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VAN VOGELS.
Even als men in de geschiedenis der mensch- 

heid, volkeren ziet opkomen, groot worden en 

te niet gaan, even zoo ziet men dit verschijnsel, 

in het ras der vogelen.

Om  buiten onze tijden niet te gaan —  en 

alleenlijk te schrijven, over hetgeen wij met 

eigene oogen zagen gebeuren, —  zuilen we 

eenige vogelrassen opsommen, die stilletjes 

verdwijnen en andere die opkomen.

En zooals de geschiedenis ons de grondoor

zaak meldt, van de grootheid en den ondergang 

van de verschillende volkeren, even zoo zullen 

we trachten die oorzaken te doen uitschijnen 

betrekkelijk de vogelrassen.

Onder de uitstervende rassen vermelden we 

vooreerst de boomgaardvinken.

Over slechts dertig jaar, was de vinkeman 

nog de prins van alle vogels in ons Vlaanderen; 

geen enkel boerenhof, geen enkele samenhen- 

teling van kortwoonsten, of ze hadden hun kop

peltje vinken, man en wijf, die er leven en gees

tigheid bijbrachten.

Het gezang van de vinke —  of liever, het 

slaan, het prachtig, krachtig, stalene, hel. hoog, 

klinkend slaan van den kranigen zang: d j i n g  

d j i n g  d j i n g  p r a t j i t e w i e  ! —  klonk 

als zoet muziek in de ooren van de landelingen

—  en er ontstond niet zelden woordenwisseling 

tusschen gebuurs, over de meerdere artistieke 

weerde, van de eene vinke bij de andere. —  

Om kort te maken, de vinke was de voorgeliefde 

vogel —  en als het gebeurde, dat men van 

gansch den zomerdag den vinkeman niet hoorde 

slaan, dan zat er gansch het hof mede in —  en 

elk ruide: onze vinke is zeker gevangen !

G e v a n g e n ,  voila ! Daar ligt de grootste 

oorzaak van haar verdwijnen. Gepakt met het 

net, verblind, in een vinkekotje opgesloten en 

aan den huisgevel gehangen,

Er is toch ook een andere reden aan haar 

verdwijning, namelijk: haar ongezelligheid en 

haar verregaande jaloerschheid en strijdlust.

We schreven hooger op, dat ieder boerenhof 

zijn koppel vinken bezat, maar dat is toch be

trekkelijk heel weinig; ziet eens de musschen, 

meezen en andere, dat heutepeut samen in groo

te benden en dat maakt leute onderéén, voor 

een oord je het voer; —  maar twee vinkemans 

op één hof !... W el wel, de wereld ware te klein

—  en de pluimen zouden er stuiven ; neen, 

hitsiger goed is er in de helle niet.

Indien de vinken gezelliger geleefd hadden, 

zouden ze heel zeker meer voortgezet hebben, 

maar bekeert me een bitsige vinke en... een 

spartelachtige mensch !

Zoo kom t het, dat die prachtvogeltjes, weinig 

vermenigvuldigd, en onmeedoogend nagejaagd, 

aan het uitsterven zijn.

’t Mag waarlijk bijna een mirakel genoemd 

worden, nog vinkezang te hooren, want de wei

nige vinken die overschieten, vluchten uit de 

Vlaanderen weg, om met vrede gelaten te 

worden.

Hebben ze geen vijanden genoeg ? de jon

gens die hun eitjes rooven en de vangers die 

de moeren stroppen.

Een lieve vogel die ook reekaan verdwijnt, 

is de kleine zwaluw, ook euziezwaluw en wit- 

gatje genaamd. Overtijd speelden die schoone 

beestjes katjeduik in de lucht, bij heele benden

—  en nu,... nu zitten ze morsdood en opgevuld, 

op de hoeden van ’t vrouwvolk, ’k W ilde  dat ze 

in spoken verandeiden! (de opgevulde zwalu

wen, wel te verstaan). Is dat nu niet jammer, 

van al die schoone vriendjes, die onze dagen

zoo verblijden? Is dat niet wraakroepend, die 

gezellige maatjes al te vangen, op te sluiten, te 

vermoorden, hun eitjes en jongskes te rooven

—  en ze op alle manieren te tormenteeren ?

En zeggen, zonder de onophoudelijke wer

king der heeren onderwijzers, op het hert en 

den geest hunner leerlingen, dat het nog veel 

slechter zou zijn!

Inderdaad, vooral de schooljongens zijn be- 

tinteld om de vogeltjes te rooven —  en ze

doen het straffeloos; ze doen het uit passie --

en laten dan de kleine, lieve diertjes vergaan 

van den honger.

Alleen de onderwijzer staat zijn man en zijn 

steke; hij alleen vermaant, bewaakt en bestraft, 

zooveel het in zijne macht is.

Eere dus, aan wien eere toekomt. Eere en 

dankl

Nu een woordje over vogels die opkomen.

Over dertig jaar was het al zeer voldoende, 

als men een enkele meerlaan per geweste bezat

—  en hem te hooren schuifelen was een kermis, 

maar ook een buitengewone kans; —  dit ge

beurde dan ook slechts meest tegen kwaad weer, 

want de meerlaan, meer dan welke andere zan

ger, verdient den naam van : kwaweervogel. —  

Nu nochtans, is er b ijna geen «nkel boerenhof, 

dat zijn meerlaan niet heeft —  en t is een groot 

genot.
A an  wat die rasse vermenigvuldiging toe

schrijven? Vooral hieraan, dat alle menschen 

die een beetje kunnen, nu een lusthovetje heb

ben —  en er mede gediend zijn, een meerlaan 

te mogen huizenieren en beschermen —  althans

tot in den frezetijd. -- Zoo wonen en erwonen

die wondere zotte zangers —  en zoo leggen en 

broeden ze en vermenigvuldigen ze hun nage

slacht, even als dit van Abraham, zonder stoor

nis. G a maar eens zien in het hofje van mijnheer 

pastor mijnheer vrederechter, mijnheer notaris, 

mijnheer Die en Dat, ge zult overal een koppel 

wonende meerlaans vinden, die er ongehinderd 

leven, en vermenigvuldigen —  en dan hun jon

gen uitstellen bij Pier en Cis op de plaatse zelve 

en ook te lande, bij de boeren, God zij gedankt!

W e zouden nog een woordje moeten reppen 

over de spreeuwen, die een nationaal en vooral 

kriekenaal gevaar geworden zijn, door hun gru

welijk getal. Deze hebben hun aangroei te dan

ken aan de ontbossching —  immers, nu zijn ze 

op stad en dorp gevallen; ze wonen er ongrij- 

pelijk, vinden er eten in overvloed, zenden de 

eene kooi jongen achter de andere de wereld in 

en... ’t zal blijven duren, want spreeuwen lezen 

geen slechte boeken, lijk  de menschen.

Algelijk, zou het vrouwvolk, in plaatse van 

zwaluwen, geen spreeuwen op den hoed willen 

dragen, met ’n krieke of zesse?
W a r d e n  O o m .

W A T  IS  ’T  BESTE ?
In een briefwisseling onder dezen titel deelde 

ons Zondag laatst M r B. R. eenige bedenkingen 

mede nopens het wetsvoorstel van verzekering 

tegen ouderdom, werkonbekwaamheid en ziekte.

W e zullen natuurlijk niet opnieuw heel de 

kwestie oprakelen, maar M r B. R. zal ons toe

laten niet van zijn gedacht te zijn en op zijn 

bedenkingen eenige bemerkingen te maken om 

de zaken recht op hun pootjes te zettenr W e 

vreezen immers dat zijn schrijven bij vele lezers 

onnauwkeurige voorstellingen zou kunnen ver

wekken.

Alzoo schrijft onze geachte briefwisselaar : 

« al de werklieden zullen moeten meedoen in 

de ziekenbonden, en de bazen zullen helpen 

betalen ». ...Maar, verschooning, Mijnheer ! A l

zoo blootweg algemeen vooruitgezet, dat is ne

vens de ware beteekenis van de ware wet.

A l de werklieden moeten meedoen: de ver

plichting en zal feitelijk maar de nijverheids- 

werklieden treffen. En ’t was zelfs een van onze 

beknibbelingen: dat de verplichting nog veel

te weinig arbeiders zou omvatten: alzo? vallen 

bijna al de buitenwerklieden eruit.

W ij hebben dat inderdaad in ’t lange en in 

’t breede uiteengedaan, en we dachten dat ieder

een het wel zou gevat hebben.

* * *

Nu over den grond van de zake ! Onze brief

wisselaar aanvaardt de verplichting voor ’t pen

sioen, maar hij is er tegen voor werkonbekwaam

heid en ziekte ! H ij brengt vooral twee redens 

bij die elders reeds wierden vooruitgezet :

W W «  É l l W I I Ü
Koning Albrecht in gesprek met de overheden.

1 ) Die verplichting zou kwalijk gekomen zijn.

2) ’t Is te veel bemoeiing van den Staat.
ï  ¥ ï

1) Dat zou zooveel menschen ontevreden 

maken.

Ehwel! Dat is voor ons hoegenaamd geen 

reden : W ant wij vragen ons af welke wet geen 

mistevredenen zou maken; en ve weten bij on

dervinding genoeg dat de maatregels die het 

meest noodig zijn en nuttig, dik'vijls meest slecht 

gekomen zijn bij hen die ze noodig hebben.

Hebben onze wetgevers bijvoorbeeld geaar

zeld van de laatste legerwet te stemmen, al wis

ten ze dat ze voor zeer velen zou slecht gekomen 

zijn? Neen! Om dat ze ook beter wisten dat het 

bestaan van ’t land ervan afhangt. Daarom heb

ben ze de kleingeestigheid over ’t hoofd gezien.

Ehwel nu ook geldt het de grootste belangen 

van ’t werkersgezin : het weerdig bestaan ervan 

verzekeren tegen de gevaren die de bron van 

dit bestaan kunnen afsluiten.

En bovendien om die belangen te vrijwaren, 

’n wordt er op verre na zooveel niet gevraagd 

als door de legerwet. In veel gevallen zal er 

één lid van ’t huisgezin 30 centiemen te weke 

moeten betalen, en wij houden het voor vast en 

zeker dat, in de tegenwoordige omstandigheden, 

die 30 centiemen gemakkelijk kunnen ingewon

nen worden op het wekelijksch bierverteer. zon

der dat er iemand zal vergaan van den dorst.

Dat men wat meer die waarheden, die ook 

wel mistevredenen zullen maken, voor oogen 

houde in de volksvergaderingen, en ’t zal ’t 

beste middel zijn om het rijp te maken voor de 

voorzienigheid! Men kan er dan nog het ver

minderen van ’t getal herbergen bijvoegen, en 

dan zal men mogen de verheffing en ontwikke

ling van ons volk verwachten!

2) Dat ware een te groote bemoeing van den 

Staat. Ehwel! Met den besten wil van de wereld 

wij zien volstrekt niet hoe de Staat hier te verre 

gaat. ’t Is ’t oude liedje van de tegenstaanders 

van ’t verplichtend onderwijs. De Staat en mag 

daar ook niet tusschen komen cm  de plichtver- 

geten ouders hun plichten te doen volbrengen 

ten opzichte van hun kinders. A lla  toe! Staat 

en Staatbemoeing ’t zijn hier in België tot nu 

toe nog groote woorden en onze wetgeving en 

is nog niet halfwege van hetgeen we van haar 

mogen verwachten.

’t Is waar, M. B. R. schijnt het contrarie te 

beweren als hij schrijft : « De openbare besturen 

wagen zich reeds te ver op dien weg. » —  Is ’t 

van België dat Gij spreekt? —  W el dan moeten 

wij U  vragen : M. B. R. ’t zou ons groot plezier 

doen wildet Gij één wet noemen die te ver gaat 

in dien weg! W ij kunnen er maar geen vinden!

Nu, om ’t kort te maken : als de wet op de 

verzekeringen blijft steunen op de vrije onder

linge bijstanden en die vrijheid waarborgt, dan 

deelen wij de vrees van onz<?n briefwisselaar 

niet.
*  * *

O m  te eindigen moet er met nadruk gewezen 

worden op een bewering die we volstrekt niet 

kunnen aanvaarden, ’t Is de volgende :

« De werklieden moeten zich door hun werk 

alles bezorgen dat ze noodig hebben om door

’t leven te geraken en in hunne noodwendig

heden te voorzien. Daarvoor dient de vakver

eeniging. Met de vakvereenigingen kunnen de 

werklieden voort. »

Valsch! Valsch! Volledig valsch! en dat wil

len we in de ooren onzer lezers niet laten drin

gen zonder protest en antwoord.

Dat zou ten anderen willen zeggen dat er 

noch lijf ren tgilden noch onderlinge bijstanden 

noodig zijn. Maar wij willen wel veronderstellen 

dat onze briefwisselaar dit zoo niet meent W aar

schijnlijk wil hij met ons betreuren de scheiding 

die thans bestaat tusschen vakbeweging en 

mutualiteit, terwijl het gezond oordeel toch 

vraagt dat vakvereeniging en onderlinge bij

stand, met dezelfde leden zouden samengaan.

Maar daarmee is de vakvereeniging nog niet 

een onderlinge bijstand, en is het dus onwaar 

dat de vakvereeniging in alles voorziet : Ze 

voorziet zelfs nog niet in alle stoffelijke nood

wendigheden.

De vakvereeniging heeft meer dan werk ge

noeg met zich de kwestie van den boterham 

aan te trekken; en zoo zal het zeker nog wel 

langen tijd gaan. Maar nevens die kwestie, zijn 

de zedelijke en politieke belangen van den werk

liedenstand : zijn ontwikkeling en zijn politieke 

ontvoogding. En dit is het werk van den werk

liedenbond, de vereeniging van alle verstandige 

arbeiderskrachten die minstens al zoo noodig is 

als de vakvereeniging .

Rechtuit gezeid, we durven het betreuren en 

bekennen dat in veel plaatsen de vakvereeniging 

de winsten heeft vermeerderd zonder den wel

stand te hebben kunnen vermeerderen; omdat 

de meerdere winst in verkwistende gaten ver

loren liep; omdat de werking ontbrak die aan 

de arbeiders leert dat de mensch niet enkel leeft 

van brood of spierkracht, maar vooial van 

geesteskracht en zedelijke weerde.

Daarom staat minstens nevens de vakveree

niging de werkliedenbond, waarvan alle ware 

vakvereenigingsleden ook deel moeten maken 

op gevaar-af maar half gebakken te zijn, en 

wiens leus is : Hooger-op!

D e  R e d a c t i e .

HET VLAS IN IERLAND.
I.

Een woord vooraf.
Dit onderwerp heeft voor onze Leiestreek meer 

belang dan gelijk welk ander, ’t Is immers het Iersch 
gezwingeld vlas dat in mededinging komt met onze 
beste middensoorten, tot bevoorrading van dezelfde 
vlasspinnerijen. Het mag wonder en vreemd voorko
men dat er in onze streek zoo weinig kennis is van 
de vlasteelt en vlasbereiding aldaar, ’t Is niet noch
tans dat er geene betrekkingen tusschen beide streken 
ontstaan zijn: immers, hoe lang is het geleden dat 
verscheidene ploegen vlaswerkers uit Wevelghem en 
elders naar Ierland zijn gevraagd geweest en gegaan, 
om er het vlas te bewerken op onze methode? Is zelfs 
ook hier en daar geen vlashandelaar naar ginder 
geweest? Maar ja, toen dit gebeurde, was het, ten 
dienste van eene of andere spinnerij; wat zij te zien 
en te hooren kregen moesten zij bij hunne terugkomst 
verzwijgen....en helpen hunne eigene bondgenoo
ten uitbuiten in den dienst van den Engelschman.



