C a c h e t t e n  werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting; genezing binnen de acht dagen.

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

Apotheek MICHOT 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 .



Kroniek voor kunst en kennis.

FRANZ SCHUBERT.
Franz Schubert is een Weenenaar. Van jongs af 

wierd hij in de muziek onderwezen door zijn vader, een 

onderwijzer en was reeds aan 9 jaren koor- en zang- 

knaap in de hofkapel. Zijne nieuwe meesters hadden 

hem weinig over muziek aan te leeren. Hem was die 

kunst aangeboren of ingegeven; « Harmonie heeft hij 

aan de toppen der vingers »riep Holzer in vervoering 

uit. Melodieën zongen hem in het oor in gedurige opeen

volging en wonderbare afwisseling en bekladden wel

haast alle strookjes papier waarop hij *de hand kon 

leggen.

Moet het ons dan verwonderen dat het drooge school- 

sche muziekonderwijs hem verdroot? Om er aan te 

ontsnappen, trok hij voor eenigen tijd naar de normaal

school, en aan 16 jaar is hij hulponderwijzer bij zijn 

vader.

Eerst na 4 jaren, wierd hij ontslagen van dit ver

moeiend ambt dat hem nochtans tijd genoeg gegund 

had om maar alles weer in muziek over te brengen wat 

op zijn ontvankelijk gemoed indruk maakte.

Alhoewel door eenige vrienden vooruitgeholpen, ge

raakte hij nooit tot eene officieele bediening en leefde 

arm van de geringe opbréngst bij zijne uitgevers, ware 

bloedzuigers. Over de ellenden die zij hem berokkend 

hebben, stappen wij maar liefst heen. Andere bijzonder

heden nochtans zijn in de laatste 10 jaar van zijn leven 

niet aan te stippen; men kan het zich best inbeelden 

als men zijn karakter wat nader onderzoekt.

H ij was minzaam, van gelijkblijvende gemoedsge

steltenis, wat bedeesd bij vreemdelingen, maar leutig 

en luimig bij zijne vrienden. Daar hij een echte roman- 

tieker is, vindt men de andere karaktertrekken bijzonder 

van zijn gemoedsleven in zijne muziek en wel vooral in 

zijne liederen, waarin hij onovertroffen is.

Zijne muziek getuigt van eene diepgevoelige ziel en 

van een levendige inbeelding. Z ij is meest teeder en 

bekoorlijk door haren eenvoud en eene zekere naïveteit. 

Men vindt bij Schubert den wilden drift en forsche 

mannelijkheid niet gelijk bij Beethoven, maar een lyrisch 

droomend gemoed dat hij uitzingt zonder eenige inspan

ning en zoo natuurlijk mogelijk.

Voor zijne vruchtbaarheid, staat men verstomd, als 

men weet dat hij op 31 jarigen leeftijd gestorven is.

Nu rust hij dicht nèvens Beethoven op het Weener- 

kerkhof. Men heeft Brahms in 1897 de eer aangedaan, 

hem in de nabijheid dier twee meesters ter aarde te 

bestellen. Op Schubert’s grafsteen staat er te lezen : 

« Hier heeft de muziek een kostbaren schat begraven » ; 

en de nakomelingen hebben het geloofd, daar zijne 

werken het bewijzen in vollen pracht en luister.

Kanton Rousselare-Rumbeke.

Buitengewone Provinciekiezing
8 JUNI 1913.
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1 —  12 — 19 1492 1369 53 1316 311 1005

2 — 2 0 — 10 11371 1242 49 1193 352 841

3— 15— 18 1462 1284 67 1217 304 913

4— 16— 11 1346 1179 43 1136 413 723

5— 14---- 1001 901 47 854 259 595

6 — S — 13 1292 1162 40 1122 394 728

7— 17 — 9 1404 1226 54 1172 288 884

Totalen 9368 8363 353 8010 2321 5689

* *

De kiezing is naar wensch afgeloopen en wij mo

gen het zeggen volgens onze verwachting.

De liberalen stemden als een man voor den tegen

kandidaat ; ’t wierd al dikwijls gezégd dat liberalen 

liever zouden stemmen voor een ezel met een hoedje 

op, dan voor een katholiek.

Anderen zagen weinig belang in die kiezing en 

oordeelden en stemden lichtzinnig.

Velen ontzagen hen de moeite zelfs naar stad te

rug te keeren en hun burgerplicht te voldoen.

Wij bieden aan den nieuwen provincieraadsheer 

onze hertelijke gelukwenschen.

Wij danken al de rechtgeaarde katholieken, die 

ook ditmaal hun plicht van katholieken burger ge

kweten hebben.

VLASKRONIEK.
WETENSWAARDIGHEDEN.

Engelsche vlasmannen hebben staaltjes vlaskorels 

uit vlasgaarden van ’t Kortrijksche en uit het Land 

van Waes, naar Belfast opgezonden, waar zij, sinds 

7 Juni, ter inzage liggen aan de belanghebbenden,in 

het lokaal van het Syndikaat der vlasspinners. Hoe 

bezorgd en bekommerd om hunne zaken, niet waar?
* ★

*
Het voorstel Underwood, nopens nieuwe inkom- 

rechten, bevat de volgende wijzigingen: vlas in strooi: 

te voren 0.05 fr. per engelsch pond, (0.453 kil.), 

thans 0.025 fr .; gecylinderd vlas: te voren 0.15 fr. 

per engelsch pond, thans: 0.125 fr .; klodden van 

vlas: te voren 20 dollars per ton, ’t zij 100 frs. per 

1016 kil., thans nog 10 dollars, ’t zij 50 frs., of eene 

vermindering van de helft.

Indien die voorstellen aangenomen worden, kan 

dit ten goede komen aan onze Vlaamsche vlasmark- 

ten, vooral te Brugge, van waar veel vlas naar 

Amerika trekt.
Ar ★

• *
Internationaal Congres der Vlasspinners.

Het vierde internationaal congres der vlasspinners 

zal plaats grijpen te Gent, op Dinsdag en Woensdag 

toekomende, 17 en 18 Juni. Het congres is geplaatst

onder de hooge bescherming van Z. M. den Koning 

der Belgen, die op Dinsdag 18 Juni,eene belangrijke 

afveerdigingvan vlasspinners ten paleize van Brussel 

in ontvangst zal nemen.

Dit congres zal bijgewoond worden door verschei

dene hooge bedienden van ’t Ministerie uit Rusland 

en uit België. Hebben hunne toetreding reeds opge

zonden: 87 vtassipinners of afgeveerdigden uit België, 

9 uit Duitschland, 14 uit Oostenrijk, 33 uit Frankrijk, 

22 uit Ierland, 18 uit Rusland, verscheidene uit 

Zweden, Schotland en de Vereenigde Staten. Groote 

feestelijkheden zullen te hunner eer ingericht worden; 

eene belangrijke vlasbeurs zal ook plaats hebben in 

de lokalen van den «Cercle commercial et industriel».

Op hun programma treffen wij aan, onder meer : 

maandelijksche statistieken uitgeven nopens den 

toestand van vlashandel en- nijverheid; maatregelen 

in Rusland genomen tot verbetering van den vlas

handel; statistieken over vlasteelt enz.

’t Is niet zonder een gevoelen van hevigen spijt 

dat wij dit nieuws mededeelen. Wij bewonderen de 

handelsveerdigheid dezer vlasmannen, zoo machtig 

en zoo broederlijk ingericht in hunne «Internationale 

Federatie ». Maar onze spijt draagt over het feit dat 

onze vlashandelaars, onvereenigd en zonder genoeg

zame handelskennis, zoo deerlijk genepen zitten 

tusschen het syndikaat der vlasspinners en het syn

dikaat der vlaswerkers, en er zoo weinig aan denken 

om verbetering in dien toestand te brengen.

Anderzijds moet dit hier ook wel eens van het 

hert en uit de pen: het zou ons, Belgische Burgers, 

heel wat meer genoegen doen indien Z .M . de Koning 

en Zijne Regeering evenveel belang stelden aan ons 

nationaal Vlaamsch vlasbedrijf der Leiestreek als aan 

vreemde vlasbarons.
★ *

♦

Internationaal Congres der uitvoerders 
van vlas en klodden u it Rusland.

Den 19-20-21 Juni aanstaande, zullen eveneens de 

uitvoerders van Russisch vlas en klodden in congres 

bijeenkomen te Gent, om hunne belangen te bespre

ken. De heer G. Cauderlier van Brussel is daar 

voorzitter van en de heer Paul Pénet van Brussel, 

schrijver.

VLA A M SC H E BELANGEN.
Er is spraak kolonel de Formanoir de la Cazerie, van 

het 4e regiment lanciers te benoemen tot bevelhebber der 

burgerwacht van beide Vlaanderen, (ter vervanging van 

baron Greindl.

Kent die heer Nederlandsch?