’t Zal, hopen wij, de moeite loonen een en ander 
mede te deelen, niet zooveel over de vlasteelt en de 
vlasbereidingdan wel overde spinnerij en de lijnwaad 
weverij. Ons dunkt het dat het van het allerhoogste 
belang is te vernemen hoe, op handels- en financieel 
gebied, de afnemers van ons Leievlas ingericht zijn.

Ierland.
Ierland is een groot eiland, ten Westen van Enge

land en Schotland gelegen, beslaande eene opper
vlakte van 84.000 vierkante kilometers, zoodat het 
nagenoeg driemaal zoo groot is als België, ofschoon 
het slechts eene bevolking heeft van 4.400.000 inwo
ners. Het eiland is verdeeld in menigvuldige graaf
schappen, als zoovele arrondissementen en kantons, 
maar bestaat hoofdzakelijk uit vier provinciën: 

Leinster, Munster, Connaught en vooral in het 
Noorden, Ulster: provincie die voor onze zaak het 
meeste belang oplevert, aangezien de vlasnijverheid 
bijna uitsluitelijk in deze provincie gevestigd is. De 
Hoofdstad van Ierland is Dublin, met eene bevolking 

van 400.000 inwoners, zoo wat ten Zuid-Oosten 
gelegen. Deze is vooral eene stad van studeerenden, 
eene Universiteitsstad en daarom ook van kleine 
beweging en belang. Belfast, in ’t Noorden gelegen, 
met eveneens 400.000 inwoners, is veel levendiger 
en is het middenpunt van eene belangrijke vlasnij
verheid en ook van den scheepsbouw.

Het klimaat over geheel het eiland, is zacht en 
vooral weinig verschillend, van den zomer tot den 
winter, zoodat de hoogste en de laagste warmtegraad 
zelden aan 15° verschillen. Die zachtheid, in den 
winter vooral, is te danken aan den gulfstream, eene 
strooming in den Atlantischen Oceaan van Zuid- 
West naar Noord-Oost, die juist terecht komt op 
Ierland en zijn goeden invloed laat gelden.
Doch anderzijds is het klimaat ook vochtig en 

mistig met steeds overtrokken lucht.
Het land is laag en plat en bestaat grootendeels uit 

weiden, met malsch gras begroeid.Daarom ook wordt 
Ierland soms genaamd « Het groene Erin » en bestaat 
er onder de vurig-vaderlandslievende Ierlanders een 
lied: « Where the grass grows green = waar het 
gras groen opschiet ». Buiten de weiden, zijn het 
bijna al bosschen. Turf is er in overvloed : zij dient 
voor brandstof bij gebrek aan kolen, die op het 
eiland niet gevonden worden. Men kweekt er vooral 
paarden, ossen en schapen en, als vrucht, aardappe
len, haver en vlas.

Ierland heeft tot nu toe nog geen eigen bestuur: 
het is toegevoegd aan Engeland en Schotland, en 
deze drie Staten vormen hetgeen men noemt het 
VereenigdKoninkrijk, the United Kingdom,of Groot- 
Britannië. Doch, terwijl Engeland en Schotland een 
eigen bestuur hebben, is het goede Iersche Volk 
daarvan beroofd. Het mag weliswaar zijne eigene 
parlementsleden verkiezen, die hem vertegenwoor
digen in het Parlement te Londen, maar het blijft 
onder de heerschappij van Engeland, of beter,onder 
zijne dwingelandij, ofschoon die in de laatste jaren 
wat getemperd wierd.
Sedert eene eeuw strijdt het Iersche Volk voor 

Zelfbestuur of Home-Rule, met eene bewonderens
waardige standvastigheid. De groote aanleider der 
verledene eeuw van dit verdrukte volk was de held
haftige O’Connell. Zelfs de engelsche protestantsche 
staatsman Gladstone kreeg weerzin van de schreeu
wende onrechtvaardigheid, waaronder dit diep 
geloovig katholiek volk gebukt ging en streed mede 
voor Home-Rule. Engeland’s tegenwoordige eerste 
Minister Mr Asquith heeft thans in het Parlement 
Home-Rule doen doordrijven, maar is er niet in ge
lukt hetzelve door de Lords te doen aannemen: want 
nog maar pas eenige dagen geleden werd dit voor
stel in tweede lezing door eene groote meerderheid 
verworpen door die Lords, die meestendeels groote 
landeigenaars zijn in Ierland en er alle belang bij 
hebben de verdrukking en de schreeuwende onrecht
vaardigheden te laten voortduren.

Van die schandelijke verdrukking door de Land
lords schrijven wij een volgende maal. Het kan ons 
een denkbeeld geven van den geestestoestand van 
die Engelsche uitbuiters, die alhier in onzen vlas
handel de zelfde methode hebben willen inbrengen 
en, in de mate van het mogelijke, ten volle gelukt 
zijn. (’t Vervolgt).

N A K L A N K
De liederen zijn gezongen, de redevoeringen zijn 

uitgesproken. Wepel steken de vaandelstokken uit 
aan de huisgevels; en onze geliefde kinderen hebben 
hun papieren kleedjes afgelegd om nieuwe vreugden 
en nieuwe blijheid na te loopen. In de stille studie- 
kamer denk ik na over al het heerlijke onzer Groe- 
ningherdagen en ik vraag mij af wat gij, o vlaamsche 
volk zoo geestdriftig hebt gevierd en of gij redenen 
hebt om te vieren en te juichen ?

O ik weet het wel, op 11 Juli herdenkt gij de helden 
van 1302 die Vlaanderen vrijvochten en den dam 
opbouwden, waartegen alle overweldiging te vergeefs 
zou beuken. Met hen herdenkt gij in dankbaarheid 
onze vorsten en volksleiders, onze kunstenaars en 
geleerden, onze neeringdoeners en ambachtsmannen, 
al diegenen die door hun werk Vlaanderens roem en 
grootheid hebben geschapen. Bij die gedachte 
ontwaakt in U het bewustzijn dat gij ook, in onze 
dagen, een groot volk zijt en dat gij ook vrij wilt zijn 
gelijk uwe voorvaderen, om U te ontwikkelen en de 
voorgeslachten waardig te blijven. Op dit oogenblik 
voelt gij wat al hinderpalen er uwe vrijheid nog in 
den weg staan, en wat gij huldigt, meer dan al het 
overige, is de strijd, de strijd om uw vlaamsch 
ideaal, om het ideaal aller volkeren, om de vrije 
ontwikkeling uwer natuurlijke eigenschappen, om uw 
recht.
Zij beschermen uw recht niet, zij die U, vlaamsche 

volk, de regeeringsmacht verschuldigd zijn, die 
zonder protest aan te teekenen, toelaten dat een 
fransche minister zijne landgenooten uitnoodigt naar 
Gent te komen, om den vreemden invloed in Vlaan

deren te versterken, en uwzelf bewustzijn, uw zeden 
en uw taal achteruit te drijven ; zij die vleiend ver
klaren « que cesser d’aim'er la France c’est presque 
cesser d’être Beige, » zij die alle gunsten overhebben 
voor die menschen die met zich medebrengen hun 
ver wuifde zeden, hun losbandige zoogezegde kunst
uitingen, en hun haat tegen uw schoonste sieraad,
o vlaamsche volk, uw kristen geloof.

Daar te Gent, dat een brandpunt zijn moet en zijn 
zal van vlaamsche beschaving, wordt alles wat uw 
werk is en waarop gij fier moogt gaan, veracht en 
misprezen ten gunste eener vreemde vervallen be
schaving, waarin zij U, vlaamsche volk, zouden 
willen pakken gelijk een vastenavondzot. Misschien 
is het omdat zij, V la m in g e n  ook, v e rr a d e rs , zelf v e r 

vallen zijn, dat zij gansch Vlaanderen in hun val 
willen meêsleepefh Gij viert, vlaamsch volk, gij viert 
den strijd en gij hebt gelijk, want gij zijt te groot om 
den knieval te doen voor den vreemde en een groot- 
lint — de dertig zilverlingen van Judas — in ruiling 
te aanvaarden.

Strijd voort., o vlaamsche volk, strijd vooral tegen 
den inwendigen vijand. Wees groot opdat zij, die 
wanen dat een vreemde beschaving hen verheft, be
schaamd staan en tot eigen bewustzijn terugkeeren.
Juich ook, o Vlaanderen, want gij hebt redenen. O 

ik weet het wel de Hoogeschool te Gent is nog niet 
vlaamsch, maar de vijand beeft in zijne laatste ver
schansingen ; gij hebt geen vlaamsche regimenten 
bekomen, maar toch dringt het vlaamsch eerlijk binnen 
in het leger als de eerste vlaamsche wet door de 
regeering ingediend. Gij hebt nog uw recht niet 
verworven voor de rechtbanken en in de besturen, 
maar men geeft overal toe. Het getal uwer verdedi
gers groeit aan in de Kamers van Volksvertegen
woordigers ; gij zelf, en dat is uw schoonste 
overwinning, wordt uw eigen kracht, uw eigen wezen 
en kunnen meer bewust.

De strijd is niet uitgestreden en de eindtriomf niet 
’t huisgehaald, maar de volkeren sterven niet zooals 
de eenlingen en de overwinning lacht Vlaanderen toe.

KRONIEK VAN DE WEEK
M ijn h eer B ra u n  beleeft er p lez ier aan . D ie  vrien d  

van  de F ran sc h e  K atoen b aro n s w ord t d oor « V laam  
sche G azet » en « L a a tste  N ieu w s » on gen ad ig  
afgetakeld . D ie  b laden  van  zijn  v r ien d jes  zeggen  dat 
M . B ra u n  speku leert op het eereleg io en  en dat hij 
g e re n ... baron  zou w orden ; en dat alles m et de 
V lam ingen  te fop p en . D ag  M en heer de B a ro n  !

O ndertusschen laat M en heer w eten dat hij in  de 
K am ers n iet zal te zien  zijn  in  de eerste dagen . G e 
m oet weten de heeren  H  eyn d erick x , V a n  C au w elaert, 
en C am . H u ysm an s w illen  over d ie  zaak  interpel- 
leeren  in  de K am ers. M ijn h eer B ra u n  m ag zijn  hert 
geruststellen . H ij zal het toch k rijgen . In tussch en  
k rijg t hij het al. H e t con gres van  V laam sch e  R e c h ts 
ge leerd en , dat ook te G en t zitting m oest houden, 
is verh u isd  naar een ander v laam sch e  stad.

D e B eto o g in g  voor de V laam sch e  H oogesch ool 
gaat door, m aar n iet te G en t. E r  zal vo lk  zijn  bij 
du izenden. O ch B u rgem eester B ra u n .

*
* *

H u n n e D o o rl. H o o g w . de B issch o p en  van  B e lg ië  
h ebben  ook een w oord  gezegd  over de G entsche 
T en to on stellin g . E n  te recht. V o o r jo n g e lin g en  is 
de expositie  een g e vaar; er zit zoodanig veel vu il in , 
dat ge op  som m ige p laatsen  best op afstand  b lijft. 
D e  zaal vo or d eco ratieve  kunsten , en ’ tg een  ze n o e
m en de « B ea u x -A rts  », z ijn  afstootelijk . D at ik  een 
truntaard  ben  ! ’k  H eb  m enschen zien  binnengaan 
en langs de eerste deur zien  buitenkom en, m enschen 
die n iet eens go d sd ien stig  z ijn  en d ie zeiden  : ’ t is 
w alge lijk .

G e lu k k ig  dat onze vlaam sch e  studenten  w erk  ge
noeg v in d en  in hun bonden en an d er verzet dan te 
m oeten op en afloop en  in dien grooten  E xp o sitie- 
B az a r. D at is ook een van  de vru ch ten  van  de 
V laam sch e  Stud en ten  b ew egin g . D e  jo n gen s een 
m an nenideaal in  den  kop  te steken , zoodat ze voor 
p ru llen  en tiere lierigh ed en  geen  tijd  h eb ben . H o e  
dw aas nog van  w ege  som m ige ouders hun kinders 
naar ’t W aalsch e  te zenden o f in  verfran sch te  gestich 
ten . Z e  leeren er een b e e t je ... F ran sc h  z ijn  ! D e 
V laam sch e  Stu d en ten bew eg in g aan onze V laam sch e 
C o lleges leert de jo n g e n  m ench z ijn  en m an w orden .

*
¥ *

In  de K am ers hebben de klokken ge lu id  over de 
schoolw et. L in k s  is m en kw aad , m eer dan kw aad , 
m aar ook ben auw d . D e S ocia listen  nem en volgende 
taktiek  a a n : E e rs t  de verzekerin gsw et, later de 
Sch o olw et, ’ t A ntw oord  is gem a k k e lijk ... S tem t vroeg 
de Sch o olw et, d adelijk  kan de andere vo lgen , w ant 
de verzekerin gw et is sedert lan g  inged iend .

D e  libera len  w eten n iet hoe ’t aan boord ge legd . 
P ic a rd  kom t kran ig  u it vo or de w e t; dat zou ten 
andere ied er on bekrom pen m ensch m oeten doen. 
Om  de w et h ate lijk  te m aken vinden  ze u it « L e  
M atin » van  A n tw erp en  heeft alreeds een brevet. 
A ls ge  goed k ijk t zegt [e Matin, dan ziet ge  dat ook 
de co lleges toelagen  zu llen  trekken.

Z o u  de Matin kunnen zeggen , w aarom  de S tad  
A n tw erp en  duizenden geeft vo or de A th en ea en 
M id d elbare  Sch o len  en niets voor de C o lleges?

D e  Matin zal w aarsch ijn lijk  scheel gezien  hebben 
als hij al d ie  on td ekk ingen  deed.

’ t F a n a tism e  leekt u it de lib era le  b laden  lijk  u it 
een versleten  pot. E n  zeggen  dat ’t Sch o o lw etje  toch 
zoo gezap ig  is. K ijk t  eens, broeders en nonnekens ze 
m ogen nog zoo goed  zijn  vo o r ’t on derw ijs, kom en 
niet eens op één lijn  m et an d ere  on derw ijzers.

D e  oppositie  zal b lok m aken tegen  de Sch o o lw et! 
G oed  m et dien blok  in te ram m en  is ’ t e ffen .

M a a r ... w ie  w eet er iets over m ijn  voorstel? W ie  
sch rijft er d aar een w o ord  over, over m ijn  voorstel van 
verled en  w eek ,o p en b arevo o rd rach ten  te doengeven?

Buitenlandsch overzicht
De toestand in de Balkans gelijkt aan het 

zomerweder dat wij hier in Belgenland beleven. Na 
zijpelende dagen en stroelende vlagen, komt kalmte 
en stilstand. Een zonnestraal loert tusschen de drei
gende wolken en geeft hoop op betere tijden.

’t Wordt waarlijk tijd ! ’t Blijft immers nog altijd 
een geheim hoe er nog één Balkansche soldaat leeft, 
na maanden strijd en oorlog en na al de duizenden 
dooden en gekwetsten die vermeld werden.

Geheel den hoop berichten uit de oorlogstreek 
kunnen wij samenrapen in eenen bundel.
Bulgarië, aangevallen door vier vijanden en ziende

dat hare zaken niet goed zitten, geeft den strijd op 
en tracht, heel voorzichtig weg, haar vel in te trek
ken om niet verder verbrand te worden. Om van 
Roumenië verlost te zijn, smijt zij haar een been, te 
weten een grondgebied groot als een vijfde van 
België.
Met de Serben en de Grieken wil Bulgarië ook 

vrede teekenen. Afgezanten werden gezonden om 
een wapenstilstand te bespreken.

De Turken hadden geheel dien droevigen broeder
twist te baat genomen om wederom Andrinopel en 
ommeland aan de Bulgaren te ontnemen. Maar dat 
spel zal niet pakken, want de Europeesche mogend
heden riepen over den muur: « Ha gij pleute van 
een Turk, wilt ge rap uwen wagen keeren en dit 
grondgebied gerust laten. Onderhoudt uwe beloften 
en het verdrag van Londen dat gij pas geteekend 
jiebt, of wij zullen komen helpen ! »

De wind waait naar den vrede én wij hopen bin
nen kort een kruisken en een vaantje te mogen ge
ven op geheel die Balkansche historie !

*
* *

’t Is waarlijk kluchtig om zien hoe de H olland
sche linkerzijde, die tijdens de laatste kiezing 
eene overwinning behaalde, aan het wroetelen is om 
een ministerie samen te stellen.

De liberalen gingen hand en hand om de rechter
zijde te bestrijden en af te breken. Nu is het afbre
ken uit. ’t Is nu zake op te bouwen, ’t Eerste dat zij 
moeten opbouwen is een ministerie. Ze werken er 
reeds een maand aan en het loopt op geen wielkens.

D' Bos, leider der liberalen, aangesteld om het 
nieuw ministerie te vormen, meent dat deze die te 
zamen de oude regeering afgebroken hebben, te 
zamen de nieuwe moeten opbouwen. Hij stelt dus 
voor zijne bondgenooten.de socialisten,drie plaatsen 
open in het ministerie.

Doch de socialisten vinden dat afbreken gemak
lijker is dan opbouwen. De verantwoordelijkheid 
nemen van het bestuur, samengaan met burgers en 
werken tot voorspoed van het land, dat durven de 
socialisten niet aangaan. « Dat zou aan de partij de 
revolutionnaire geest ontnemen en ’t ware verbrok
keling en de dood der partij. » Zoo schrijft het voor
naamste blad der socialisten.
De socialisten, om te leven als partij, hebben 

wonden noodig. Zij leven maar voort met misnoegd
heid en misstanden.

De overwinnaars der kiezing zijn daar wel gele
verd !

In Frankrijk is de legerwet gestemd, met drie 
jaren dienst. Hier zit Frankrijk gevangen door haar 
eigen schuld. Zij wil opwegen tegen Duitschland, en 
bij gemis aan manschappen moet zij den dienstduur 
verlengen.

In China is oneenigheid ontstaan tusschen Noord 
en Zuid. De Noorderlingen doen mede met den tegen- 
woordigen voorzitter. Een gedeelte der Zuiderlingen 
hebben een nieuwen voorzitter gekozen. Beide par
tijen brengen een leger te beenen.

In Portugal spookt het wederom. De republi
keinen liggen in overschil. De vooruitstrevende re
publikeinen vinden dat Portugal nog niet rap genoeg 
naar den afgrond loopt. Zij verwekten eene kleine 
revolutie binst den nacht van Zaterdag tot Zondag, 
met op verschillende plaatsen van Lisbonna bommen 
te werpen. Er waren dooden en gekwetsten, maar 
het juist getal is moeilijk om bepalen, daar de Por- 
tugeesche regeering alle berichten in dagbladen 
keurt en kort houdt.
Terwijl de Balkansche grond nog doomt van 

bloed, zullen de mogendheden in Den Haag het 
Vredepaleis inhuldigen den 28 Augusti aan
staande. Waarschijnlijk zal een afgezant der Bal
kansche bondgenooten de feestrede uitspreken.

De volgende artikels :
Op weg naar huis, 
Gesloten-Retraiten, 
Briefwisseling u it Kortrijk,

worden, uit plaatsgebrek, verschoven tot ons naaste 
nummer.

STERFGEVAL

W ij vernemen het afsterven van den E. H . 

Achiel Debrabandere, priester-missionaris van 

Scheut, overleden tengevolge van de typhus- 

koortsen in de missiën van China-Ortos.

De Eerw. Pater Debrabandere is geboren te 

Iseghem, den 24 Maart 1881. Hij studeerde in 

’t klein Seminarie te Rousselare en vertrok dan 

naar ’t missiehuis der paters van Scheut. Z ijn 

broeder Eerw. Heer Odie’ Debrabandere is on

derpastoor te Le Touquet (Moeskroen).

Eerw. Pater Debrabandere werd priester ge

wijd te Scheut, den 14 Juli 1907, en vertrok 

naar China (Ortos) den 16 September 1907. 

Daar wrochte hij met onverpoosden zieleniever 

voor ’t welzijn der ongeloovigen in het district 

Sias-K’ras-pan. Daar vond hém de Heer weer- 

dig voor den hemel.

Hij ruste in vrede!

Aan de diepbeproefde familie onze gevoelens 

van christene deelname in hunnen rouw!

DE K A M E R S .
Z ’hebben het van de weke wederom lastig, 

gehad in de Kamers. Dinsdag zetelden die hee- 

ren 50 minuten: Woensdag 3 uren en Donder

dag 55 minuten. O f ze werk afleggen, eh!

Woensdag was ’t nog de belangrijkste zitting 

van de week: het eerste spiegelgevecht greep 

plaats over de nieuwe schoolwet. Daaruit kon

den wij opmaken hoe partijdig de minderheid te 

werk gaat. De gelijkstelling van den christen 

met den anderdenkenden huisvader is de groo

te doorn in hunnen voet. Dat kunnen zij maar 

niet slikken. W elnu ’t is juist die gelijkstelling 

die de katholieke huisvaders betrachten en die 

ze willen gestemd zien door hunne vertegen

woordigers, die dan ook voort vast besloten 

zijn de wet te doen doorgaan vooi November. 

En zeggen dat de minderheid de pretentie zoo 

verre drijft te eischen dat om hun plezier de 

doen, de wet gesplits worde. Dat nooit!

Spijtig dat de minderheid, die verklaarde 

alles in ’t werk te zullen stellen om de werk

zaamheden der Kamer te belemmeren er reeds 

in lukte van Donderdag namiddag. Dit was 

grootelijks de schuld der afwezige katholieken, 

die, wij durven het hopen, voortaan regelmatig 

op hunnen post zullen zijn om trots alles de zoo 

verlangde wet er door te krijgen. Vrijdag mor

gen werd de rechterzijde bij hoogdringendheid 

bijeengeroepen, om naar maatregels uit te zien 

om die liberale en socialistische heertjes wat te 

kortvleugelen. Ze verdienen het dik en dubbel.

E E R E T E E K E N S
De volledige lijst van de personen uit de arrondis

sementen Kortrijk, Iseghem en Rousselare die een 
eereteeken ontvangen hebben, zal in ons naaste 
nummer verschijnen.

ONZE BONDEN.
A R D O Y E .

Jonge Wacht. —  Afdeeling Studiekring. —

’t Was om 8 Z i uren Dinsdag laatst dat onze 

vrienden rond de studietafel neerzaten. De le

den luisterden met ernstigen aandacht naar de 

belangrijke les over de Kelten en Germanen, 

onze voorvaders. Na een kort geschiedkundig 

verhaal kwamen wij aan hunnen godsdienst ; 

’t was uiterst belangrijk. En zoo eindigden wij 

de schoone reeks lessen over de oude gods

diensten.

Terstond daarna begonnen wij den gods

dienst der Araben. De naaste maal doen wij 

voort.

Dus tot Dinsdag !

Werkliedenbond. —  Heden Zondag om 4 

uren in t lokaal, maandelijksche vergadering.

Belangrijke dagorde: bijzondere voordracht 

door eenen vreemden spreker.

Niemand zal afwezig zijn, maar integendeel 

zal iedereen eenen vriend medebrengen.

Vooruit mannen en tot 4 uren !

Oud-Soldaten Bond. —  Deze bloeiende bond 

viert zijn plechtig vaandelfeest op Zondag, 24 

Oogst aanstaande. Reeds 25 maatschappijen 

zijn ingeschreven.

De volgende belangrijke premiën zullen onder 

de deelnemende maatschappijen te winnen zijn :

1. Onder de maatschappijen vergezeld van 

een muziek ten minste 25 uitvoerende leden. 

Eerste premie 25 fr.

2. Voor de maatschappijen van het verst- 

komende ten minste 10 leden. Eerste premie 

25 fr. Tweede 15 fr.

3. Voor het grootste getal leden. Eerste pre

mie 25 fr. Tweede 10 fr.

4. Voor de maatschappijen met de beste m ili

taire houding gedurende stoet en défilé. Eerste 

premie 15 fr. Tweede 10 fr. Derde 5 fr.

5. Onder al de deelnemende maatschappijen 

van gewezen krijgslieden. Eerste premie 25 fr. 

Tweede 20 fr. Derde 15 fr. V ijf premiën van 

10 fr. en vij f premiën van 5 fr.

ISEGHEM .

Werkliedenbond. —  Zanggilde : Morgen na 

de hoogmis herhaling. We hebben nu een be

stuur, en ’t zijn mannen die er hun leên zullen 

aan leggen. W acht maar!

Bestuur Werkliedenbond. —  Morgen avond, 

te 6 J/2 uren stipt, vergadering.

Drankbestrijders! Morgen avond, te 7 uren, 

wordt een voordracht gegeven voor al de leden 

van den Werkliedenbond die komen willen. De 

voordracht wordt gegeven door E H. Decatte. 

Anderen mogen toch komen. Er zal een voor- 

drachten-serie gegeven worden, om goed dien 

vijand te leeren kenne die... drank heet en jam 

mer genoeg nu nog de vriend is van zoo velen.

—  De voordrachten worden gegeven in de 

Gilde.

Wijkmeesters. —  Zooals laatst besloten werd 

zullen geen kaarten meer gestuurd worden. De 

vergaderingen worden aangekondigd in ons 

weekblad. Zaterdag aanstaande, 2 Augustus, te

8 uren, algemeene vergadering met heel bijzon

dere dagorde. Wijkmeesters, zorgt maar voor 

nieuwe leden; we gaan naar 350. Elk een 

duwke!

Retraitanten. —  Zondag was ’t fajmiliefeeste. 

E. P. Van Acker was ons komen bezoeken. Een 

groot honderd leden waren tegenwoordig. Met 

zijn luimig, geestig, opwekkend woord, wist de 

Eerwaarde Pater zijn vrienden aan te zetten om  

goede oud-retraitanten te blijven, om te zijn die 

kern van deugddoeners die we overal zoo noo-



dig hebben. Cam. Van Haverbeke vond het ge

paste woord om den Pater te bedanken en trof 

even juist het beste besluit te weten dat van 

nu voort ieder maand al de leden er zouden aan 

houden op de vergadering te zijn. De Eerw. 

heer Proost deed er ook een woord bij, een her

telijk woord. Hij bedankte Pater Van Acker, 

en de leden en ook die leden welke in belet 

waren en hadden laten weten hoe ’t hun speet 

niet te kunnen komen. Hij wees ook op het be

te kunnen steunen op mannen met rotsvast ge

loof. Zonder zulke mannen kunnen we niets, 

zei hij, met die mannen mogen we alles aan. 

Daarna werden de nieuwe standregelen gelezen 

en de vergadering ging uiteen, 

lang voor de katholieke werkliedenbeweging

K O RT R IJK .

Propagandaclub. —  Schoone vergadering 

verleden Vrijdag. Spijtig dat eenige Overleische 

vrienden, belet waren de uiteenzetting te hooren 

van de bijzonderste punten der nieuwe school

wet door onzen geliefden volksvertegenwoor

diger Peel.

Vrijdag toekomende kom t onzen hoofdman 

terug om verders de schoolwet uiteen te zetten.

Niettegenstaande onzen volksvertegenwoor

diger Peel, bijna nooit de Kamerzittigen bij- 

woont —  volgens een stukje rood partijsekre- 

taris —  weet hij goed uiteen te doen wat daar 

al gebeurt en besproken wordt, nietwaar vrien

den? Maar zou hetzelfde belachelijk persoontje, 

die over eenigen tijd naar de Kamers liep om de 

zitting te volgen en dan verslag te komen geven 

op eene roode meeting dat ongelukkiglijk niet 

binnen gerocht en toch verslag kwam geven, 

ons niet kunnen zeggen hoe dikwijls de rooden 

deputé de zittingen gevolgd heeft als de wet op 

het vlaamsch in ’t leger besproken en gestemd 

werd? W e zouden het toch ook eens willen 

weten, we gaan het dan voortvertellen.

ROUSSELARE.

In den Jongelingenkring.—  Woensdag avond 

werden de Zeer Eerw. Heer Deken en de twee 

nieuwe commissieleden de heeren Alfons Van- 

coillie-Christiaens en Jozef Verstraete-Nevejan 

plechtig verwelkomd in den Jongelingenkring.

Muziek en tooneel waren daar schier allen 

tot den laatsten man; een macht die maatschap

pij, vol jeugdige herten, stalen wil en onver- 

poosden ijver voor ’t goede en de eer der maat

schappij.

Bij ’t inkomen dreunde de Braban^onne en 

klapten de handen zoo geestdriftig dat we ’t 

voelden, dat de Z. E. H. Deken en de nieuwe 

leden der commissie er welgekomen waren, en 

dat ondanks tegenstand en kleingeestige ont

houding, de trouwe commissieleden en ijverig^ 

werkende leden van muziek en tooneel hunne 

maatschappij immer voort als de beste willen 

behouden.

De Bestierder: E. H. Dumortier verwelkomde 

den Z. E. Heer Deken en de nieuwe leden der 

commissie, hij sprak hun den lof uit van die 

bloeiende vertakkingen van den Jongelingen

kring en hij dankte medeen de getrouwige on

dersteuning van al dezen, en ’t zijn de meesten, 

die bijgebleven zijn en voort edelmoedig en 

offerveerdig ondersteunen en bijblijven.

De Z. E. H. Deken bedankte de leden voor 

hun gulhertig onthaal. Als Z. E. H. Deken Loys 

zaliger, wil hij altijd de eerste blijven om die 

machtige maatschappij, die deftige keurbende 

te beminnen, te bewonderen, te ondersteunen 

en te verdedigen. Hij vroeg hun aan die prach

tige katholieke maatschappij altijd voort hun 

liefde en offerveerdigheid ten dienste te stellen, 

en hij dankte ook den voorzitter, de commissie

leden en de leden die, groothertiger dan ande

ren, bijbleven om het goede en het schoone in 

onze stad te bewaren en te verbeteren.