— »o«—

-—• Er is te Brussel ernstig spraak van het tot stand 

brengen van een Katholiek Vlaamsch gemengd Tooneel- 

gezelschap. Deze kring zal zich ten doel stellen de hoog

staande Nederlandsche tooneelwerken, met katholieke 

strekking of katholieken ondergrond, voor het voetlicht 

te brengen. Daartoe zal de groep der spelende leden 

worden gezocht onder de beste tooneelkrachten der 

bestaande katholieke kringen.

-— » o«—

—- De Luitgarde Vereeniging heeft besloten dit jaar 

het feest der Beschermster aller Vlamingen en der 

Vlaamsche Beweging gansch het land door te vieren 

door een plechtige algemeene communie.

—-»o«—

— ■ Er wordt een groote betooging, met stoet, voor 

de Vlaamsche Hoogeschool ontworpen tegen 8 Augusti, 

te 10 uren, te Gent.

ii oeken bespreking.
De dokumentatie in den dienst der 

Katholieke zaak. Vragen des tijds nr 1 (Brussel 

Parochiaanstraat 16) pr. 0.50 fr.

Deze brochuur komt ons volledig inrichten over 

een hoogst belangrijk werk. Duitschland heeft zijn 

Volksverein met Zentralstelle te M. Gladbach; 

Frankrijk heeft zijn informatiebureau voor godsdien

stige en sociale vraagstukken; andere landen nog, 

hebben dergelijke middeninrichting, waar alle nuttige 

bescheiden nopens werken en werking worden 

samengetrokken; van waar uit, dan ook de stoot 

gaat, hulp met raad en daad wordt verleend voor 

alle studie en handeling ten goede. Ook de vijand 

bezit dergelijke inrichtingen: hier in Belgie b. v. 

La Documentation anticléricale (der liberalen), en 

de Centrale voor arbeidersopvoeding (der socialisten). 

De katholieken in Belgie hadden tot nog toe, wel 

alreeds verschillende centralen tot documentatie en 

werking op bijzonder, bepaald gebied (’t Secretariaat 

der christene vakvereenigingen ; de twee secretaria

ten voor Geloofsverdediging; ’t secretariaat van den 

Antivrijmetselaarsbond; en van ’t schoolverbond — 

maar nog geeneinstelling, waardoor hetontbrekende: 

« algemeene vorming en politieke scholing » werd 

aangevuld; noch waardoor alles tot een eenheid 

werd samengetrokken. Met de « Inrichting van 
Katholieke Belgische Dokumentatie» (een leelijke 

naam voor een schoone zaak) zal dit niet langer 

meer waar zijn. Op dat bureel (Brussel, Parochiaan

straat 16) waar niemand minder dan Floris Prims 

bestuurder is, zullen al de mogelijke inlichtingen 

betreffendewerking en werken tot volksontwikkeling, 

volksverheffing in den breeden zin, bijzonder tot 

politieke scholing, worden vergaard en geordend: 

alwie zich dus van de eene of de andere kwestie of 

werking op de hoogte wil stellen, zal voortaan zich 

maar even naar dat adres moeten wenden. Edoch niet 

alleen,zullen daar inlichtingen gewonnen, en beschik

baar gesteld worden; maar ook zullen ze worden ver

wrocht: in regelmatige overzichten, die aan alle 

abonnenten en katholieke bladen zullen gezonden 

worden; in artikels, die ook dergelijken dienst 

zullen doen; niet het minsteindelijk in Vragen des 
tijds, brochurenreeks, die de voornaamste punten 

over werking en werken tot volksverheffing, in ’t 

bijzonder over politieke opleiding zullen behandelen. 

De thans besprokene brochure is het eerste nummer

dier reeks of behandelt, breedvoerig, wat in Duitsch

land en Frankrijk, (ook in Belgie vanwege liberalen 

en socialisten) op het gebied van middeninrichtingen 

tot inwinning en uitwerking van bescheiden reeds 

gedaan werd, en wat nu op haar beurt de Inrichting 
voor Katholieke Belgische Dokumentatie voorneemt 

te doen. Iedereen, die eenigzins met volksontwikke

ling, met volksopbeuring op verschillend gebied 

bezig is moet zich, van die nieuwe, algemeene 

werking op de hoogte stellen. Hij moet zich dus 

alleszins genoemde brochure aanschaffen. Doet hij 

dit, dan zal hij, na lezing, ongetwijfeld de inrichters 

nu hunne onderneming danken en ze gaarne steunen.

Wekelijksche kroniek.

Wereldt entoonstelling
VAN GENT.

V L A A M S C H E  V O O R D R A C H T E N

Het is een gelukkig gedacht geweest van wege de 

Katholieke Vlaamsche Hoogeschooluitbreiding om het 

publiek in de expositie bijeen te roepen voor eene korte 

voordracht, die, door haar toedoen, gegeven werd in het 

perssalon door M . Crevals. Met z;jn gekende bevoegd

heid sprak de geachte leeraar van de vak- en ambacht

school St-Antonius, te Gent, over de textiel-nijverheid. 

Na de inleiding bracht M . Crevals de toehoorders bij 

de machienen, waar hij alles nog nauwkeuriger kon uit

leggen.

Zeer leerzaam! Dat is echte volksontwikkeling!

Daarna had eene dergelijke voordracht plaats in het 

Hedendaagsch Dorp, gegeven door Ing-Mennes, van het 

ministerie van Nijverheid, en ook een in Oud-Vlaan

deren, waar de voornaamste bouwwijzen uitgelegd 

werden.

G E S C H IE D  E N  O U D H E 1 D S K U N D IG  

C O N G R E S

Dit kongres, dat in het Feestpaleis zal plaats hebben, 

van 8 tot 12 Augusti, telt heden reeds 800 bijtreders.

Ziehier de lijst der feestelijkheden, die zullen aan

geboden worden :

De Ballfansche oorlog is nu uitgebrand. Maar die 

strijd heeft een steert en die steert wikkelt nog.

Het verdrag van Londen (30 Mei 1913) gesloten 

tusschen Turken en Balkansche bondgenooten, heeft de 

groote brokken van het vraagstuk afgelijnd. Maar nu 

vallen nog veel kwestien af te spinnen.

De mogendheden zullen de grenzen van het nieuw 

Koningrijk Albanië afteekencn, de geldkwestien regelen, 

beslissen over de toekomst der Egeesche eilanden.

De Balkansche bondgenooten moeten onder malkaar 

overeen komen om de veroverde grondgebieden te ver- 

deelen. En hier springt de aap uit de mouw.

Zoolang de vier Balkansche bondgenooten te strijden 

hadden tegen den Turk, liep alles op wielkens. Zij 

waren eensgezind en streden zijde aan zijde gelijk broe

ders. Maar nu zij de veroverde brokken moeten deelen 

wordt de broederlijkheid versmoord in de baatzuchtig- 

heid en zijn zij broeders uit.

Het geschil bestaat voornamelijk tusschen Bulgarië 

eenerzijds en de Serviers en Grieken anderzijds. Elk 

trekt aan de koord. Servië en Griekenland vinden dat 

Bulgarië te gulzig is. Het begint zelfs te spannen en 

de drie landen houden legers in gereedschap om in tijd 

van nood strijdveerdig te staan.

Rusland tracht de bondgenooten tot bedaren te bren

gen en stelt voor hun geschil te onderwerpen aan eenen 

buitenlandschen raad, om aan de wereld het droevig 

schouwspel van een broederoorlog niet te geven.

— »o«—

Terwijl de bondgenooten aan dit beentje zitten te 

peuzelen en terwijl Duitschland en Frankrijk in de 

Kamers slag om slinger werken om hunne legerwetten 

te bespreken, werd Zondag laatst te Brussel een Vrede- 

congres gehouden. Daar werd de oorlog als eene schande 

voor het beschaafde menschdom gebrandmerkt en de 

vrede opgehemeld. Doch al de schoone wenschen die 

daar uitgedrukt werden en reeds honderden malen ge

stemd werden, botsen keer voor keer op de ruwe feiten 

en kunnen nooit geen oorlog voorkomen. Het is toch geen 

reden om die vredebeweging te laten varen, om te ge
raken tot een hooger gerecht dat te beslissen heeft over 

de geschillen die onder de landen kunnen onstaan.

In den Senaat heeft de minister van buitenlandsche 

zaken dezelfde vredelievende strekking laten hooren. Op 

het aanstaande Vredecongres van den Haag zullen de

Vrijdag, 8 Augusti, ontvangst in hef provinciaal 

gouvernementshotel.

Zaterdag 9 Augusti, om 8 112 ure, buitengewoon 

feest in het Feestpaleis; uitvoering van oude muziek.

Zondag, 10 Augusti, ontvangst ten stadhuize.

Maandag, 1 1 Augusti, uitstap naar Dendermonde- 

T emsche.