Dan kregen wij een puik concert te hooren, 

een smakig traktaat te genieten.... wij beleefden 

een echten vreugdeavond, die de waarborg 

blijft van immer groeiend leven en versterkte 

vriendschap.

Jonge Krachten. —  Dinsdag a. s. vergadering 

op de gewone uur en in ’t gewone lokaal. Voor

drachten onzer leden. Niemand mag ontbreken: 

wij hebben altijd voort ernstige studie noodig!

Studiekringen : Zondag a. s. ten 8 uren, in 

de kleine zaal van ’t klein Seminarie (ingang 

Zwijnsmarkt), algemeene vergadering en bij

eenkomst der studiekringen van de G ilde en 

van de patronagen van St-Michiel, St-Amand 

en O. L. Vrouwparochie : ’t schooljaar is uit : 

we moeten eerts nog eens tegare komen en mal

kaar opwekken.

W EV E LG H EM .

KAT H OLIEKE V O LK SB O N D . —  Afdee

ling Jonge Wacht. —  Zooals we ’t voorzien 

hadden, was het; een proppensvolle zaal, een 

sterke vergadering ! Voorzitter Arthur Darras 

opende, en dra weerklonk de zang. De schrijver 

las het verslag af; de vrije bespreking begon : 

een uitstap werd besloten en geschikt, voor he

den Zondag nu, te 4 uren stipt, naar het huis 

van onzen vriend J. Heytens, Vinkenhoek; de 

leden zullen trachten talrijk en tijdig aanwezig 

te zijn in het lokaal. Nu hoorden we voor het 

eerst, onzen nieuwen spreker, vriend Maurits 

Masselis, die onze mannen kwam inlichten over, 

en warm maken voor ons bonds-vlaggefeest op 

derden Zondag van September, ’s Morgens zal 

geheel de Volksbond, met al zijn afdeelingen, 

vergaderd zijn aan de tafel des Heeren ; 

te 9 uren en half, trekken we, met muziek 

aan ’t hoofd, naar de kerk, voor de vaan- 

delwijding tewege en de hoogmis; na de hoog

mis, korte uitstap, en... congresvergadering, waar 

vrienden van het omliggende hunne werking zul

len komen uiteen doen, en wij de onze: een 

tweede Iseghem ! Makkers, maakt u maar vaar

dig ! ’s Namiddags te 3 uren hebben we dan 

den grooten feeststoet, waarna plechtige ver- 

bonsvergadering, op dewelke befaamde sprekers 

en zangers zullen optreden, ’s Avonds, naar alle 

waarschijnlijkheid : luisterrijk turnfeest. Zoo zal 

de dag wel gevuld zijn. Zoo zullen de werkers 

van hier, en geheel het Zuiden, en van geheel 

Vlaanderen, eens in orde feeste vieren. Op, man

nen! Niemand van ons volk zal ontbreken. De 

bevriende bonden zullen niet min op post zijn. 

En ’t zal dan dreunen door Wevelghems 

straten!...

Na vriend M. Masselis, kwam nu Joris Salem - 

bier aan het woord, om ons, kort en goed, het 

Verbond der Katholieke Jonge Wachten en 

zijne werking te leeren kennen. Het nieuws van 

’t verschijnen binnen kort van een maandblad, 

tolk van het Verbond, vervulde onze mannen 

met fierheid en vreugde!...

Nog werd er gezongen. En dan kwam onze 

E. H. Proost aan het woord. Hij vatte samen 

wat, dien avond, reeds gezeid en behandeld 

was. En daarna toonde hij, hoe de christene 

gedachte, de zelfeerbiediging, het richten van 

al het werk naar God, het christelijk handelen 

vooral den Zondag in de mis, en in deH. Com

munie, en dan ook het doorvoeren der christene 

princiepen op vak- en stands- en staatsgebied, 

gedurig onze mannen moet bezielen, en gedurig 

de heele maand lang, onze mannen moet bijeen

houden. Deze voordracht sloeg in. En voorzeker 

zal de overtuiging en de bondsgeest er machtig 

bij gewonnen hebben... ’t Was na bij den 9 / i u. 

Rap dus werd de vergadering gesloten, onder 

het zingen van een dreunend lied. Verschillende 

nieuwe leden gaven zich aan. Alw ie eens in 

onze vergaderingen komt, wordt lid van onze 

W acht en van al onze inrichtingen. Welaan dan! 

Wevel ghem vo oruit!!...

Vergaderingen deze week :

Retraitantenafdeeling : Vergadering vandaag 

na de hoogmis.

Sprekersbond : Moigen Maandag, te 8 uren.

Zangafdeeling : Donderdag, zelfde uur. 

JO N G EL IN G SB O N D . —  Matigheidsafdee- 

ling. —  Terwijl Zondag laatst vele onbedachten 

stonden te kijken naar de knechten van velo- 

fabrieken en sportbladen die den toer van België 

begonnen rond de sassen, zat een uitgelezen 

kern jongelieden in den jongelingsbond de be

langen van hun volk op matigheidsgebied te 

bespreken. Vriend Joris Herpels schetste ons de 

geschiedenis der onthoudersbeweging; en deed 

klaar de noodzakelijkheid uitschijnen van een 

strijd tegen de velaging, door den drank, van 

ons volk. Elkeen was over zijn voordracht tevre

den, en nam het besluit om voor de matigheids- 

afdeeling vele vrienden te winnen.

Priester lij he benoemingen.
Z. H. Monseigneur de Bisschop heeft benoemd : 
Als pastor te Beernem, Eerw. H. Lowyck, pastor 

te Varssenaere; pastor te Varssenaere, EerwH. Berat, 
onderpastor te Proven.

Hoogeschool-Examens.
Aan de Leuvensche Hoogeschool, hebben de 

volgende heeren hun examen afgelegd :

Candidatuur in wijsbegeerte en letteren, eerste 

proef: Versteele Karei, van Belleghem, op vol

doende wijze; tweede proef: Piron Karei, van 

Kortrijk, op voldoende wijze, Mulier Arthur, 

van Kortrijk, met de grootste onderscheiding, 

Thevelin Em., van Reninghelst op voldoende 

wijze.

Candidatuur in rechten: Gaeremynck Jos., 

van Tieghem, op voldoende wijze en Bersou 

Léon, van Kortrijk, met onderscheiding.

Handelswetenschappen, eerste studiejaar : 

Weustenraad Fernand, van Iseghem, met onder

scheiding; tweede studiejaar: Catteaux Ed., van 

Kortrijk, met onderscheiding (daarbij een stu

diebeurs van 400 fr.)

Candidatuur in wetenschappen en genees

kunde, tweede proef: Verhelst Honoré, van 

Hooglede, en Raveschot Hector, van Meenen, 

beide met onderscheiding; eerste proef: Ver- 

savel Joz., van Meulebeke, op voldoende wijze.

Doctoraat in geneeskunde, eerste proef: Her- 

pel Gerard, van Lauwe, op voldoende wijze, 

Verstraete Gentil, van Iseghem, met onder

scheiding.

Beste gelukwenschen.

STAD ISEGHEM
DECORATIES :

Hebben de landbouwdecoratie van 2de klas 

ontvangen voor diensten bewezen aan de Raif- 

feisenkas : Rebry Constant, Claeys Camiel, Ver

straete Jules, Sagaert Karei en Lietart Constant.

Zelfde eereteeken voor diensten bewezen aan 

den Boerenbond Van Haverbeke Hendrik, 

V an Acker Hendrik en Van de Putte Jan.

Nijverheidsdecoratie 2de klas : Schelpe Ed

mond.

Aan allen onze hartelijkste gelukwenschen.

Een Arbeidscontract. —  De staking in de 

fabriek Van Wtberghe is eindelijk geheven. Ze 

duurde tien weken. Ten slotte is tusschen den 

patroon en de christen vakvereeniging een con- 

trakt gesloten en geteekend. Het contrakt loopt 

tot Mei 1915.

Over de bepalingen van ’t contrakt hebben 

we hier niet te schrijven, dat zullen de vak

bladen wel doen. Maar wel gaat het ons aan 

te mogen besluiten dat het goed is dat derg'e- 

lijke conflikten op een contrakt uitloopen.

Een contrakt, van beide zijden onderhouden 

en eerlijk nageleefd is de beste waarborg voor 

patroon en arbeider. Een contrakt is onmogelijk 

zonder vereeniging. En zoo is het eens te meer 

klaar, dat vakvereenigingen veeleer vrede dan 

strijd als doel hebben. D it alleen is jammer dat 

men soms door strijd tot vrede komen moet.

Hoe meer het volk ontwikkeld wordt, en hoe 

meer de patroons, aan hunnen kant, de zaken 

willen instudeeren, hoe meer we zullen zien dat 

door contrakten de stakingen vermeden wor

den. Alleen dit is noodig dat bij het contrakt 

de belangen van beide partijen waarlijk worden 

behertigd.

En wat hebben de sossen nu in heel dien 

strijd gedaan? Er zijn daar nochtans socialisten. 

Wel lieven hemel, lijk altijd op politiek gepeisd, 

gevischt in troebel water, geronkt en gerutteld 

en... niemendal verricht. Precies lijk de fruite- 

niers doen, veel gerucht en anders niet... ze spre

ken zooveel woorden voor de werklieden. W oor

den echter zijn geen oorden, zegt een ouda 

spreuke, en ’t en is nog geene leugen.

JO N G E  W A C H T . —  De Jonge Wacht heeft 

twee feesten in ’t omliggende en moet toonen 

dat ze leeft.

27 Ju li naar Waereghem. Te 12.20 vertrek

ken we te voet, uit het lokaal naar ingelmunster, 

trompetten aan den kop. Trein uit Ingelmunster 

1 uur 7 m. Terug te Iseghem te 6 / i uren. Trein

geld 0.95 fr.

Voor die per velo den uitstap begeeren te 

doen : Afstand 19 kilometer, rijwielbaan.

3 Augustus naar Oost-Nieuwkerke. Statie Ise- 

ghem 12.54 naar Rousselare 0.45 fr., per tram 

O. N. 0.65 fr.

Zoo de zonne meêwil, gaan we per groep in 

velo.

Vertrekken uit de « Belle-Vue » te 1 irur over 

Rumbeke-Kasteel, Nieuwe Ruiter, Collie-Vijver- 

dam, Oost-Nieuwkerke. Schoone baan. 12 km.

DE POLIT IEKE TOESTAND. —  Een nieuw 

bedrijf! De laatste gebeurtenissen in den ge

meenteraad hebben de politiek hier nog schoo- 

ner gemaakt. De verantwoordelijkheid ligt nu 

heel en gansch op die menschen die ze sedert 

jaren begeerden te dragen. En daar! Het college 

van burgemeester en schepenen te wege is naar 

Brugge geweest bij den gouverneur. Ook wel!

—  En nu? Een kiezing voor één lid in ver

vanging van M. den Baron Jean Gilles. Bah-ja, 

dan zouden ze de meerderheid hebben de m a

nier waarop ze de meerderheid verkrijgen doet 

daar niets aan. Hebben is hebben en krijgen 

is de kunst.

Ze kunnen nu hun kunsten toonen. W ij zijn 

toeschouwers en... oppositie voor zooveel het 

noodig is. Er is echter niemand die er aan twij- 

feld dat het zal noodig zijn. Die bestuurders 

van nu hebben zoodanig veel beloofd!!!

Abonnement. —  Niet te zeere geroepen, een 

klein beetje geduld. Tillo’s broere heeft daar

over zijn gedacht en toekomende week zal hij 

het u mededeelen. Een beetje patienti; onder 

of boven zal de rekening niet maken; we zullen 

er veel van doen hebben.

Een plechtige lijkdienst. —  E. Pater Achiel 

De Brabandere is overleden in Ortos-Mongolie, 

na 7 jaar te hebben gearbeid aan het heil der 

zielen. God loone hem en trooste zijn dierbare 

en diep-bedroefde familie.

Woensdag aanstaande 30 Juli, wordt in Sint- 

Hilonius, te 9 Y ï uren, plechtige lijkdienst ge

daan tot ziel-lafenis van onzen dapperen zen

deling.

Gemeenteraad. —  Donderdag, te 7 uren, was 

er zitting van den gemeenteraad. V olk  was er 

genoeg, socialisten ook en... entraineurs, want 

’t is nu toegelaten te klakken en bravo te roepen.

Punt 1. —  Reglement werkloozenfonds. —  

De 200 fr. zijn gestemd; dat is door ons werk. 

Het reglement werd ook gestemd tegen ons. Er 

waren schoone redevoeringen over dat punt. 

Nu, daar schrijven we meer over. Gelijk naar 

gewoonte heeft de hoofd-onderwijzer yan den 

gemeenteraad over gaaien gesproken. Hij weet 

hij best wat dat is. W e zullen pleizier beleven 

aan dat reglement.

Over de andere punten geven we slechts de 

besluitselen. Toch moeten we nog zeggen dat 

een kleine wijziging gebracht werd aan art. 14 

van ’t reglement over ’t werkloozenfonds.

2. —  Plan en verkoop kerkhofgronden 

(goedgekeurd ).

3. —  Bespreking Molenweg, na dewelke, 

stemming over voorstel om straat door te trek

ken uitkomende op Belle-Vue straat, aanveerd 

met 4 stemmen tegen 3, inbegrepen de 2de stem 

van de voorzitter.

4. —  Dempen koeren tusschen Kortrijk- en 

Meenenstraat. Verbinding dier twee straten.

Na bespreking komt men tot besluit de zaak 

eens ernstig te onderzoeken.

5. —  Ondervraging prijskamp Orde-Netheid.

Men gaat over tot vollediging der commissie,

waarbij door steming M. Seynaeve en J. Gits, 

worden aangeduid.

6. —  Leggen gravier nr 1 0.

M. Seynaeve vraagt het doorleggen van bo

vengemelde gravier. A llen zijn hel eens daar

over. Enkel de middels om goedkoop ervan af 

te geraken, verwekken bespreking.

7. —  Verkoop electriciteit.

Op voorstel van M. Seynaeve, wordt de ver

koop van electriciteit in prijs verminderd, daar 

hij voortbrengt dat concurentie te vreezen valt. 

De groote verbruikers zullen een afslag genieten 

van 2 '/2  cent. per kilowat.

8. —  Aanbesteding kolen electriciteit.

M. Seynaeve stelt voor enkele wijzigingen te 

brengen aan het kahier der aanbesteding, de

welke zal plaats hebben op Donderdag 31 Juli, 

aanstaande.

9. —  Ondervraging Wallemotestraat.

M. Seynaeve na ondervraging, eerst over het 

niet overeenstemmen der som, betaald door 

H H . Vandenbogaerde voor afgekochte grond, 

en na uitleg gehoord te hebben, doet een voor

stel om de gedempte straat binnen de 24 uren 

te doen heropenen gezien daartoe geen mach

tiging werd gegeven. Een onderzoek zal inge

steld worden.

IC. —  Trottoir Boschmolens.

Gezien zulks onderzoek zal vergen, zal de 

zaak voorgelegd worden aan den heer Ingenieur 

die zal ter plaats gevraagde worden om tegelijk 

de zaak van weg 2 7 te onderzoeken.

11. —  Verbreeden Moskesvoetweg.

De aangelanden zullen gesproken worden om 

tot overeenkomst te geraken. M. Verhamme 

vindt dat zij bereidwillig de noodige grond zul

len afstaan, gezien het reglement op openen 

van straten en wegen hun schadelijker zou 

vallen.

12. —  Peerdenprijskamp.

M. Bral meldt dat 300 fr. zooals gewoonte 

is genomen geweest voor die feest.

13. -- Aanstelling commissie herziening poli-

cie reglement. Nadat M. Verhamme zijn voorstel 

heeft uiteengezet, vraagt M. Seynaeve punt 16 

door hem voorgesteld met punt 1 3 te versmel

ten. Zulks werd aanveerd, en de commissie werd 

gestemd samengesteld uit de heeren Bral, Sey

naeve, Gits en Verhamme; de heer Policiekom- 

missaris werd erbij genomen.

14. -- Veranderen kaaimuur.

M. Seynaeve verdedigt zijn voorstel de oude 

kaaimuren te veranderen; ’t zou een kost ver

gen van 70,000 frank; het deel der stad zou 

gedekt worden door een kaairecht van 8 cent. 

per ton. ’t Werk wordt aanveerd en aanvraag 

zal bij het beheer van Bruggen en Wegen inge

diend worden.

15. —> Aanvraag leggen ijzerweg langs de 

vaart werd ook eenparig goedgekeurd, en last 

werd gegeven ook onmiddelijk de vraag op te 

sturen.

—  A LLE  M A A G Z IEK T EN  genezen met 

T H E O B R O M A  te nemen; beproeft, maaglijders.

Depot te Iseghem bij de HH. Rodenbach en Ver
hamme.

Voor uwe drukwerken» wendt u tot de wel
gekende Boek- en Steendrukkerij van J . Vermaut, 
Langesteenstraat, 28 Kortrijk.
Groot magazijn van Bureelgerief. — Voordeeligste 

voorwaarden. — Spoedige bediening.

In den omtrek.
A R D O Y E . —  Zondag avond liep zekere 

Camiel G ., van Ardoye, aldaar rond met zijnen 

revolver in de hand. De revolver was geladen 

met 6 kogels. De policie vond het geraadzaam 

zich meester te maken van dit gevaarlijk tuig.

Camiel was onder den invloed van dien 

honingzoeten, versterkenden en verlichtenden 

drank ! ’t Was Zondag ! Wanneer zal men toch 

beginnen klaar zien ? ! ?

BEYTHEM . —  Woensdag morgend, reed 

Maurice den Turcq, 2 7 jaar, landbouwer te 

Ghéluwe, per velo naar Roeselare. Door het 

slecht weder en den geweldigen regen belet, 

moest hij zijnen velo achterlaten Onder den 

weg ontmoette hij een vriend, Victor Mahieu, 

wonende gehucht Boschmolen, te Iseghem, per 

rijtuig en nam op het gespan plaats. Op eens 

verschrikte het peerd en ging op hol. Door een 

geweldigen schok werd den Turcq uit het rij

tuig op de straatsteenen geslingerd. De ongeluk

kige, die eene gapende wonde aan het hoofd 

bekomen had, alsook de schouder ontwricht 

was, werd naar zijne woning gevoerd.

L ICH TERV ELDE. —  Maandag namiddag, 

rond den vieren, verschoot het peerd van Dr 

Vermeersch en slingerde het rijtuig tegen eenen 

boom. Het peerd bekwam eene diepe wonde en 

Dr Vermeersch werd erg gekwetst. O p het rij

tuig is er groote schade.

M OORSEELE. —  M. Germain Denys, zoon 

van M. C. Denys, gemeente-ontvanger, komt 

zijn tweede examen voor notaris af te leggen.

MM. Remi en A im é Devlies, beiden zoons 

van M. Charles Devlies, schepene hebben bei

den met onderscheiding hun vierde examen af

gelegd voor geneesheer.

M O O RSLED E . —  De Jury der Wereldfoor 

te Gent heeft de Groote Prijs aan de tentoon

stelling der gewrochten onzer Beroepschool toe

gekend. Hertelijk proficiat dus aan bestuurder, 

leeraars en leerlingen.

—- V an de 5 jongelingen welke de lessen der 

Teekenschool te Rousselare volgen, zijn er 3 

welke een 1e Prijs en verguld Eeremetaal beko

men hebben. Twee in de afdeeling Bouwkunde: 

Berkein en Reuse; één in de afdeeling Werktuig-

(Zie vervolg bladz. 6).



BREUKEN
GENEZING ZONDER OPERATIE

H u i s  g e s t ic h t  in  1 8 4 0 .
De alom vermaarde

FAMILIE VERDONCK,
Bandagisten-Orthopédisten, 4 maal gebreveteerd 
voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. 
Nrs der brevets : 75746 ; 117532 ; 207124 ; 161918.

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgs- 
fcospitaal van Oostende, van VERSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het M INISTERIE VAN OORLOG 
enHONDERDEWELDADIGHEIDSBUREELEN.

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

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

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

M I S G RO E I-  
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
alle  misvormde 
ledematen zoo
als : m isgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
nen en voeten.—
Bijzondere toe
stellen om den 
hoogen rug te 
doen verdwijnen 
«n de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- . 
sets om de mis- i

Of- \groeiïn . der rug
graat te genezen 
■oodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

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

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

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

M .  H o n o r é  V e r d o n c b - M l n n e ,  Oost
ende, is sprekelijk alle Zaterdagen te Brugge in het 
Hótel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van 
9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 tot 5 uren 
voor de mlsgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rijsselstraat, Kortrijk.

■■■■■■

LANDBOUWERS!

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

rière, waarmee hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 

isxM lIe  H a l f w y c k ,
Apotheker, Groenselmarkt, 6, Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
erin Kortrijk niets meei anders zal gebruikt worden 
tegen k in k b o t- H i .  V a l l i u K  o f  B r o n -  
r i l l e t  d e r  K i n d e r » .

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

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

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

Aanvaard, Mijnheer, onzen innigen dank.
Geteekend : Mme Vienne-Gryffon,

Café de la Gendarmerie, Bizet-Ploegsteert.

De wereldberoemde K In k t io e » t- R « ' in e -
d l e  H a l e w y e k ,  kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; Hulpiau, Leiestraat, Impe, Groote Markt 
en M atte la e r , Voorstraat; Moescroen, Maes ; 
Waereghem, Renson, en in alle goede Apotheken. 
Prijs der volledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop al
leen : 2 frank; men moet in het begin, om de ge
nezing te bekomen, de volledige remedie vragen.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

AU TiOIS FRANCOIS
RAEPSAET -VANDAELE

OPVOLGER

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

E
B

VOOR:

Maïs — Inkarnaatklaver — Spurrie — 
Mostaard — Saradelle — Nagras — Aller

hande voedermengsels — Rapen — Kool

rapen — Wortelen,

BEPROEFT HET

ZWAVELZUUR A M M O N I A K
■
■
■
■

■
■
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Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest 

Gij zult verwonderd zijn over den uitslag.

Geef) ook, einde Juli, A M M O N IA K S U P E R F O S F A A T  aan uwe

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

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

Landbouwsyndikaten.

KO ST ELO O ZE  INLICHTINGEN IN HET

C O M P T O IR  B E LG E  D U  SU LFA T E  D ’A M M O N IA Q U E

(Naamloos Vennootschap)

8, Berckmansstraat, BRUSSEL
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T A N D P I J N E N
De hevigste Tandpijnen worden 
dadelijk genezen en voor altijd 
door den Dentooêne. Door het 
gebruik van den Dentooène, 
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. 1 - 2 5 .  bij alle apothekers en bij de 

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

De voeding der zieken
en der Herstellenden, door de

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

doeningen der maag dget verdwijnen, en daar het van een 
goede spijsvertering is dat de gezondheid afhangt, zoo 
laat haar voordeel zich aldra waarnemen, namelijk voor 
de maagpijnen, de weerspannigste verstoppingen, de 
zuren, de buikvliesontstekingen en aanhoudenden afgang, 
bijna altoos door de zwakheid van dikken darm v u  or- 
zakt, de moeilijke spijsverteeringen, de krampet-, de 
zenuwziekten, de gal, de verschillige aandoeningeü \an 
den lever, der darmen, en der nieren, de waterzucht, 
de suikerziekte, de bloedarmoede, de bleeki.zu ch .de 
koortsen, bronchitis, rhumatism, jicht, influenza, gieup 
brakingen, oprooiïngen en spuwen, alsook de si 1 .1  
hoofdpijnen en nevralgiën, zoo dikwijls veroorzaakt ■ a r  
gewoonlijke of voorbijgaande opgestoptheid.

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

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

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

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

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

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

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

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

IV Ïen  verzoekt ons aan te kondigen dat M. enMme 
M . Meier, chirurgiens-tandmeesters-specia- 

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

Daar is te vinden Een overgroote keus Hoeden 
en Klakken 

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

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 
buiten alle concurrentie.

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

zijden en vilten (feutrel hoeden 
welke in de 24 uren met zorg afge 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.

N a a r  den D uivel
al de andere produkten!

1 I » e
T a n d  v l o e i s t o f  

a l l e e n

geneest dadelijk de

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

Algem. depot: Apoth. Canivet, Doornijk

E. Castaing-Lepère
* IN DEN BAROMETER *

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

tusschen het Damberd en den Bodega,

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

, keurig aan het gezicht 
toegepast, van 1 irank ai 
en verwisseld tot vollfr 
dige voldoening.

Groote keus van sta 

len, nickelen, zilveren er, 

gouden BRILLEN en 

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer». 

Verrekijkers, Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijer 

en Melkerijen. Alle ilach ver 

Pekels, Waterpassen, Ver- 

(ro o tf lu e iij Draadtellers, enz. «BZ.

CL Avec un  

“ P R A N A ” 

des CAPSULES

oous avez une 

J ’Eau de

sur un

EN VENTE 

Siphons,

Fs. 5 &  7.50 

chaque.

C, Toute boisson froide 
les S P A R K L E T S . 

Cl E a u , L im onade , V in

Demandez renseignements,

S I P H O N  

SPARKLET 

e t d e l ’E a u  

F a b r i q u e  

Selz 

plateau. 

PARTOUT

Capsules,

Fs. I.7S & 2.50

Iaboitedel2

rendue gazeuse p a r  

L a it , etc.

livre de recettes, etc.

aux seuls dépositaires: 

J u s t i n  l l o u . u n o n t  &  S r8>
4, rue de la Lys, COURTRAI.

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

HYPOTHECAIRE LLEMNGEN
Terugbetaalbaar per annuiteiten of op 

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

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

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

Uitgifte van Grondobligatien  
4 %  opbrengende.

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

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te : 

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

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

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

PETITBEURRE
M SKi

W  aschpoeder J  eanne d ’Are
zonder mededinger

on lea ptasch te wtaip ei de zeep te sparen
wordt

in  alle kruidenierswinkels verkocht.

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

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroedsr*
te HERSEAUX (Statie).

IEDEREEN DRINKT
het vermaard 

O i

>U

van de Brouwerij

DE W ISSE ,
’t l looglie ,

m m m w m m & m *

0 .1 5  c ‘. «Ie f le s c h

t’huis geleverd.

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

l l i S S I ; 0.15 Cent. de flesch.

VLAMINGEN, LEEST!

Nieuwe boeken verschenen bij den uitgever J.Vermaut 

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

C P T T D  T  T \ T T ? D  C  'aat uwe boeken drukken bij den uitgever J. VermauJ- 
V J-jJLVÖ Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

OUD-SOLDATEN ! 
vilt gij uwe militievergoedmgvoor 1  
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 T T H Y S ,  Z a n U l i L P S .S  
G E K T .

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

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

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

V. HAP-DËTbRUYN E
38, 0 . L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.00 fr. 
GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr 6ARRIN
Zij verkloeken de maag en het bloed
Zij versterken de zenuwen
Zij geven eetlust
Zij genezen hoofdpijn en migraine
Zij genezen anemie (bloedarmoede)
Zij voorkomen tering (tuberculose).
Deze pillen purgeeren n iet; 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 verterrd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste Is van goed 
te verteren. De v a n  D rG a r r I n
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

G d i r u i k s 'w t j z c  i men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : i  ft*. a 5  de doos. —  Voor 6 
doozen : 7 . 0 0  f r .  —  Voor 12 doozen : 
1 8 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p < v th e e k  I» . 
S lA T I E L A K I t ,  Voorstraat, 48, Kort

rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandowalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbaeh.

R3 IEREN
De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschende

kwalen van onzen tijd.

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

D r T l i .  F o w l e r ’ »  
Xs<- rp il krachtda
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
blaasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 

S y g e n e e s k u n d i g  korps be- 
vESfc’ * ! voeud verklaard, hebben 

D ' F o w l i  I--M IV Ie r -  
ik i l l e n ,  ten gevolge 
hunner onfeilbare werking 
op nieren en blaas, door 
eene immer grooteren bij
val, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt, kunnen wij onze lezers niet genoeg aanzetten 
zich wel te overtuigen dat men hun wel de echte 
Nl< ‘ r -| t i l len  A f l e u e r e .  voorzien van den 
groenen waarborgband met het handteeken van 
l>r T l i .  F o w l e r .

P R IJS : Fr. 3 , 5 0  d e  d o o s .

Bijzonder te vinden te ;

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

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

Waereghem, Renson.

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

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

mmmmmm— ^

Bouwgronden te koopen
tot HEULE, w ijk 5 Wegen,

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

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

zaakhandelaar te Kortrijk.



EEN EERSTE ANTWOORD
Een eerste antwoord op zijn tergende uitda- 

ding heeft reeds Mijnheer Braun, Gent’s burge

meester, ontvangen : De vereeniging van rechts

geleerden die 600 leden telt heeft besloten zijn 

jaarlijks congres te houden niet te Gent, gelijk 

ht eerst geschikt was, maar in een andere stad 

van het Vlaamsche land. Ongetwijfeld zal voor 

het taal- en geneeskundig congres een dergelijk 

besluit genomen worden.

Vlamingen, volgt dit flinke voorbeeld na; zet 

geen voet meer in die onvaderlandsche tentoon

stelling; toont dat ge niet meê doet aan een 

werk dat niets anders is dan een sedert lang 

op touw gezette betooging ten voordeele van 

Frankrijk. D it is zoo waar, dat het zelf vreemde

lingen in het oog gevallen is en dat de Duit- 

schers, die de beste klanten zijn voor Gent’s 

bloemenhandel, weigeren nog deel uit te maken 

van het jury der aanstaande bloemententoon

stelling. O m  op zulke wijze handel en nijver

heid te bevorderen, verleent 's lands beheer 

eene toelage van 7 / i millioenen!!