Dinsdag, 12 Augusti, Kunstfeest in de W ijk  Oud- 

Vlaanderen.

B i j  D E  G O U D S M E D E R S

Zondag .namiddag had de plechtige opening plaats 

van den stand der juweeliers.

Begeleid door de heeren inrichters van den stand, 

bracht men een bezoek aan de verschillige tentoonstellers.

H E T  K O N IN K L IJK  B E Z O E K  

In verschillige dagbladen gelezen :

De Koning heeft bij zijn bezoek aan de tentoon

stelling van Gent groot belang gesteld in den stand van 

het huis Louis Derdeyn, Roeselare, waar hij verschei

dene pianos, autopianos, pianos met voetklavier en 

vleugelpianos van echt meesterlijke waarde, hoogst ge

waardeerd heeft. Hetgeen bijzonderlijk zijne aandacht 

trok was eene rechtstaande vleugelpiano, nieuwe gebre- 

veleerde uitvinding van dit bekend huis, die grooten 

ophef zal maken. Deze vleugelpiano is sterker en aan

genamer van klank dan gelijk welk ander stelsel en 

neemt zooveel plaats niet als een gewoone buffetpiano. 

Zijne Majesteit heeft daarover den heer Louis Derdeyn 

zijne beste gelukwenschen toegestuurd, en wij zetten het 

publiek dringend aan deze zoo belangrijke uitvinding te 

gaan aanhooren.

B E L A N G R IJK  B E Z O E K

W ’hadden de gelegenheid het pavillioen van Canada 

in al zijne bijzonderheden te zien, geleid door een ken

ner : ’t duurde bij de twee uren en we waren verbaasd 

over ’t verloop van dien tijd, zoo belangwekkend is 

het daar.

D E  B L IJD E  IN T R E D E  D E R  V O R S T E N  

is gesteld op Zondag 22 Juni. —  Waarschijnlijk zal 

de Koningin niet mede komen, maar de jonge prinsen 

zullen er zijn.

Slaat het weder meê, ’t zal dien dag een heerlijk 

koningsfeest in Gent zijn.

Buitenlandsch overzicht.

Belgische afgezanten last krijgen de beperking der legers 

te verdedigen.

— ;»o«—

De gedachten nopens oorlog en vrede zijn nog niet 

eensgezind.. Allen zijn voor den vrede. Maar velen den

ken dat oorlog een noodzakelijk k^aad  is, dat men niet 

kan vermijden, juist gelijk men niet kan beletten dat er 

geroofd en gemoord worde.

Zulke gedachten zijn valsch.

Wanneer men de oorzaken nagaat der buitenlandsche 

twisten en moeilijkheden in de laatste jaren, dan vindt 

men gedurig drie soorten van oorzaken : de afgunst, de 

wraakzucht en de baatzucht.

De afgunst heeft de spanning veroorzaakt tusschen 

Engeland en Duitschland. « M ijn gebuur wordt te 

groot, te machtig. H ij zou mij kunnen ten onder bren

gen. Zijn leger wordt te sterk. Zijn handel en nijverheid 

te groot! »

De wraakzucht heeft de vijandschap tusschen Duit- 

schers en Franschen aangevuurd en onderhouden. Frank

rijk kan hare nederlagen van 1870 niet verkroppen. Z ij 

meent da1; hare eer op het spel staat.

De baatzucht van grooten ten opzichte van kleinen 

heeft ook menige oorlogen verwekt. Zoo slokte Engeland 

de Boerer van Transvaal op.

De afgunst en de wraakzucht worden ongelukkig 

nog als geldige redens tot oorlogen aanveerd. Men zegt 

zoo gemakkelijk i « ’t is eene levenszaak voor ons land; 

de eer van ons land hangt er van af.

De derde reden tot oorlog, de baatzucht, wordt niet 

aanveerd, maar wordt altijd bebloemd. Men vindt ge

makkelijk een schijnreden. Zoo was het « uit hnensch- 

lievendheid » dat Engeland den oorlog van Transvaal 

aanging, zoogezeid om de rechten te verdedigen der 

vreemdelingen of uitlanders. Men vindt altijd een stok 

om eenen hond te slaan.

Welnu al deze oorzaken : afgunst, wraakzucht en 

slokzucht zouden nooit zoo geweldig oplaaien, bestond 

er een verplichtend Gerechtshof voor de beschaafde 

landen en moest men weten dat het land dat tegen de 

uitspraak van het gerecht oorlogt tegen al de andere 

beschaafde landen zal botsen.

Doch zoover zijn wij nog niet doch door den drang 

der gedachten hoopt men er toch te geraken. De wind 

waak in deze richting.

Oorlog en Vr*ed.e.

K O N IN G  P IE T E R  V A N  S E R V IE  D E  T Z A R  V A N  B U L G A R IË



ghem komende, deed Dinsdagavond zulken ongelukkigen 

val, dat hij den schouder ontwricht had.

—  Woendagvoormiddag ging Leopold Glorieux naar 

den molen van Vandenhende. H ij b id  zijn, kind, Geor- 

ges, een knaapje van drie jaar en half mede in een 

wagentje en beging de onvoorzichtigheid de kleine op 

den molendam te laten staan terwijl den molen opsteeg.

Het kind was uit het wagentje gekomen en wierd 

getroffen door eene molenwiek. Het had eene vreeselijke 

wonde aan het hoofd bekomen. Men vreest voor zijn 

leven.

IS E G H E M . —  Dinsdag avond werden de ruiten 

der woning van A . Christiaens, ingeworpen. De ruiten- 

breker is gekend en zal vervolgd worden.

L A U W E . —  Zondag, 22 dezer, is ’t de feestviering 

van het ridderschap van onzen geliefden burgemeester. 

Een grootsch banket, van ruim 200 deelnemers, zal 

plaats grijpen in de groote bovenzaal van ’t patronaat. 

Buiten de verschillige aanspraken zal, tusschen de ge

rechten, aangenaam spel en zang de aanwezigen ver

gasten. ’t Zal eene innige en broederlijke samenkomst 

zijn, die nooit te Lauwe zal te zien geweest zijn.

L E D E G H E M . Ten gevolge eener nietigheid 

onstond er twist Dinsdag middag tusschen de vrouw van

C. Delva en de meid van J. Vandamme. Na eene 

woorden wisselng ging men over tot daden. Eene ruit 

werd ingeslagen bij J. Vandamme en dit had voor ge

volg dat de hand van vrouw Delva bijna was afgerukt, 

en Woensdag morgend naar het gesticht van D 1 Lau- 

wers te Kortrijk moest worden overgebracht.

L E N D E L E D E . —  Maandag namiddag ontstond 

er brand in de driewoonst bewoond door Constant 

Folens, Cyriel Vansteenkiste en Petrus Folens. Die 

huizen, gedekt met stroo, stonden in enkele oogenblikken 

in laaiende vlam. De pompiers waren aanstonds ter 

plaats en konden den brand in korten tijd stil leggen en 

de omliggende huizen bevrijden, die ook met stroo ge

dekt zijn en reeds begonnen te rooken. Dank aan hun 

rappe en moedige tusschenkomst hebben wij geen groote 

ramp te betreuren gehad.

De pompiers zijn hier nog maar sedert enkele maan

den ingericht en ’t s de eerste maal dat zij een brand 

hebben moeten blusschen. Z ij hebben er bijken gegeven 

volkomen op de hoogste hunner taak te zijn en iedereen 

spreekt met den grootsten lof over hen.

En dit is nu wel het schoonste antwoord op de laffe 

aanvallen waarvan dit nuttig korps hie^ het voorwerp 

geweest is.

M E E N E N . —  De Vleeschouwer, gemeenteonder

wijzer te Audeghem bij Dendermonde is kantonaal 

schoolopziener te Meenen benoemd.

—  De policie heeft Vanneste Httnri, 21 jaar, aan

gehouden. Deze kerel had zijne ouders bedreigd met 

zijn mes. Donderdag morgend werd hij in vrijheid 

gelaten. Proces- verbaal is ten zi/nen laste opgemaakt.

M E U L E B E K E .  —  Henri Dubaere, koopman al

hier, die Woensdag, rond de middag, per motocyclette 

aan de Goethalsplaats de Kasteelstraat wilde inrijden, 

door eene verkeerde zwenking, botste met geweld tegen 

den muur van het huis bewoond door Achiel Valcke. 

Dubaere stuikte ten gronde.

H ij klaagt aan inwendige pijnen in de beenen.

De motocyclette is erg beschadigd.

M O O R S E E L E . —  Woensdagavond, rond 6 uren, 

werd het 8jarig jongentje Marcel Vandeputte omge

reden door twee wielrijders.

Het kind is erg gekwetst aan de knieën en het hoofd 

en bekwam eene gapende wonde aan de rechter slaap.

Een der wielrijders is ook erg gekwetst aa nhet hoofd.

W E V E L G H E 'M . —  Meisjesschool. —  Morgen 

Maandag, te 2 uren zeer stipt, viert de school der meisjes 

op luisterrijke wijze, met spel en zang, Mijnheer Pastors 

feestdag. A l de ouders der kinders, ja geheel de bevol

king van Wevelghem wordt vnendelijk tot dat feestje 

uitgfenoodigd.

BIT H G È  H S T A N Ï r
ARDOYE.

Geb.— Rachel Seynaeve, dv. Victor en Irma Vannieuwenhuyse 
Weeze. — Roger Willem, zv. Victor en Leontine Bonte, Plaats.
— Palmer Demeulenaere, zv. V. en Maria Houthoofd, Statie. — 
Maria Lattré, dv. V. en Maria Vancauwenberghe, Tombrugge.

Sterfg. — Maria Baert, 12 j. Kortrijkstraat.

BELLEGEEM.

T ro u w b e lo fte . — Jules Baerl, 28 j. fabriekwerker, Rolleghem 
en julma Quur, 16 j. weefster, te Belleghem.

Geb. — Celina Waelkens, Rolleghe'ml’alsijde. — Ann<v D’hulst, 
klein Toerkonje.

Huw. — Honoré Devos, 29 j. velomaker en Flavia Bossuyt, 
28 j. landbouwster. — August Bossuyt, 25 j. landbouwer en 
Prudence Delepault, 27 j. dienstmeid.

Sterfg. — Barbara Piearelle, 81 j. rentenierster.

BISSEGHEM.

Geb. — Jan Debacker, zv. Karei en Maria Calcaen. — Oscar 
Faes, zv. Kamiel en Irma Vanhouwaert. — Margareta Vanneste, 
dv. Petrus en Margareta Dejaegher.

GITS.

T ro u w b e lo f te . — Jules Colpaert en Maria Versyck.

Geb. — Maria Bogaert, dv. Leon en Hectorine Declercq. —
— Adrienne Vermeersch, dv. Alois en Maria Vroman. — Alice 
Declercq, dv. Hector en Leonie Berghman. — Paula Watteyne, 
dv. Cyriel en Coralie Vergote. — Qerard Corneillie, zv. Jan en 
Herminie Werbrouck. — Camiel Waltermaertens, zv. Hector en 
Irma Corneillie. —  Maurits Gryspeerdt, zv. Ad. en Maria Aliët.

Sterfg. — Qerard Cornillie, 3 dagen,

HOOGLEDE.

Geb. — Qodelieva Coghe, dv. Eduard en Leonie Vanoplinus.
— Julien Anckaert, zv. Gustaf en Emerence Ramboer. — Leon 
Doubbel, zv. Charles en Pharailde Vandevoorde.

Huw. — R. Depoorter, van Passchendaele en E. Ghesquière.

Sterfg. — Camiel Vanbrabant, 6 m. — Rosseel, vrouwgesl.

INGELMUNSTER.

Geb. — Margareta Bohez, Gentstr. — André Verhaest, Lent- 
akker. — Gaston Declercq, Lentakkerstraat.

Huw.— Achiel Maes, scheeplosser, wed. van Zoë Schietekatte 
van Iseghem en Elisa Delaere, wed. van Cyriel Deprez.

Sterfg.— Maria Vantieghem, 17 m.— René Vanhuylenbrouck.

ISEGHEM.

Geb. — Louis Vanlandeghem, zv. Hector en Maria Vanhaver- 
beke, Nederweg. — Raphaël Deschryvere, zv. Josef en Aliila 
Hoorelbeke, Rousselarestr. — Frans Dejonghe, zv. Jules en 
Emma Vanhaelewyn, Ommegangstr. — Roger Vanrenterghem, 
zv. Docile en Sidonia Lefever, Rousselarestr. — Elisa Vanden- 
driessche, dv. Hugo en Emilia Oosterlinck, Wijngaardstraat. — 
Gerard Vandendriessche, zv. Remi en Mathilde Callens, Zeve- 
cote. — Camiel Samoy, zv. P. en Romanie Grymonprez, Heye.

Sterfg. — Maria Debackere, 6 m. Heye. —  Rosalia Vantorre, 
67 j. wed. van Constant Leenknecht, Statiestraat. — Jan Van- 
mellaerts, 4 m. Krekelstr. —  Christina Rebry, 77 j. Papestraat.

KORTRIJK.

T ro u w b e lo fte n . — Robert Bultynck, bureeloverste, Evergem 
en Gabriella Croquison, zonder bedrijf, Gentstr.— Jules Demeire 
wever, voorheen te Deerlijk en Eugenie Vandenberghe, spoelster 
wed. van Theophiel Lefebure, beide St-Jansbeluik. — Trifon 
Vandererven, landbouwer, te Anseghem en Maria Desmedt, 
landbouwster, Condé’sdreef. —  Jules Vandevyvere, vlaswerker, 
te Cuerne en Zoë Mesdag, kantwerkster, te Cuerne, voorheen 
te Kortrijk. — Michel Mahau, kleermaker, te Kortrijk en Anna 
Deleersnyder, dienstmeid, te Harelbeke, voorheen te Kortrijk.

Geb. — Maria Vanfleteren, Wandelingstr. — Gaston Delvoye, 
Toekomststr. — Gustaf Vandichel, Aelbekesteenweg. — Maria 
Merlin, Vandenpeereboomlaan. — Maria Mofcels, Beheerstr.— 
Kamiel Descamps, Damkaai. — Elza Dendauw, Voorzienigheid- 
straat. — Michel Ver|iaeghe, Gentsteenweg.— Maurice Orgaer, 
gehucht Walle. — Omer Bohez, Voetweg 43. — Agnes Deglorie, 
Pluimstr. — Gerard Loosveldt, Iseghemstr.— Werner Verfaillie 
Voetweg 79. — André Gadeyne, Wagenmakerstr. — Karei Creu- 
pelandt, Recollettenstr. —  Maria Vandenberghe, Marckesteenw.
— Erich Thöne, St Rochuslaan. — Roger Loosveld, gehucht 
Ste Anna. — Noëlla Mondy, Tuinstr. —  Simonna Bevernage, 
Doornijkstraat.

Huw. — Raymond Dethoor, 28 j. schilder, Gentsteenweg en 
Leonia Legrand, 23 j. naaister, Slachthuisstr. — August Viaene,
21 j. rondventer, Velgenskoer en Malvina Decouttere, 26 j. spin
ster, Bruggestr. — Oscar Cuvron, 28 j. briefdrager, kleine St-

Janstr. en Alicia Guermonpré, 29 j. huishoudster, Parkstr. — 
Eduard Pollet, 18 j. kleermaker en Maria Vanmeerhaeghe, 19 j. 
naaister, beide Vlamingstr. — Jaak Clarembaux, 35 j. belgische 
consulaire agent en handelaar, te Larache [Marok] en Suzanna 
Depoortere, 23 j. zonder bedrijf, Belfaststr.

Sterfg. — Augusta Vandenabeele, 19 j. landweikster, Stace- 
ghemstr. gehuisvest te Gheluwe. — Maria Rigole, 48 j. zonder 
bedrijf, gehucht Ste-Anna, gehuisvest te Lendelede. — Maria 
Moreels, 1 dag, Beheerstr. — Julia Vansteenkiste, 54 j. kant
werkster, Meenenstr. — Henri Carlier, 64 j. wever, echtg. van 
Elisa Govaere, Iseghem. — Theophiel Vansteenbrugghe, 64 j. 
iandwerker, wed. van Juliana Gevaert, geh. Kapelle ter bede. — 
Richard Hollevoet, 73 j. zonder bedrijf, wed. van Eugenia Ver- 
gaert, Voorstr. — Gustaf Hubrecht, 2 j. Zandstr. — Leontina 
Verbrugghe, 36 j. landbouwster, echtg. van Honoré Demonie, 
Staceghemstr. gehuisvest te Rousselare. —  Juliette Dancoine, 
47 j. huishoudster, echtg. van August Vanhazebrouck, Zandstr.
— Louis Vandenbulcke, 54 j. wever, echtg. van Sidonia Sanders, 
Proostdijstr. —  Karei Louncke, 66 j. loodgieter, echtg. van 
Elisa Vanderbrugghen, Veldstr. — Gustaf Ameye, 66 j. huis- 
waarder, Wapenplaats. — Maria Nys, 50 j. zonder bedrijf, wed. 
van Julien Dutoit, gehucht Ste-Anna, gehuisvest te Estaimpuis.

LEDEGHEM.

T ro u w b e lo f te . — Ernest Decuypere, landbouwer en Martha 
Capon, bijzondere. — Geb — Agnes Vanduyfhuis. — Georges 
Desimpelaere. — Magdalena Vandoorne.

Sterfg. — Irma Bernaert, 5 j. Slijpstraat.

L E N D E L E D E .