Neen, handel en nijverheid bekommeren maar 

weinig de Heeren « vulgarisateurs » die baas zijn 

in de commissie der tentoonstelling : de V la 

mingen eischen wat hun te recht toekomt en hun 

reeds te lang is geweigerd geweest : de Ver- 

vlaamsching der Gentsche Hoogeschool, maar 

dit is te veel en moet door alle m iddelen tegen

gewerkt worden, en daarom wierd de hulp van 

Frankrijk ingeroepen om in Gent, voor de 

Fransche kuituur, betoogingen te komen hou

den van allen aard. Frankrijk heeft het zich 

geen tweemaal laten vragen, de gelegenheid 

was te schoon en Minister David verklaarde 

openlijk in de fransche Kamer dat de deelne

ming van Frankrijk bijzonder schitterend diende 

te zijn om reden de Fransche kuituur in Gent 

bedreigd was. Die deelneming was werkelijk 

schitterend; Frankrijk heeft zich zoo goed van 

zijne taak gekweten dat de fransche algemeene 

Consul geluk gewenscht wierd omdat hij door 

zijn werk België bijna veroverd had.

Foei, Heeren « vulgarisateurs », gij hebt den 

grond uwer ziel laten zien; beslist zij is niet 

schoon!

Vlamingen, onthoudt het, de tentoonstelling 

van Gent is tegen uw bestaan als Vlaamsche 

Volk gericht; ze ondersteunen is verraderswerk 

ondersteunen.

OVER SOCIALISMUS.
III.

De Lotgevallen van ’t Marxismus 
en de tegenwoordige staat van zaken.

A. —  De zegepraal van ’t Marxismus.

Binst dat de gedachten woelden in den kop 

van Karl Marx, woelden de arbeidersdrommen 

nog meer in Duitschland en Frankrijk vooreerst; 

drommen die nog niet eens vermoedden wat 

Marx uitdacht om hun socialismus of liever hun 

naamloos streven naar lotsverbetering een anti

godsdienstig wetenschappelijk kleed aan te trek
ken.

t Heeft menige jaren geduurd, en menige 

pogingen gekost om Marx’ gedachten in de kop

pen van de leiders te krijgen -- want bij de

volgelingen is het er nooit ingerocht

W at er wel in de koppen zat, was ’t geweld, 

de onstuimige stormloop tegen een samenleving 

die vol misbruiken zat; en zoo is de eerste vorm 

die te voorschijn komt het Anarchismus, veel

eer dan ’t Marxismus.

1 • —  De Anarchisten vliegen buiten!

De eerste stichting van Marx, « de Commu-

E V A N G E L I N E
(Vervolg 2).

Toen men ter kerke kwam, vermeerderden 

de akelige voorteekenen. De kerk was buiten 

rondom met soldaten bezet; binnen ook ston

den langs de wanden soldaten in volle krijgs- 

uitrustiiig. Wanneer de mannen ingetreden wa

ren werden de deuren gesloten. Dan schreed de 

engelsche bevelhebber de trappen op van het 

hoogaltaar en kondigde der vergadering aan, 

dat hij gelast was, hun den wil van den koning 

en van het engelsche Parlement te verklaren. 

Zijn persoonlijk gevoel deed het p ijn; want hij 

wist wel, dat zijne boodschap erge wonden zou 

slaan. D it was eene onheilspellende inleiding, 

en toch volgde er iets, dat slechter was dan zij 

liet vermoeden. Ziehier in ’t kort den inhoud 

der boodschap : De koning en het Parlement 

hadden den Acadiërs langen tijd genade be

wezen, in stede van streng recht te gebruiken. 

Nu was de tijd der genade voorbij. De Acadiërs 

konden en wilden niet nalaten, hunne genegen

heid voor Frankrijk te toonen en hunnen afkeer 

tegenover Engeland op misdadige en verrader

lijke wijze in woord en daad aan den dag te 

leggen. —  Bij deze woorden ontstond onder 

de Acadiërs een dof gemor : de woede, zoo

lang verkropt maar door zoo onverdiende be

schuldigingen opgewekt, was op het punt zich 

lucht te geven; daar maakten de soldaten op 

kommando zich tot schieten gereed en herinner

den de arme lieden eraan, dat alle tegenspraak 

bloedig zou gewroken worden.

Er kwam weer stilte; toen ging de engelsche 

bevelhebber letterlijk voort : « Uw land, uwe 

bezittingen, uwe huizen en kudden zijn staats- 

goed verklaard. G ij zelven zult met vrouwen 

en kinderen binnen vijf dagen uit het land en 

naar vreemde kusten vervoerd worden. U  zel-

nistische Bond » die het groot manifest van 

1848 uitgegeven had, was reeds verdwenen in 

1852 op aandringen van Marx zelven. Er kwam 

te veel roering in de brouwerij en Marx dacht 

zeker : k moet ze eerst een stelsel opdienen

dat aan de ribben houdt, anders die mannen 

verstaan geen tinnen knop van ’s Socialismus ».

—  Zoodus, als de eerste groote verdeelheden 

wat vergeten schenen en de leiders wat wijzer 

er uit zagen, stichtte Marx in 1 864, de fameuze 

« Internationale ».

Het doel was dubbel : 1) aan de arbeiders 

van alle landen een vast hoofdbestuur geven, 

in afwachting van de vorming eener wereld- 

republiek; —  2) aan al de arbeidersvereni

gingen van gansch Europa de samenwerking ge

makkelijker maken en zoo hun macht ver- 

grooten

Daartoe werd een raad aangesteld, bestaande 

uit afgeveerdigden van alle landen; die raad 

zou ieder jaar in congres bijeenkomen. Het 

eerste congres wierd gehouden in 1866 te 

Geneven in Zwitserland, en ’t jaar nadien kwam 

men nog eens bijeen te Lausanne, ook in Zw it

serland.

Tot zijn groote teleurstelling zag Marx zijn 

volgelingen overrompeld door de proudhonis- 

ten, t is te zeggen de volgelingen van Proudhon, 

een fransche geweldige anarchist, omverwerper 

van alle gezag en allen godsdienst,de uitvinder 

van de krachtspreuken : « Eigendom is diefstal »

—  « God is het kwaad! », even deftig ( ? )  als 

die andere van Blanqui, ook een fransch anar

chist : « Noch God, noch meester ».

Doch reeds bij het derde congres stak Marx 

t hoofd boven water en kreeg voortaan de 

meerderheid. Doch nu botste hij op den Rus- 

sischen anarchist Bakoenin, de vertegenwoor

diger van het anarchism met de daad, ’t is 

te zeggen van de bommenwerpers en de dolk- 

stekers.

t Stoof er geweldig! Bakoenin had den anar- 

chistenbond gevormd met het doel de « Interna

tionale » te overrompelen, maar Marx waakte en 

in ’t congres van 1871 deed Marx met groote 

meerderheid stemmen dat het waar socialismus, 

t is te zeggen het collectivismus, niets gemeens 

heeft met het anarchismus, en de anarchisten 

vlogen buiten.

In 1896 wierden nieuwe pogingen aangewend 

om ze weerom op te visschen; en de eer (? )  

van dit voorstel komt toe aan den belgischen 

leider Vandervelde. Doch hij kreeg seffens het 

woord « Jesuit » naar zijn kop, en die aange

name benaming was genoeg om hem den mond 

te stoppen!
*

* *

W at wil dan eigenlijk het anarchismus?

Het anarchismus treedt op als de verdediger 

der meest volledige, persoonlijke, losbandige 

vrijheid. Het hoogste goed, het hoogste recht 

van den mensch is zijn vrijheid, en niets mag 

daaraan een band leggen, noch godsdienst, noch 

zedeleer, noch staat, noch gelijk welkdanig ge

zag! De mensch is voluit en gansch alleen zijn 

eigen meester.

Daarom moet heel de bestaande samenleving 

omver! W eg met godsdienst, met zedeleer, met 

staatsmacht en alle gezag. Het anarchismus leert 

niets dan vernietiging : De toekomst zal er van 

zelf ten beste mogelijk uit voortspruiten, daar 

iedereen dan volledig vrij zal zijn.

Geen wonder dat Bakoenin moest botsen 

tegen Marx, en dat hij Marx met volle reden 

verwijten mocht dat hij met zijn collectivismus 

een andere dwinglandij zou invoeren in de

ven moet ik van dit oogenblik af gevangen ver

klaren. » --------Dat was te veel. Gramschap

en verontwaardiging braken los Menigen knar

sten van woede, onbekwaam om hunne gevoe

lens de gewenschte uitdrukking te geven. Luider 

dan de overigen tierde de hoefsmid Basiel. 

« Dood aan de tirannen! riep hij buiten zich 

zelven, wij hebben nooit den koning van Enge

land gehoorzaamheid gezworen! Dood aan zijne 

knechten en huurlingen hier. De wapens hebben 

zij ons ontrukt; maar ik heb nog mijnen hamer, 

mijnen smidshamer! »

De engelsche bevelhebber aarzelde een 

oogenblik tegenover dien uitval, dan legde hij 

zijn rechterhand op den degen. De oogen van al 

de soldaten waren op hem gericht, als vroegen 

zij : « Zullen wij er op loshouwen? God weet 

wat er zou geschied zijn, doch zie : daar trad 

de edele priester, Vader Felicianus, vooruit, en 

sprak diep bewogen : « Kinderen, kinderen, wat 

doet gij ? Zal het huis des Heeren, het huis des 

vredes, een slagveld worden en door bloed ont

w ijd? Klagen wij God onzen nood, onzen ver- 

schrikkelijken nood, —  doch tegenstand, ge

weld tegen geweld gebruiken, is nutteloos, is 

onmogelijk. Zoeken wij troost, onzen laatsten, 

onzen eenigen troost, in het gebed, in onzen hei

ligen godsdienst. Eéne zaak kan ons toch nie

mand ontnemen, het is onze dierbaarste zaak : 

het geloof in God, de hoop op Hem, de troost 

van den godsdienst. »

Deze woorden maakten den diepsten indruk; 

het oproer bedaarde, maar zooveel te dieper 

daalde in de ziel de smart over het ongehoorde 

ongeluk; mepige dezer geharde mannen ween

den als kinderen, menige werden van dit oogen

blik nooit weder vroolijk. Den engelschen be

velhebber was het blijkbaar zeer aangenaam, 

dat hij van zijn zwaard geen gebruik te maken 

had.

plaats van de tegenwoordige. Voor Marx moet 

alles door de gemeenschap geregeld worden, 

dat is natuurlijk door het hoofdbestuur, en we 

zullen verder aantoonen dat zulks de meeste 

dwinglandij moet teweeg brengen.
*

* ¥

2. —  De Lassaleanen gaan over naar Marx.

In Duitschland zelve stond Marx tegenover 

de volgelingen van Lassalle, die de Duitsche 

arbeiderspartij had gevormd en geheel gerust 

was in ’t internationalism, terwijl Marx alle be

grip van nationaliteit buitensloot. Stilaan echter 

drongen de nevelachtige gedachten van Marx 

in de harde duitsche koppen en reeds op ’t con

gres van Gotha, in 1875, kwam men tot een 

gemeenzaam programma, waarin nog eenige 

begrippen van Lassalle voorkomen.

Eindelijk in het congres van Erfiirt, in 1 89 I , 

wierd het programma der Duitsche socialisten 

opgesteld in den zin der zuivere Marxisten.

Intusschen was hun partij fel vooruitgegaan. 

In 1874 had ze reeds 350.000 stemmen be

haald, spijts een beperkt stemrecht. Dat deed 

Bismarck besluiten tot het uitveerdigen der uit

zonderingswetten tegen de socialisten in 1878. 

’t Was olie op ’t vuur : in 1 884 kwamen ze met

550.000 stemmen en in 1890 met 1.340.000. 

De wet wierd vervallen verklaard. Het Marxism 

stond dan onder de leiding van Liebknecht, 

Bebel, Singer en Auer!

B. —  De afbraak van ’t Marxismus.

Nauwelijks had Marx de bovenhand, of ’t 

kamp zijner volgelingen splitste zich in twee 

deelen : de zuivere en de gematigde. De zuivere 

of echte Marxisten, met Liebknecht en Bebel, 

die met Marx zouden zegenen, en de gematigde 

die de flauwe kanten van ’t stelsel erkennen, 

en zelfs soms geweldig aanvallen, omdat ze een 

socialism willen dat niet moet steunen op on

waarheden.

Volmar

was de eerste die dierf het hoofd rechten tegen 

de groote katten. Het zuiver Marxism wil im 

mers regelrecht naar een nieuwe samenleving 

door de omverwerping der tegenwoordige, zon

der in iets te zoeken naar de lotsverbetering 

van den arbeidersstand in den overgangstijd. 

Ze noemen dat het tijdperk van het zuiver socia

lismus vertragen, en zijn tijd verspelen door te

De gevangen Acadiërs mochten niet meer, 

tenzij onder sterke begeleiding, in hunne huizen 

terugkeeren, zij bleven onder de bewaking der 

soldaten. De vrouwen en kinderen mochten van 

hun roerende goederen meenemen wat zij wil

den, wat zij dragen konden. Reeds den volgen

den dag begon de inscheping dier arme lieden; 

zij duurde vijf volle dagen. A llen werden op 

engelsche schepen geladen, ja, « ingepakt ». 

Er kwamen jammervolle tooneelen in het ge

drang en gestoot voor. Kinderen werden van de 

ouders, de man van de echtgenoote, verwanten 

van verwanten gescheiden, en, dientengevolge, 

eindeloos zoeken, weenen, klagen, en halfluide 

verwenschingen om zulk eene behandeling van 

een weerloos, onschuldig volk. Twintig duizend 

Acadiërs werden op die wijze van huis en hof 

losgereten, van hun vaderland en hun eigendom 

beroofd, Het schijnt ongeloofelijk, en toch is 

het de geschiedkundige waarhe’d.

Was de scheuring van huis en haard, de 

laatste blik op het met bitter zweet ontgonnen 

stukje grond, dat tot vaderland geworden was, 

onuitsprekelijk droevig en p ijn lijk  en grievend, 

toch droegen vele geringe omstandigheden nog 

bij om de smart te vergrooten. Zoo kwamen 

op dezen rampzaligen avond de kudden van de 

zij wachtten en brulden te vergeefs; want slechts 

zelden was nog iemand daar, ten laatste nie

mand meer, om uit hun uiers de zoete melk te 

persen. Ja, het trouwe hoornvee volgde de ban

nelingen tot de zeekust en moest met geweld 

teruggedreven worden, totdat engelsche uitw ij

kelingen het in bezit namen.

Dat was een treurige verlovingsdag voor 

Evangeline en Gabriël. Gabriël behoorde tot 

degenen, die in de kerk gevangen verklaard 

werden. Toen dezen naar het schip op het 

strand geleid werden, gelukte het Evangeline 

tot Gabriël door te dringen; deze riep haar toe :

willen lappen aan het vermolmd tegenwoordig 

stelsel.

Maar Volmar, die meer van daden dan van 

woorden houdt, noemt dat in de wolken zitten 

en kasteelen in de lucht bouwen; hij zou ze lie

ver op den grond zetten. Imme s de tegenwoor

dige arbeidende klas lijdt, en d;e tegenwoordige 

lijdende arbeiders moeten geholpen worden, in 

de plaats van te slachtofferen voor een droom 

die altijd verder en verder scheen. Neen, zegt 

Volmar, we moeten niet ineens alles omver wil

len, maar trapsgewijze door de een hervorming 

na de andere deze samenleving doen overgaan 

naar de nieuwe, bij middel van de staatsmacht, 

die we moeten trachten in handen te krijgen.

Daarop wierd Volmar hevig gescholden voor 

staatssocialist.