Geb. — Maria Mestdag, dv. Camiel en Adelaïde Priem. — 
Gaston Maes, zv. Medard en Julienne Vandemaele. — André 
Verbeke, zv. Alfons en Irma Hostyn. — Lia Vantorre dv. Ivo 
en Maria Goemaere. — Hilaire Nyffels, zv. Alois en Julma 
Verhelle.— Georges Geysens, zv. Hector en Pharailde Delobelle.
— Georges Maes, zv. Remi en Euphrasia Dejonghe. — Jeroom 
Verheye, zv. Pierre en Elisa Callens.— Rachel Dedeurwaerdere, 
dv. Gustaf en Maria Debo.

Huw. — Remi Devoldere en Eudoxia Parmentier.

Sterfg. — Regina Vandewalle, 72 j. wed. van Jan Himpe.

MOORSEELE.

Geb. — Camiel Parmentier, zv. Jules en Julia Gheysen. — 
Magdalena Vanhee, dv. Alfons en Maria Flamez.

Sterfg. — Mathilde Vuylsteke, 85 j.— Magdalena Noppe, 11 j.
— Camiel Parmentier, 9 dagen.

O o te g h e m .
Geb. — André Vancauwenberghe, zv. Octaf en Alida Sesoye.

— Maurice Vandendorpe, zv. Theophiel en Elodie Bovyn. — 
Marcella Declercq, dv. Remi en Irma Oosterlinck. — Renée 
Hollebecq, dv. Remi en Louisa Hubaux. — Gerard Callewaert, 
zv. Gentiel en Marina Sercu. — André Lampole, zv. Richard en 
en Maria Vermote. —  Cyriels T’Joens, zv. Jules en Celina De
prez. — Gerard Verherve, zv. August en Magdalena Laebens. — 
Laura Corne, dv. Raymond en Maria Verdoodt. —  Marcel De
smet, zv. Remi en Maria D'haene.

Sterfg. — Leo Verriest, 66 j. —  Mathilde Lepoutere, 77 j. 
weduwe van Josef Veys.

OOST-NIEUWKERKE.

Geb. —  Godelieva Vanhove, dv. Camiel en Maria Cappelle.— 
Martha Deceuninck, dv. Florent en Emma Soen.— Martha Soen 
dv. Henri en Emma Crabbe.— Jules Anyca, zv. Jeroom en Flavie 
Swaenepoel. —  Josef Goddeeris, zv. Jules en Maria Thorrez. — 
Gerard Vandewalle, zv. Jules en Maria Lefere. — Antonia Van- 
grysperre, dv. Theophiel en Flavia Willaert. — André Staelens, 
zv. Adolf en Maria Vallaey.

Sterfg. — Sophie Crabbe, 67 j. wed. van Louis Boutens.f

ROUSSELARE.

T ro u w b e lo fte n . — Leo Corneillie, schrijnwerker en Elisa 
Vermeulen, marktkraamster. — Cyriel Verbeke, metserknaap en 
Martha Gaytant, spinster. — Karei Bossuyt, slachtersgast en 
Adelina Fieuw, dienstmeid. —  Josef Alleman, wever en Emma 
Dejonghe, spoelster. — Alfons Goddeeris, wever en Magdalena 
Callebert, fabriekwerkster.

Geb. — Camiel Defraeye, Gitsstr. — Margareta Demeester, 
Zwijnsmarkt. —  Magdalena Deblauwe, Vijfwegenstr. — Joseph 
Pattyn, Ardoyesteenweg. — Maria Decoene, Spanjestr.— Valeer 
Desaranno, Vaart. — Antonia Delombaetde, Statiedreef. — 
Omer Desmet, wijk B.—Margareta Vanwolleghem, Magermerrie. 
Alois Claessens, Borstelstraat. — Jenny Moerman, wijk D. — 
Ferdinand Seaux, Dixmudesteenweg.

Huw. —  Robert Govaere, 31 j, schildersgast, te Lichtervelde 
en Celina Lambersy, 41 j. kleermaakster. — Arthur Bonte, 30 j. 
fabriekwerker en Germana Declerck, 32 j. spinster. — Leo 
Huyghebaert, 21 j. bediende en Augusta Dujardin, 24 j. naaister.
— Arthur Temmerman, 26 j. meubelmaker, wed. van Maria 
Vandooren en Emma Desmet, 23 j. wed. van Josef Surmont.

Sterfg. — Lydia Demeester, 1 j. Chicoreistr.— Leo Coopman 
3 m. Ardoyesteenweg, gehuisvest te Carvin-Libercourt.—  Louisa 
Damoes, 70 j. kloosternon. — Juliana Lefere, 49 j. zonder bedr. 
echtg. van Camiel Bruyneel, Meenenheerweg. —• juliana De
meulenaere, 76 j. z. bedr., wed. van Felix Defoer. — Joanna 
Carly, 76 j. zonder bedrijf, wed. van Jan Vandewynckel.

3TADEN.
Geb. — Oscar Mandeville, zv. Hector en Maria Lamahieu, 

Berg. —  André Masschelein, zv. Theophiel en Emerence De

ceuninck, Brouwerijstr. — Marcel D’hondt, zv. René en Maria 
Priem, Hoogeschure.

Huw. — René Biebuyck, van Hooglede en Anna Capelle. — 
Alois Carrein en Maria Verslype. — Sterfg. — Alice SuppJy.

SW EVEZEELE.

Geb.— Leopold Gernaey, zv. Arthur en Elodie Dejonckheere.
—  Gentiel Vansteelandt, zv. Rich. en Julia Vervaele. — Jeroom 
Haelemeersch, zv. Gustaf en Emma Lenoir. — Gerard Van
damme, zv. Francis en Maria Eecloo. — Simonna Steen, dv. 
V. en L. Debusschere.— Sterfg.— Jeroom Haelemeersch, 1 dag.

W EVELGHEM .

T ro u w b e lo fte n . — Arthur Verraest en Helena Bostoen. — 
Vedastus Lefevre, wed. van Maria Vandevyvere en Esther Grys
peerdt. —  Jules Berteele en Elisa Denys. — Leo Deleu, van 
Meenen en Coralie Thooft.

Geb. — Gabriella Deryckere, dv. Theophiel en Helena Van- 
marcke. — Medard Vanhaverbeke, zv. Jules en Maria Mulle- 
brouck.— Michel Vromman, zv. Pieter en Celina Vansteenkiste.
—  Maria Vanhauwaert, dv. jeroom en Emerence Dewitte. — 
Henri Minne, zv. Achiel en Elisa Seynaeve.

Huw. —  Jules Wallaeys en Zoë Vandenbroucke. — Victor 
Vandenbroucke en Rachel Degraeve.

Sterfg. —  Adrienne Vanhollebeke. — Vrouw Verrote.

G E D I C H T E N .
E L Z E N K O N IN G

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

kilos; roode tarwe, 2o 00 tot 21-00 ; rogge, 17-00 
tot 17-50; haver, 20-50 tot 21-00; boonen, 23-00 
tot 24-00; witte aardapp., 5-25 tot 5-50; roode
aardappels,----tot -— - : boter, per kilo 2-80
tot 3-oo ; eieren, de 26, 2-30 tot 2 4o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 72 50 ; lijnzaadolie, 
56-50, koolzaad, 32-50; lijnzaad, 26-75; koolzaad- 
koeken, 14-00 tot 15-00; lijnkoeken, 18-00 tot 19-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen, 26-50; ammo- 
niak-sulfaat, 34-00 ; suikerijen, 13-80 tot 13-20 ; 
suikerijboonen,----.

V e o n in r k t  v a n  !) Juni .
Getal tekoopgestelde dieren 347. Prijs per kilo 

levend gewicht 

30 ossen l s,e I-o7 
12 1  veerzen 1-08
177 koeien I-o3
19 stieren I-o2

W 3 le m a « *k t  v a »  l . ' t . luni.
Ossen 1-70 tot 1-72
Veerzen 1-70 tot 1-72
Schapen 1-03 tot l-o5

2ae 0-93 3dc 0-82 
0-95 0-84
0-91 0-82
0-90 0-79

Stieren 1-35 tot 1-37
Kalvers 2-21 tot 2-25
Nuchtere 2 11 tot 2-14
ICQeien 1-69 tot 1-71
brai. , .  . ,  .V ot imarkt
GtooLvet 0-82 tot 0-84 
K t m W  0-20 tot 0-25

Niervet 0-92 tot 0-95 
SchapenvO-71 tot 0-74

VAN BOU SSELARE .
10  juni*’—  Oude tarwe, 20-00 tot 2 1-0 0 ; roode, 

19-50 tot 2o-50; rogge, 17-00 tot 17-50; haver, 20-00 
h iV 'W fc  23 50 tot 24-00; aardappels, 

tof8-5o; boter per kilo, 2-90 tot 3-10; eiers per 
Srtót 2J3R-!'kcSttlzaado 1 ie per 100 kilos, 72-5o 

tot 00-00 ; lijnzaadolie, 56-50 tot 00-00 ; viggens, 
16-40 tot 40-00.

S 'g f t f t tP S jW ? )o e S l- h ik . wagon 13-00, schip 
l§*);nMMjlfeisSW«gfiP schip 14-75; groeite 

hip 15-5o. 
naval

313. r wagon 14-00 schiu .. 
bn fil 8flb 1007 Jt6fiS8néW3

Koornmarkt, 6, KORTRIJK  • bno.

naGhinte.'lffiaB/ramcfiüyifl en nbuknüpers (pifecejr,

s p i t
9*:Ofeftrlf#5̂ elftj?nëWcSfalk)v?iilV®teB? nfckeleMnp”
otaufefeBrlftft % P > ^ f ? * ^ W / l ^ fRriiz$0jtn
Barometers, Ju m e lle n , Theirnometers. 

91£rer% (^ re c n f if t?3 3 5 ^ r  ’fiëefêfi éöjnïê&tefè1 WdfB7 
den binnen de 48 uren u itg e v q Q ïÖ jo d  Ib s  n s b n e l  

„Pekels voor brouwerijen, melkerijen, stokerijen, 
tjVaSd<ëllèrs?, Vefgr6otglazëti.'o 

b 'Allerft’a n de V errrra ïinfjen en! inzettea va’n gtaienai r 
Electrieke Zaklampjes. Volledige keus ^an Juwee- 
le n  in goud, z ilv e r  en doublé.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoedingvoor» 

te trouwen of onderstand :

W ORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

WENDT u voor beiden tot 
M  A  n u  V S  ï a n i i l i i T a . H
G E X r .

Raad kosteloos van 8 tot 1 1  uren en van 3 tot b 
uren. Postzegel van 0,10 voor schriftel. inlichting.

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

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte
aandoeningen en beroertens welke eene pij' lijke 
en yevaariijke terugkaatsing hebben op al ónze or- 
-gauen.’t Is bij ondervinding bewezen, dat die over
dreven stoornis van maag, hart, blaas, ja zelfs van 
heisens l ij ia telkenmale toe te wijten is aan de 
ontsielten:s in ons zenuwstelsel voortgebracht door 
aanwezigheid van onzuiverheden en vergiften welke 
de verzwakte en gekwetste nieren niet meer kun
nen ir.;

D r T l i .  F o w l e r ’ »  
X t< - r p i i i .krachtda
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
b aasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 
geneeskundig korps be
voegd verklaard, hebben 
B F F o w I )  1%'icr- 
s Uien. ren gevolge 
hunner ónfeilbare werking 
op nieren en blaas, door 
eene immer grooteren bij
vat, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

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

L i v A 1 1 1' ■■ i'!*<‘ . voorzien van den 
a  o 'iicn >'•aarborgband met het handteeken van 
I F T I i .  F o w l e r .

7 ns PRIJS; Fr. 3 , 5 0  d e  d o o s . 

na Böinnder te vinden te ;

J cfctf'Mhk •' Apothekers Copermans,Hulpiau; Ise- 
’iem: Apotheek Rodenbach ; Rousselare: Apo- 

SeftPSKiqdewalle, Lybeer ; Deynze : Apotheek 
; frleenen : Apothekers Bonte, Flipts; 
Apotheek Fonder; Thielt: Apotheek 

it.qO

-Terrière, Steenpoort en

v Vandrti'ere 
Moiïstcroen 

?VaBdenglitim

Deneüs, Groofe Markt 
Waereghem, Renson.

OPENBARE VERKOOPING

VAN

W ijn e n  en C ham pagne
te Itoiisselare,

in de zaal van de herberg De H a z e lt ,  lokaal van 
den Katholieken Kring, Zwijnsmarkt,

op M aandag  16 en D insdag  17 Jun i 1913, van 10 
tot 17 uren, een stock van O u i l  - W i j n e n  op 
flesschen alsook eenige vaten in het openbaar 
Stapelhuis van Brussel gebleven en waarvan de 
douane rechten niet voldaan zijn.

Drie maanden krediet.
N.'B. — Deze Wijnen zijn kosteloos te proeven 

voor en gedurende de verkooping.

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter E»U A i ü X C K A U .  
ü i . Koolen*t* « ; » 1 -
I !  «.‘laatste uitvin
ding otïicieël bekend ge-
maai-t. ...">42,644 van
24 Maart 1912.

Heer b ü M O N C E A U , 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 
K o r )  « i j k .  den vierd n 
maandag der maand, n 
Hotel deFlandre, (Statiej.

Huis HEIN UI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R I J K  

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 

Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

Stoelen, Gordijnen, Stoors, 

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 

Wolle sargiën.
G r o o t e  k e iiM , — ( io cM lk o o p *

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

voor stoomtuig, dienstig voor alle nijverheid ; 

HOVENIERSHOF en drie WOONHUIZEN daar- 

medegaande.

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

Schrijnwerker 0tan“ 5etotaki6jfa?!
is gevraagd voor den orgelmakersstiel, 
bij Oscar Anneessens-Marinus, Groenin- 
ghelaan, 40, Kortrijk.

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

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

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr 6ARRIN
Z ij verkloeken de maag en het bloed 
Zij versterken de zenuwen 
Z ij geven eetlust
Z ij genezen hoofdpijn en migraine 
Zii genezen anemie ( bloedarmoede)
Z ij 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 verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p i l  Ie  n  v a  n  IVO t* r r i  n  
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

G e l j r i i i k m w l j z c  t men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 1 f r .  2 5  de doos. —  Voor 6 
doozen: ’ï . O O  f r .  — Voor 12 doozen: 
1 3 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p o t h e e k  P . 
M  A  l  l  I ' l .  A  S in . Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbach.

Loodgieters, Zinkbewerkers
G e z o n d h e id s to e s te l le n  e n  L e id in g e n

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverneidsgestichten. 

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

Wie rijdt daar zoo laat door nacht en wind ?

De vader is ’t met zijn eenig kind.

Hij klemt het vast in den arm,

Omprangt het teeder en houdt het warm.

De V ader : Mijn zoon, wat schort u ? Gij trilt als een riet.

H e t K ind : Ziet, vader, gij den Elskoning niet ?

Den Elsenkoning met staart en Kroon ?

D e V ader : ’t Is slechts een nevelbeeld, mijn zoon.

D e K on ino  : Mijn lieve knaap, ga met m ij;

Heel schoone spelen spelen wij.

Veel bonte bloemen staan in net woud ;

Mijn moeder kleedt u in purper en goud.

H e t K ind  : Mijn vader, mijn vader en hoort gij dan niet

Wat schoone beloften me de Elskoning biedt ?

De V ader : Wees rustig, houd u rustig mijn kind.

In dorre blaren suizelt de wind.

De Kontng : Wilt, lieflijk knaapje, ge met me gaan ?

Mijne dochters staren met liefde u aan ;

Mijne dochters springen in zaligen lust,

En wiegen en dansen u zacht in de rust.

H e t K ind  : Mijn vader, mijn vader, en ziet ge dan niet

Elskoninge dochters in ’t donker verschiet ?

De V ader : Mijn zoon, verdrijf de vrees uit uw hart;

Mij schijnen van ver de wilgen zoo zwart.

De K on ing  : Mijn lieveling, mij heeft uw schoonheid ontsteld.

En wilt ge niet meê, dan gebruik ik geweld !

H e t K ind  : Mijn vader, mijn vader, daar grijpt hij mij aan,

Elskoning ; ach 1 hij heeft me leed gedaan 1

De vader huivert, hij rijdt weêr gezwind,

Hij houdt in zijn armen het kermende kind, 

Bereikt zijn huis met moeite en nood ;

Doch in zijn armen het kind lag dood.

O  M O R G E N S T O N D

O morgenstond, uw blij gelaat, 

na lang getreur, mij hopen laat 

dat eindlijk eens een enklen dag 

ik vrij en vroede u groeten mag.

Kom hier en straal mijn hert en zin, 

mijn lijf en ziel, weêr blijdschap in, 

en duw mij zacht- en klagensmoe 

de diepe en duistre wonden toe.

O zielsgenot vol zaligheid !

zoo lang gevoeld, zoo lang verbeid !

O morgenstond ! o hemelsdrank,

kom laaf mij, waar ’t een eeuw zoo lang !

. G uido  G e zelle .

Gedicht naar de muziek van Schubert.

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

1 2 , G r o o t e  M a r k t , K o r t r i j k

tusscheD het Damberd en den Bodega.

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw 

I keurig aan het gezicht 

toegepast, van 1 frank al 

en verwisseld tot volle

dige voldoening.

Groote keus van sta
len, nickelen, zilveren en 

gouden B R I L L E N  en 

P I N C E - N E Z  aan uit

nemende lage prijzen.