Die benaming vraagt een woordeken uitleg : 

In de uiteenzetting van het Marxismus, dat we 

in voorgaande artikels gaven, hebben we altijd 

gesproken van de gemeenschap, en het woord 

« Staat » opzettelijk vermeden.' Immers door 

Marx is de Staat niets anders dan een politieke 

uitvinding der kapitalisten om den arbeiders- 

wereld en heel de voortbrengst onder hun macht 

te houden. De Staat is dus uit den booze, als 

middel van overheersching van een klasse op 

een andere, en moet plaats maken voor de ge

meenschap, die met niets anders moet bezig 

zijn als met de regeling der voortbrengst.

Heel wel, zei Volmar, ik ben ook geen aan

bidder van den tegenwoordigen staat, en wil 

natuurlijk niet dat hij een kapitalitisch over- 

heerschirgswapen blijve. Maar men kan hem 

heel zachtjes doen overgaan van zuiver poli

tieke inrichting tot de algemeene regeling der 

huishoudelijke werking. Men kan maken dat hij 

niet alleen zorge voor de betrekkingen tusschen 

patroons en werklieden, maar ook de leiding 

neme der voortbrenging.

Volmar was werkelijk geen staatssocialist, 

maar hij was niet heel klaar in zijn bewoordin

gen en daarom hadden de kopstukken in hem 

geen betrouwen. Maar veel erger zouden ze ’t 

hebben met Bernstein.

De Banque de Courtrai heeft merkelijk hare 
inrichting van brandkassen vermeerderd.

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

« Evangeline, wij zullen elkander wedervinden; 

wij zijn en blijven met elkaar verloofd... » En 

Evangeline antwoordde : « Voor altijd, in on

wankelbare trouwe. »

Evangeline zocht een ander dierbaar wezen,

—  haar vader. Hij ook behoorde tot de gevan

genen; zij vond hem slechts op den oever we

der. Maar, m ijn God, in welken toestand! De 

droefheid was grooter geweest dan zijne ziel 

vermocht te dragen. Met het hart reeds half 

gebroken, lag hij daar in de armen eens ouden 

vriends, terwijl de goede Vader Felicianus hem 

poogde te troosten. Een scherpe smartkreet ont

snapte aan Evangeline’s borst, als zij aldus haar 

vader terugvond. Daar opende de stervende 

nogmaals de gebroken oogen en vestigde ze 

groot en strak op Evangeline, met eene uitdruk

king van onzeglijken weemoed; dan zonk hij 

dood neder.

De Engelschen wilden de laatste Acadiërs 

noodzaken in te schepen. Daar verhief zich 

Vader Felicianus hoog en statig en zei : « Hebt 

zoolang geduld, tot wij dezen doode een graf 

bereid hebben. » —  D it geschiedde in aller- 

haast. Het graf werd gedolven, het lijk werd 

neergelegd, het laatste kort gebed verricht, en 

Vader Felicianus sprak bij het afscheid : « Bene- 

dikt Beliefontaine, rust zacht, in Gods vrede! 

Komen er eens betere tijden, zoo zullen wij uw 

overblijfsels ontgraven en godvruchtig over

brengen in de gewijde aarde des kerkhofs. Het 

eeuwige licht beschijne u ! »

Vader Felicianus nam Evangeline bij den arm 

en leidde ze over de plank op het engelsche 

schip. Zij beiden waren de twee laatsten, die 

ingescheept werden, en het laatste vaartuig, ge

laden met de verbannen, verstrooide Acadiërs, 

lichtte het anker en voer weg over de bruisende 

wateren der volle zee.

(W ordt voortgezet.)



kunde: J. Lysy. Deze schitterende uitslag weze 

eene aanmoediging voor de ouders om hunne 

zonen naar de plaatselijke teekenschool te zen

den, waarvan de bekroonden oud-leerlingen zijn.

—  Dinsdag namiddag, omstreeks 4.30 uren 

kwamen 3 wielrijders de Rousselaarstraat in 

overdreven snelheid opgereden. Het vierjarig 

zoontje van Hector Moerkerke kwam lustig van 

de bewaarschool naar huis, toen het plotselings 

van den eerste omgereden was. Het bekwam 

eene gapende wonde aan het hoofd en moest 

door den geneesheer verzorgd worden. De on

voorzichtige in plaats van zich om het slacht

offer te bekommeren, trok al waggelende voort 

zeggende: dat niet hij maar wel het kind in 

foute was. Zijn naam is niet gekend, doch wel 

de nummerplaat van zijn rijwiel nr 845 78, zoo

dat het gerecht hem wel zal vinden.

PITTHEM. —  Verschillende Chineezen in 

groote Chineesche kleedij, zullen de Verbiest- 

feesten bijwonen : namelijk de onthulling van 

het standbeeld en ook het hoofdnummer der 

feesten : het onvergelijkelijk Verbiestdrama. De 

toebereidsels van dit grootsch tooneel hebben 

de tooneelliefhebbers overtuigd en aangelokt. 

De aanvraag naar ingangskaarl.en is zoo groot 

dat de tweede vertoning op 13 Oogst (Woens

dag) uitsluitelijk voor de studenten zal gegeven 

worden gedurende hun landdag. Zoo zal het 

Comiteit met meer orde kunnen te werk gaan. 

D it wellukken van een kunstfeest bewijst voor 

de Vlamingen dat ze aan hooge kunst gevoelig 

worden. Hun Vlaamsche kunstfierheid zal te 

Pitthem overvloedig voldaan worden terwijl de 

aanwezige Chineezen door de echtheid der de. 

cors bedrogen hun tooverachtig vaderland zul

len meenen weer te zien.

RUM BEKE, —  Virgini Bal, echtgenoote 

Vandenberghe, is Dinsdag jammerlijk aan hare 

dood gerocht in de statie van Komen.

Zij zat op den trein van Armentiers, die om 

1 1 uren 1 1 voormiddag te Komen is. Eer de 

trein stilhield sprong zij af in de tegenoverge

stelde richting, tuimelde met het hoofd tegen 

de bus van eenen wagonas en werd den rechter 

arm onder de wielen vermorzeld. Eenige m inu

ten later was zij een lijk.

De ongelukkige was op hare terugreis van 

eene bedevaart naar Deülemont.

STADEN. —  Aan de volgende heeren werd 

de decoratie van mutualiteiten voor ten minste 

10 jaren neerstige en werkzame deelneming 

geschonken :

Albert Monthaye en Pieter Scharlaeken, be

stuurleden van de Sint-Jozefsgilde; Francis 

Devoghel en Francis Mandeville, bestuurleden 

van « Een appeltje voor den dorst ».

W A E R E G H E M . —  Over de staking alhier 

bij de heeren Gernaey uitgebroken, moesten we 

al lang een woordje zeggen, omdat het een heel 

ongewone staking is. De patroons weigeren met 

de vereeniging te onderhandelen : dit vooreerst 

is reeds ongewoon. Vroeger, 't is waar, weiger

den de bazen dit algemeen; nu is echter de 

mode reeds wat veranderd : onderhandelen

wordt nu de gewone gang van zaken, niet on

derhandelen de ongewone. Te Waereghem is 

men nog aan dezen laatsten.

De gewone gang van zaken is nu eveneens : 

dat het aanvaard wordt, dat de werklieden ook 

menschen zijn en in kwestie van werkregeling

recht van meespreek hebben. Te Waereghem 

worden de werklieden verweten het gezag hun

ner patroons te miskennen. Doch, spreken om 

zich te verdedigen, mogen ze niet. Ongewone, 

gang van zaken!

Verder : ...als de staking redelijk is, moeten 

ten minste alle rechtgeaarde werklieden, de 

broeders die in strijd zijn, steunen. Te Waere

ghem zijn er nog niet-rechtgeaarde werkers, die 

hunne broeders, strijdende voor hun recht, in 

den rug schieten. Dit is ook de mode niet meer. 

Die kerels zijn van den ouden —  slechten-tijd.

Nog iets ongewoons. Vroeger werd de daad 

zelf van staking aazien als een misdrijf; de sta

kers dus als boosdoeners. Nu echter erkent ieder

een, dat staken ook recht kan zijn, een verweer, 

dat zoowel als het recht van den patroon moet 

worden beschermd. Te Waereghem integendeel, 

weet men dit nog niet. Daar worden de proces

sen verbaal uitgedeeld aan de stakers lijk Sint- 

Niklaas koeken aan de jongens. De sabeldragers 

.meenen er immers nog altijd, zoo ’t schijnt, dat 

de stakers door het feit van te staken zelf, als 

kwaaddoeners moeten aanzien worden; en dat 

de onderkruipers de ware helden zijn.

Gelukkig, te Kortrijk weet men het beter! 

Daar werd Pieter Dupont, schrijver der vereeni

ging, na een meesterlijke pleitrede van advokaat 

Robrecht Vermaut, met klank vrijgesproken. 

Nog 5 7 processen verbaal wachten op behande

ling. Moge de uitspraak voor al dezelfde zijn!

Nog een woord nu aan de werklieden van 

Waereghem. Gij hebt uwe vakvereeniging noo

dig. Gij hebt nog meer een werkliedenbond 

noodig : dit is een bond van al de werklieden 

van Waereghem, uit alle bedrijven, en die voor 

doel heeft : eerst en vooral door ontwikkeling 

de werkers hooger in kracht en in achting te 

verheffen; en door het vormen van een poli

tieke, katholieke werkersorganisatie, de werk

lieden meer van tel te maken. Kan er niemand 

U te Waereghem tot het oprichten van een 

werkliedenbond helpen?... Doe het dan zelf, 

alleen.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

KORTRIJK EN OMLIGGENDE. — Woensdag 23 Ju li: De 
verkoop van gezwingeld vlas blijft steeds van geringen omvang 
en dit nagenoeg in dezelfde soorten als verledene week.

Klodden, vlasafval en lijnzaad onveranderd.

De berichten over den vlasoogst luiden van dag tot dag on
gunstiger. De eerst gesletene vlassen, rond Kortrijk, beginnen 
te bespotten waar zij gehaagd staan.Onze vlashandelaars, terug 
uit Normandiën en uit het Noorden van Frankrijk, geven geen 
beter bericht over den oogst aldaar ; men verzekert eveneens 
dat, in Groningen en Zeeland, alsook in het Land van Waes, 
de aanhoudende regen veel schade aanricht aan de laatstge- 
zaaide vlassen.

Vlas- en werkgarens.
Gent, 18 Ju li: Levendige verkoop aan prijzen in neiging tot 

rijzen.
Rijsel, 24 Juli : Levendige zaken.
Belfast, 19 j u l i : Stilstand in den handel, wegens feestelijkh.

Lijnwaad.
Gent, 18 J u l i : Altijd voort levendige verkoop.
Rijsel, 24 Ju li: Voldoende zakengang.

Katoen.
Markt onveranderd.

Liveroool, 22 Ju li: Juli-Oogst, 6.48 ; Egyptisch katoen, 9.41.
Le HSvre, 22 J u l i : Juli, 81.25.
Nieuw-Orleans, 21 Ju li: Juli, 12.37.

Chicoreien.
Markt onveranderd.

Rijsel, 16 Ju li: beschikbare, 14.75 fr.
Leeuwarden, 18 ju l i : » 6.50 g.
Maagdeburg, 18 Juli : » 14.00 m.
Gent, 18 Juli: » 13.00 fr.
Kortrijki 21 J u l i: » 13.00 fr.
Rousselare, 22 Juli : » 13.25 fr.

BURGERSTAND
ARDOYE.

T ro u w b e lo f te n .— Henri Devos, landbouwer, te Lichtervelde 
en Emilia Devroe. — Jules Viaene en Marcella Watteel, landw.

Geb. — Marcel Roose, zv. Franciscus en Emilia Decock, 
Stratemolen. — Maria Deman, dv. Jules en Margareta Vande
cappelle, Tassche.

Sterfg. — Valeer Bral, 8 m. Sparappel. — Theresia Ameye, 
73 j. wed. van Joannes Maes, Lichterveldestraat.

BAVICHOVE.
Geb. — Marcel Delaere, zv. Richard en Elisa Deganck. — 

Marcel Dumortier, zv. Cyr. en Elisa Derhore.— Maria Labeeuw, 
dv. Alois en Maria Verhelst. — Agnes Bouckaert, dv. Gustaf en 
Zoë Delaere.

BISSEGHEM.

Geb. — André Werrebrouck, zv. Jules en Clotilde Nuyttens.
— Arthur D’Haene, zv. Jules en Maria Decuypere.

CUERNE.

Geb. — Gaston Catry, zv. Pieter en Maria Devolder. — Pros- 
per Lavaert, zv. Alois en Zoë Fieux. — Daniël Deylgat, zv. Jules 
en Helena Hocedez. — Maurice Vanneste, zv. Camiel en Maria 
Baert. — Magdalena Vandekerckhove, dv. Theophiel en Irma 
Dely. — Clara Breemeersch, dv. Cyriel en Romania Derez.

Huw. — Josef Opsomer en Anna Verbeke. -  Josef Accou 
en Leontina Vynckier.

Sterfg. — Achiel Debaveye, 2 j. — Constancia Catteeuw, 64 j.

HARELBEKE.

Geb. —- Suzanna Herman, gehucht Staceghem. — André Maes 
gehucht Staceghem. — Jeroom Desimpelaere, Oostwijk. — Elza 
Vlieghe, Oostwijk. — Julia Deprez, Deerlijkaardeweg. — Maria 
Derveaux, Oostwijk.

Sterfg. — Emiel Seynaeve, 22 j. werktuigm., geh. te Kortrijk.

HOOGLEDE.

Geb. — Marcel Vanhove, zv. Adolf en Renilde Everaert. — 
Emiel Dekimpe, zv. Oscar en Maria Dehuliu.

Sterfg. — Everaert, mannelijk geslacht. — Pieter Deceuninck, 
63 j. echtg. van Sidonie Everaert.

INGELMUNSTER.
Geb. — Gerard Demasure, zv. Remi en Maria Vandecasteele, 

Lysbrugstr. — Magdalena Donck, dv Pieter en Stephania Sin- 
tobin, Zwanestr. — Simonna Planckaert, dv. Henri en Maria 
Ampe, Gistelstr.

Huw. — Gustaf Goeminne, pijlmaker en Leontina Degeldere.

Sterfg. — Nathalia Dewitte, 60 j. huishoudster, wed. van 
Karei Deyne. — Constant Melsens, 69 j. hoeveknecht, echtg. 
van Nathalia Catteeuw.

ISEGHEM.

Geb. —  Elisa Schacht, dv. Emiel en Emma Nolf, Vaart. — 
Alois Vandendriessche, zv. Daniël en Amanda Declercq, Mee
nenstr. — Pierre Hermy, zv. Eduard en Maria Demets, kousse- 
larestr. — Gaston Deklerck, zv. Petrus en Maria Gieleghem, 
Slabbaertstr. — Albert Dalle, zv. Alois en Maria Claeys, Slab- 
baertstr. — Antoine Viaene, zv. Josef en Joanna Acx, Krekelstr.
— André Beeuwsaert, zv. Leonard en Elisa Tack, Ommegang- 
straat. — Gerarda Perneel, dv. Cyriel en Celina Breemeersch, 
Abeele. — Joanna Dejaeghere, dv. Jules en Maria Bonduel, 
Krekelmotestr. — Maria Dejonghe, dv. Petrus en Maria Bossier, 
Meenenstr.— André Deboo, zv. Alois en Irma Wallaeys, Schaap- 
dam .— Jules Samyn, zv, Alfons en Juliana Vanneste, Lende- 
ledestr. — Rachel Bossuyt, dv. Hector en Maria Schamp, Gent- 
straat.— Rogei Vanzieleghem, zv. Honorë en M. Loncke, Abeele.