Specia lite it van Barometerv 

Verrekijkers, Jum elleo , Ther 

jnom eter* voor Brouwerije» 

en Melkerjjen Alle »Uch v*» 

Hekels. W aterpassen , Ver 

«roo tffla zen , D raad  tel Iers, e a u  «SS.

Te koopen of te pachten
R e n te n ie r s h u is ,  gelegen Savarystr. 10 
met groot magazijn, Consciencestr., I a .

Voor alle inlichtingen en voorwaarden 
zich wenden Vandenpeereboomlaan, 68.

ELECTRICITEIT
Ondernemingvan Licht, Dynamos, Motoren 

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

Warm water en Stoomverwarming.

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



M
O B O E U S  indien gij de gewondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W  I \ I» O I. 1 15
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
kundige VANDE W ALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voor t;elig de Slaapsiroop. zniul. i den nadee- 
ligen invloed dezer 1 aatste op de hersen n der 
kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkeiijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddeiijk 
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 .jmliugende gemeenten die ze reeds uitslui- 
telijk gebruiken en allen zullen er u met denzelfden 
lof van spreken.

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE

F ran z  V an de  W a lle
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 PO E IERS  van VANDE W ALLE 
belet het leggen niet en voorksrnt de ziekte in ge
val van besmetting op de omliggende hofsteden.

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

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

F ranz 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.

TANDENBALSEM
VAN

H E T  R O O R E  K R U I S
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar ! 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben ; 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

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

Bereider: ACHILLE LYBEER, apotheek 
Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 
Telefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen man- 
\ daat van 1.30 fr.

Vraagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE

Noordütraat, 30, Itoiistelare

Telefoon N° 102
de vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir anti-apo- 
plectique) uitgevonden door Doctor Gekiere van 
Hooglede en later bereid door Doctor Andries \an 
Hooglede. Onfeilbaar middel tegen beroerten of 
attaquen.

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

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

Prijs : 2.50 fr. de flesch.

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
ln de welgekende apotheek

F r a n z  VAJXDE W A L L E
Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

HEI  ROODE KRUIS
BIJ

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

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

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

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

Re gezonil lieldspillen.
V  I  V A

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

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

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevoltr geven aan hronchiet en tering. 
D e  I ïO K S T I* IL L ,E iV  van ACHILLE 
LYBEEK zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

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

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

Bouwgronden te koopen
tot HEULE, wijk 5 Wegen,

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

Extra schone gelegenheid tot het uit
oefenen van alle handels, of voor prachtig 
buitengoed.

Zich aanbieden bij D e s id e r iu s  B e t t e n s , 

zaakhandelaar te Kortrijk.

MAAGZIEKTEN
------ ♦ ------

W at is eene
maagziekte ?

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

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

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

H et is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en 
ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de 
maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock 
de maag ontsm etten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. H et 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers ae Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. B e p ro e ft eene 
doos Poeiers de Cock, gij z u lt  er over verwonderd zijn. De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

DEMEESTER B‘ & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

■ -«wwvxnr».”W'aaa -̂-

R ollm an
Choppei

Bijzondere keus
VAN

A  L  A  A
V OO R

ulB Afflliacta en Mnpii
Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

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

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL 

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

Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

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

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

A. B E L P A IR E - R 0 Y 0N

Statieplaats,

ROrSSKLAltE 

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

tllHtaÉ J u r a *  fflf 1 e teil.ciiaiiïen
voo r  al le ambach ten ,  zooals :

Timmerlieden, Beeldhouwers, Meubelmakers, Wagenmakers, Smids en Stoven
makers, Mekaniekwerkers, Metsers en Plakkers, Landbouwers, Zinkwerkers, v̂ elo- 
werkers, Kuipers, Rijtuigmakers, Behangers, Beenhouwers, Kleermakers, Schoen

makers, Hoveniers, enz., enz.
B O U W  A R T IK E L E N  : Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char- 

nieren, Leenen, Spagnoletten. — L a t te s to o r s - a r t ik e le n . Dakvensters, 
Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels, 
Deurpaneelen. — Kavegekken. — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

Voll«>tli^e Iteus v a n  U len » « i « * -A r  ik»>len.

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betreft.

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

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

V. HAP-ÜE B R U Y A E
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.U0 fr. 

G R O O T E  KEUS VAN ST OVEN .

Gemak van betaling op aanvraag.

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

Brieken vormers.
Men vraagt eene goede ploeg brieken- 

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

Zich wenden tot M. Fran^ois Bodart, 
faubourg dè Lille, 108, Tournai.

•■v r--,\
* S;" V "

Te  pachten  e f  te k o o p rn
een groot HANDELSHUIS met Maga
zijnen en Hof, dienstig voor allen handel, 
gelegen in het midden der stad. — Zich te 
wenden St-Jansstraat 14, Kortrijk.

Ii I E K E N  K W E E K E R S

L A N D B O U W E R S
In geval van Cholera, D iphterie, 

dikke levers, Rochel en allerhande 
Sterfte uwer kiekens gebruikt de

Remedie 0 4*200
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 
200gfam. voor 6 fr. De pak kost 1 fr. 75; 
de halve pak 1 fr.

Vraagt ook bij dezelfde apothekers, de 
onfeilbare remedien tegen ’t Snot en de 
Pokken der hennen, kiekeus 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 
gevaarlijk.

Eischt het handteeken van apo
theker R. Vermandere van Avel
ghem.

• K I E K E f i P O E I E R  -II
v o o r  L a n d b o u w e r s  e n  K i  e k e n  k w e e  k e r s .

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

snot en alle besmettelijke ziekten

Met is beter eene ziekte te voon, 
komen dan ze te moeten̂  
bestrijden.

P r ijs

_  "2 .2 5  fr.d e  pak,
ó .ó O frd e p a k  van 1  k /fo

ov eral franco  v e r z o n d e n .
renpakis voldoende om duizend koppen volkomen tegenezen 

'Ten verstandig e boer verteertg eern  6 .5 0  fr. om  e r 100 te  u/innen 
gebruikt bm g i j  z UIT ONDERVINDEN

Bereider: ACH. LY B E E R . Apotheek het Roode Kr u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOONN= ZOG.

SaUter bakkerij Ie r  Statie
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T li l> K F O O .Y  3 0 8

V A H N  E S T  E ■ B B B L
U z e r w i ' g « t r a a t ( 1, K O K T K  I JK

Groote keus van fijne chocolade, gehiatige prijzen. 

Fijnste Amandelbrood.

Speculatie, Nougat en Brugsche Achtjes. 

Kortrijksche Biscuiten, Zoetelijk.

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

Hollandsche Hopjes, Rademakers met de Kroon

Kan Rhumatisme 
genezen worden?

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

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

Met een goed berekende mengeling van planten, 
na geschikte weeking, en zonder eenige bijvoeging 
van scheikundige voortbrengsels, die altijd scha
delijk op de maag werken, heeft de scheikundige 
eene remedie gevonden, die op bewonderensweer- 
dige manier het rhumatisme tegenwerkt.Daarmede 
stilt men de pijn, en bekomt men bijzonderlijk de 
genezing. Deze remedie neemt aan het bloed alle 
onzuiverheden weg, en door hare zuiverende eigen
schappen ontlast zij het lichaam van alles wat zwel
lingen veroorzaakt, van de pijnen in het hoofd, de 
rug ot 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 «  Klist»*- r-M iiip-  
I» -• < » .  door den uitvinder M. Philippart alzoo 
genoemd. Nutteloos voortaan een lastig regiem te 
volgen, een glas van dien uitmuntende drank is 
genoeg om volkomen genezen te zijn.

De «  K l l x i r  IM iili| )|> a t- l»  kostS-óO  fr. 
en 4  5 0  fr. de flesch.

D e  «  K l i x i f  «' »'i|M>ai-t »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren  F l i r t s  te Meenen ; H u lp ia u  te Kortrijk ; 
L y be e r te Rousselare; F o n d e r  te Moeskroen ; 
M e ss iae n  te Komen; D e w u l f  te Wervick; V ander-  

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

iiruute iweubeimagazijiieii
3 ,  K r i l l ^4 :*

vergist u niet van adres, op de K ring achter de Pompe

K O R l l t t J K
t ie t e  r .&g VANDELEENE

OPVOLGERS, 

is  he t voornaamste, he t best-, 
gekende en  he t voordeeligsie 
m a g a z ijn  de r om s tre e k  voo r 

a lle rh a n d e  p r a c h t  en g e w o ne  

m e u b e ls .

Verkoop ter trouwe.
Matige prijzen.

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

Tressen en allerhande medewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

Auqus t  en M t i p  F E Y S
Ooststraat, 103 — St-Michielsplaats, 4 

U O  ! 'X iW K I.A  5 K .

Uitgelezen middels te en ’t grijs haar van af 1.25 fr.

In 1 minuut stilt de D E ^ iT IX O L
totaal en vo< r altijd de tandpijnen, de he
rigste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden m eer trekken Een enKel gebruik 
van D e n t i n o l  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

B S K Z K 9 H &
i .» ;«  f r .  het fleschje in alle apotheken.

Depots:

Kortrijk, Descamps-Terrière, Steenpoort, 8.

» Irrpe, Groote Markt.
* Hulpiau, Leiestraat.
» Demus, Groote Markt.

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

Kortrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

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

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

In den Gouden K a m .

E. COLRNAtRÏ-DAVlO
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

fiieawiy,tie<i«n va;, i s^ts

sterk e n  g o e d k o o p .



G. ROESLER-BOLLE
r u e  L o n g u e  d e s  P ie r r e s , 3 3 ,  COURTRAI

M a lso n  l a  p lu s  r e n o m m e e  de l a  eontrée,  recommandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g ra n d i s s e m e n t s  en tous g e n r e s : Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 

Spéc ia l i té  t Peinture a 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

G R A N D  C HO IX  DB C AD R E S .

F a b r ie k  van  S c h e ik u n d ig e  M ests to ffen
l U C H A I i D  B B !  B V U B B B l t B l B

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

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

VRAAGT PRIJS-COURANT.

Belgische Hypotheekmaatschappij
EN S P A A R K A S

N A A M L O O S  V EN N O O T SC H A P  — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLE1.

Beheerraad s MM. Baron F redeqand  C o q e ls , voorzitter, E do u a rd  Thys, ondervoorzitter, 
A lp h . U lle n s  de S choo ten , Leon Vanden Bosch, Henri-J. E nge ls .

Collesle «Ier Commissarissen s MM. Jean d e l la  F a i l le  de Léverohem , voorzitter, 
de Graaf A drien  de  B o rcho rave  d 'A lte n a , Leon C o ll in e t- P lis s a r t , Baron A uo us te  D e lbeke , E douard  

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

SPAARBOEKJES aan 3 .6 0  %

R E N T E B O E K ' J E S  op NAAM met  zesmaandel i j ksche coupons aan 4 0  o  

U itgifte van Grondobligatiën aan 4.00 %

L e e n in g e n  op H y p o t lie e k  — V o o rs c h o tte n  op  T i te ls

A G E N T B N

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

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

K a p it a a l :  EEN MILLIOEN f r a n k .

Werkende onder het toezicht zijner leden

° T 3 ." T u 7 f9T * 1 5 MILLIOEN 2 8 4 , 0 0 0  FR,
Zaken verwezentlljkt 
op 30'” Juni 1912 voor 3 7  % MILLIOEN FRANKEN
>• L E V E N S V E R Z E K E R IN G E N  aan de beste gekende voorwaar 

den verblijf ln Congo toegelaten 

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

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

door l s"  hypotheek van dezelfde waarde.

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

D E N , bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel 

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

7 L E E N IN G E N  O P  H Y P O T H E E K  enom te B O U W E N .
8 A A N K O O P  VAN G O E D E R E N  op R E N T E , aan de hoogste

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s"  rang.

9 PLA A T SEN  VAN H Y P O T H E E K  O P  1«<= R A N G  voor 3*

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

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

'0 S P O E D IG E  H E R V O R M IN G  VAN V E R L IE Z E N  O P  
O P E N B A R E  F O N D S E N .___________________________________ _

VersiihlUEflde agentschappen,«inspectlesu bekomen
Inlichtingen ' de Lignestraat, 39, Brussel

Koopt u-we l>e noodig heden In Caoiilclione uit eerste hand,
In fle Groote Fabriek Van Caoutrhoue

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

TELEFOON A. 1894
S I* E « 'IA  L I  T E  IT E IV  t BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

Beproeft onze Kwaliteit « KING’S » voor Joints op hooge drukking.

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

S choonheid
DadaZ e e p

Het Stuk 0 .7 5

Crème Dada
Werkdadigheid zonder 

weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor ’l behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Tube 0.75

Poeder Dada
Onieilbaar vo o r  de 

geneezing van  kloven; 

maak! de h u i d  blank 
IN EEN NACHT.

Allerfijnst en  op 1 
gelaat blijvend:onontbeer- 
lijk voor elke tolleltaflel.De doos 2.50 

De 1/2 doos 1.50

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

MEÜBEL1AGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

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

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, Matrassen, Spreien, Toiles cirées, 
Stoors, Gordijnen, enz. enz.

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

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

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
Vlasmarkt, 2, Kortrijk.

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

IN  V E R T R O U W E N

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

W eigert  alle  nam aaksels .

Te bekomen bij
A. DESCAMPS-TERRIÈRE

Steenpoort. 8, KOKTItlJK-

K o s t b a r e  O n t d e k k i n g
goedgekeurd door de Maatschappij ’an 

Gezondheidsleer van België. fg 
van 24 Juli 1907).

Genezing in 10 minuter. van de hev\_ tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies* door d« 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, A p o th e k e r  t «  

M echelen, Officier der Academia Fisico-Chimico 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doos van 
6 tot 13 cachetten.

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

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

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

NEEMT NIET ANDERS I 

LAAT U NIET OMKLAPPEN t

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

ï
W at

Maag- en Leverziekten
kunnen doen lijden!

“ Jaren lang, zoo schrijft M. P. Vander- 
>• stockt, te Ilamme-Zogge, leed ik aan maag 
„ en lever. Ik was moedeloos, neerslachtig en 
■> had geenen lust naar werken ; slijmen be- 
•• vingen mij, mijn mond was altijd bitter, de 
» afgang onregelmatig en soms moeilijk. Lam 
„ in armen en beenen, onderhevig aan onver- 
■> dragelijke pijnen in den rug, dacht ik dat 
•• er voor mij geene hoop meer was. Ik had 
>. reeds alle middelen gebruikt, toen ik mijnen 
■> toevlucht nam tot de ware levenspillen 
- van F. Roman aan fr. 1.25 de doos. Deze 
» hebben mij, op korten tijd, gansch gene- 
’• zen! Nu ben ik frisch en gezond, alles 
,* smaakt mij en ik kan werken den ganschen 
>. dag, zonder dat ik nog eenig ongemak ge- 
>• voel. «

Hoevele menschen zijn er niet in het geval 
van M. Vanderstockt ? Zij hebben de remedie 
bij de hand : de L E  V E X S IM L L E X  
v a n  F .  R o m a n ,  aan fr. 1.25 de doos! 
Hun gebruik is hoogst gemakkelijk, zij gene
zen en verkloeken. Men kan de LBV«5W S- 
1 'IL L E V  v a n  F . K o n i n n  verkrij
gen in alle goede apotheken, doch men moet 
pe echte eischen, w'ant namaaksels hebben 
geene waarde.

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

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

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

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

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

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

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

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

JA I JA I
t  Is een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis

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

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

PRIJS  : fr. 1.25 de doos ; fr. 3.25 de 3 doozen of de drie dubbele doos ; 
fr. 6.25 d* 6 doozen of de zes dubbele doos.

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

W a c h t  V  v u  n a m a a k s e l s ,  z e  z| |n  z o n d e r  - w a a r d e .

Verkrijgbaar te KortrK >v| VIvt. O ^ca-nos-Tairiere. s, e i Huloiau, apotekers’
ghem bij M. Rodenbaeh ; te Rousselare bij MM. Deltmxr. Simoens en Van Houwe.

te Ise-

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

* 4

Keizer Karelstraat, 83, TE GENT.

B U G  L E S  te beginnen aan fr. 33.00.

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

franco t’huis geleverd.

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

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

Oud huis V. SEJNGIEK-COURTENS

JUSTIN H0UDM0NT & Vopv.
4, LEIESTRAAT,, 4 — Telefoon 170
( tegenover ’t Stadhuis)

K O R T R I J K

G R O O T E  K E U S  IN  

Luchters, 

Schouwgarnituren 

en Foyers.]

Kristal, Porselein
en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver
en in wit metaal. 

— Tafelmessen. —

Huis J0SEPH VERRIEST
S a v iu  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.

Antwerpens’ duuw- <* ny
Naamlooze Maatschappij. — K ap itaa l 5,000,000 Frank. 

Zetel: A N T W E R P E N ,  Twaalf' Maandenstraat, 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, Scholier advocaat te Antwerpen; Clem. Thiry, Rekenplichtige te Gent.

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

en 1 ,000.
Le^nln^'fn oi» vnwte ^oeder*111 in «'erwten rim^ van Hypotheek 

aan » i>or<leellf(e voorwaarden.

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. Plaetsler-Gryspeert, hand. 
Heestert: M. Alfred Van ae Walle.

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

Hulste-Bavichove: M. P. Vandenbulcke.

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

W  aschpooder J eanne d’ Are
zonder mededinger

on den potaseb te mvanp en de zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht.

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

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).