Huw. — Camiel Denolf, 26 j. borstelhoutmaker en Maria 
Verschoot, 25 j. huiswerkster. — Camiel Vanhoutte, 20 j. brou
wersgast, en Maria Maes, 24 j. dienstmeid. — Eliodore Deco- 
ninck, 19 j. wagenmaker en Eugenia Decommere, 16 j. borstelm.

Sterfg. — Louis Geldhof, 79 j. landbouwer, Krekelstr. — 
Alfred Lefever, 48 j. borstelmaker, Rousselarestr. — Jan Van
denbroucke, 76 j. zonder bedrijf, echtg. van Louise Windels, 
Baertshof. — jan Goethals, 78 j. timmerman, wed. van Pelagie 
Bostoen, Gentstraat.

KORTRIJK.

T ro u w b e lo fte n . — Maurice Maertens, zwingelaar, te Cuerne 
en Martha Priem, spoelster, Herderstr.— Louis Dujardin, huide- 
vettersgast, Veldstr. en Adriana Caveye, borduurster, Vaartstr.
— Emiel Mahieu, klakkenmaker, Wijngaardstr. en Rachel Teir- 
linck, naaister, St-Denijsstr. — Valeer Deflo, timmerman, Swe- 
veghemstr. en Leopoldina Flypo, weefster, Proostdijstraat. — 
Willem Gadeyne, remsluiter, dreef Ten Ackere en Maria Declève 
naaister, Overleiestr. — Hector Decock, schildersgast, Veemarkt 
en Clara Bultiau, bobijnster, Klakkaersreke. — Celestin Hals- 
berghe, stoom geleider, wed. van Amanda Decaluwe, Slachthuis
straat en Sidonia Pantin, dienstmeid, Doornijkstr. — Jules Van- 
assche, statiewerkman, Aelbekesteenweg en Maria Demeule- 
meester, huishoudster, Congoweg. — Maurice Macoq, meubel
maker, te Yper, voorheen te Kortrijk en Flavia Dejaegher, dienst
meid, te Sailly. — Achiel Sengier, nijveraar, te Kortrijken Clara 
Boucquey, zonder bedrijf, te Rumbeke. — Leopold Verhamme, 
fabriekwerker, wed. van Elodia Defreyne, te Kortrijk en Arnan- 
dina Valcke, kantwerkster, te Heule. — Michel Lagae, meubel
maker, te Kortrijk en Anna Demeyere, dienstmeid, te Dessel- 
ghem. — Gustaf Naessens, smid, te Kortrijk en Febronia Tanghe 
dienstmeid, te Caster, voorheen te Kortrijk.

Geb. — Maria Vaneeckhout, Tuinstr. — Maurice Demeire, 
Budastr. gehuisvest te Sweveghem.— Julia Clarysse, Moorinne-

straat. — Lucien Vanhollebeke, Kapellestr. — Julien Mannens, 
St-Denijsstr. — Leo Dewaele, Moorinnestr. —  Eleonora Van- 
heghe, gehucht Pottelberg. — Godelieva Verstraete, Loodwitstr.
— Lea Bekaert, Wagenmakerstr. — Roger Devos, Papegaaistr.
— Roger Verbeke, Doornijkwijkstr. — Clement Dupont, Sint- 
Rochuslaan. — Maria Bauwens, Oeerlijkstr. — Maria Delbeke, 
Pieter Tacklaan. — Rosa Vandenbulcke, Groeninghelaan. — 
Michel Loosveldt, Julien Liebaertlaan. — Francina Coigné, 
Sint-Denijsstr. — André Sobry, Voetweg 43.

Huw. — Pieter Naert, 73 j. wever, wed. van Julia Vannieu- 
wenhuyse, te Lendelede en Juliana Bekaert, 55 j. huishoudster, 
wed. van Felix Dejonckheere en van Alfred Reynaert, gehucht 
Het Hooghe. — Robert Delaere, 20 j. timmerman, Vooruitgang- 
straat en Godelieva Deprez, 19 j. naaister, Pluimstr. — Karei 
Legiest, 21 j. pasteibakker, Veldstr. en Robertina Boin, 26 j. 
zonder bedrijf, Groeninghelaan. — Albert Demeyere, 24 j. 
meester-mandemnaker, Zandstr. en Martha Bogaert, 25 j. han
delaarster, Groote Markt.

Sterfg. — Henri Vercruysse, 61 j. bleekersgast, echtg. van 
Louisa Renier, Gentsteenweg.— Andrea Decock, 9 dagen, Gent- 
steenweg. — Rachel Stecken, 20 j. zonder bedrijf, Vischmarkt.
— Isidoor Luykx, 81 j. dienstknecht, echtg. van Helena Berghof, 
Vaartstr. — Gustaf Denys, 48 j. handelsreiziger, echtg. van 
Maria Masselus, Abdijkaai. — Elisabeth Brulez, 83 j. zonder 
bedrijf, St-Jansstr. — Gerarda Vermout, 4 j. Audenaerdeweg. — 
August Demeyere, 85 j. landwerker, echtg. van Julia Formet, 
Pijpestr. —  Cyriel Manhaeghe, 5 m, Marckesteenweg. — Pieter 
Deblock, 59 j. schildersgast, echtg. van Eugenia Vandaele, Ise- 
ghemstr. — Clementia Naert, 59 j. huishoudster, echtg. van 
Eduard Delaere, Vooruitgangstraat.

LEDEGHEM.

T ro u w b e lo f te . —  Emiel Bergeman en Maria Cinjaere.

Geb. — Coralia Foulon. — Huw. — Alfons Raes en Irma 
Deprez. — Sterfg. — Aimé Raes, 13 dagen.— Karei Vercruysse
5 m. — Rosalia Vandaele, 63 j. wed. echtg. van Henri Gheysen.

MOORSEELE.

Geb. — Eugeen Decock. zv. Eduard en Julia Vervenne. —  
Cyriel Catteeuw, zv. Ernest en Celina Deprez. — Leopold Ge- 
kiere, zv. Camiel en Maria Desmedt. — Lima Delannoy, dv. 
Cyriel en Adronia Vanackere. — André Lafere, zv. Henri en 
Herminia Nuytten.

MOORSLEDE.

Geb. —  Martha Develter, dv. Camiel en Elisa Wyffels. —  
Camiel Claeys, zv. Louis en Valeria Nuytten. — Arthur Claeys, 
Severinus en Maria Verbeke.

Sterfg.— Joris Segers, 20 j. polierder, te Yper en Evelina 
Vandamme, 25 j. kantwerkster.

ROUSSELARE.

T ro u w b e lo f te n . — Jules Maddens, wever en Magdalena Roe
lens, fabriekwerker. — Edmond Dewaele, bediende en Sara 
Pil, zonder bedrijf. - Omer Bonduelle, reiziger en Elvire Rom- 
melaere, naaister. — Ferdinand Detailleur, voerman en Augusta 
Decraene, fabriekwerkster. — Francis Decancq, meubelmaker 
en Lea Bonte, breister.— Nestor D'hondt, handelaar en Augusta 
Caillet, zonder bedrijf, te Bergen.

Geb. — Rosalia Samyn, Kattenstr. — Joanna Vandermeersch, 
Molenstr. — Matha Huyghebaert, Wortelstr. — Maurice Leen- 
knegt, Bruanestr. — Oscar Doom, Kattenstr. —  Elisabeth De
meyere, Weverijstr. — Ivonna Ollevier, Pilders. —  Pieter Du
jardin, Hof van ’t Henneken. — Ivonna Debal, Noordstraat. —  
Gustaf Vanneste, Meenenheerweg. — Helena Salembier, Lange- 
marktstr. — Joanna Bruneel, Rumbekesteenweg. — Hendrika 
Maes, Mandellaan. — Maurits Couvreur, Hoogledesteenweg.
— Omer Vanhoutte, Bruanestr. — Antonia Plancke, Ardoyestw.
— Ivonna Aernoudt, Mandellaan.

Huw. — Antoine Nuyttens, 31 j. huisschilder, te Rumbeke en 
Bertha Moerman, 30 j. kleermaakster. — Alois Maekelberg,
20 j arbeider en Julia Verpoucke, 19 j. spinster. — Rochus De
jonckheere, 36 j. fabriekwerker, te Rumbeke en Julien Vanbesiei*
31 j. zonder bedrijf.

Sterfg. — Paula Vandenbussche, 7 m. Gitsstr. —  Henri 
Moerman, 79 j. landbouwer, wed. van Nathalia Vandenbulcke, 
wijk. D. — Jacob Lossery, 73 j. wever, wed. van Philomena 
Loosvelt, Bruanestr. — Karei Claeys, 64 j. zonder bedrijf, echt. 
van Maria Delaere, Poststr. — Jeroom Vossaert, 9 m. Beveren- 
steenweg. — Elodia Borry, 50 j. naaister, wed. van August 
Vanhaverbeke, Hospitaal. — Julien Thomas, 20 j. smidsgast. 
Hospitaal. — Maria Ostyn, 3 m. langs de Vaart.

STADEN.

Sterfg. — Magdalena D'Hondt, 8 m. — Sophie Logier, 66 j. 
wed. van Désiré Serier. — Gerard Vandecandelaere, 7 m.

SWEVEZEELE.

Geb. — Suzanna Degroote, dv. Alois en Elodia Craeye. —  
Silveer Claeys, zv. Camiel en Julia Degheldere.

Sterfg. — Maria Colpaert, 10 m. — Lia Pollet, 12 j.

WEVELGHEM.
Geb. — Gilberta Defrancq, dv. Gilbert en Martha Debels. —  

Ivonna Vercruysse, dv. Jules en Maria Naert. — Roger Boury, 
zv. Désiré en Maria Vandoorne.

Huw. — A. Kerkhof en Berti a Timmerman.

Plaatst uue aankondigingen 

in dit blad.

M a r k t e n  v a n  K o r t  h i j k .
21 Juli. —  Witte tarwe, 22-00 tot 23 00 per 100 

kilos; roode tarwe, 21 00 tot 22-50 ; rogge, 17-00 
tot 18-00; haver, 20-50 tot 21-00; boonen, 23-00 
tot 24-00; witte aardapp., 10-00 tot 11-00 ; roode
aardappels,----tot ---- ; boter, per kilo 3-00
tot 3-10 : eieren, de 26, 2-50 tot 2-6o.

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

V e e m a r k t  v » n  £1 Juli.
Getal tekoopgestelde dieren 287. Prijs per kilo, 

levend gewicht

16 ossen l s,e I-o9 2de 0-95 3de 0-83 
98 veerzen 1-12 0-99 0-88

135 koeien 1-04 0-92 0-82
40 stieren 1-03 0-91 0-82

VelleiM iti 'kt v a n  3 5  Juli.

S I jmI K o r t r i jk .

Stieren 1-32 tot 1-34
Kalvers 2-11 tot 2-14
Nuchtere 2-02 tot 2-04
Koeien 1-70 tot 1-72

Ossen 1-70 tot 1-73 
Veerzen 1-71 tot 1-73 
Schapen 1-03 tot 1-05

V e t m a r k t .
Groot vet 0-78 tot 0-80 
Klein vet 0-20 tot 0-25

Niervet 0-84 tot 0-86 
Schapenv 0-62 tot 0-64

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

19-50 tot 20-00; rogge, 17-50 tot 18-00; haver, 21-00 
tot 22-00 ; boonen, 22 50 tot 23-50 ; aardappels,
9-00 tot 10-00; boter per kilo,3-00 tot 3-10; eiers per 
25, 2-60 tot 2-70; koolzaadolie per 100 kilos, 72-50 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 59-50 tot 00-00 ; viggens, 
18-00 tot 40-00.

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

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

S p ec ia l ite it  V im  M ed a ii len
voor Vee-, Paarden en Honden

prijskampen 
Eereteekens voor Juryleden 

Sport — Brelokken — Kunstvoorwerpen 
in allen aard 

Decoratiën en verminderingen van 
decoratiën — Linten en strekjes 

Gematigde prijzen.

DER

T o l t o o i s p e r t a  der Feestzaal
Het Gemeentebestuur van Kortrijk, 

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

le Lot. Marmer, gewone steenen vloerwer- 
ken gleiswerk beloop fr. 16,030-37 

2e Lot. Schrijnwerk, glaswerk 
en ijzerwerk fr. 39,502-89

3e Lot. Vloerw in mosaïek en 
granito terrazo fr. 27,787-98

4e Lot. Vloerwerk in hout-ci- 
ment (Xylolithe) fr. 3,333-26

5° Lot. Meubeleering fr. 26,779-39

De aanbesteding zal geschieden bij 
middel van toegelakte inschrijvingen die 
ten laatste den 4 Oogst 1913, in de post 
moeten besteld worden.
Bestek, lastenboek en plans der voor

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

Kortrijk, den 18 Juli 1913.
Burgemeester en Schepenen,

A. REYNAERT.
Op bevel: De Stadsschrijver,

G ilb .  DOUTRELIGNE.

Loodgieters, Zinkbewerkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen  

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten. 

SPOEDIGE BEDIENING 

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

(iroote Meubelmagazijnen
3, K r in g ,  3

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

K O R T R IJ K
M Huis We Vandetae R &G vandeleene

OPVOLGERS.

is het voornaamste, het best
bekende en het voordeeligsie 
magazijn der omstreek voor 
allerhande pracht- en gewone 

meubels.
Verkoop ter trouwe.

Matige prijzen.

Schrijf mach ienen 
U M M Ü tW O O D  lt«-huilt

Studie van den Notaris MASUREEL te Staden.

Op Dinsdag 5 Augusti 1913,
om 8. uren 's morgens en volgende dagen, ten huize 
en verzoeke van A l id o r  B ra e m , te Staden-Dorp- 
plaats,

Schoone Venditie
VAN

alle slag van nieuwe Meubelen, nieuwe Motor
7 peerdekracht, Schaafmachien, Toupie en Boor- 
machien, Assen, Riemen, enz.

Al het Timmermansalm, 12 Schaafbanken, ol
men, eiken Tafelpekkels, Verwewaren, alle slag 
van gezaagde Populieren, Esschen, Olmen, Eiken. 
Keerzelaren, Notelaren, Katoenhout en Pitchpine 
Bulken, Stukken, Planken, Panneelen en Planchet
ten, 2 Populieren en Esscheboomen.

Groot houten Kot, gedekt in pannen, 19 meters 
vierkante.

Keukengerief: onlangs nieuw stelsel van Naph- 
telichtcn en deel Vruchten op stam.

Orde der Venditie 

DinsdaQ, kleine Meubelen, Woensdag voormid
dag, groote Meubelen, ’s namiddags, Motor en al 
de Machienen en hoeveelheid Hout, Donderdag, 
voormiddag, Gleiers en Glazen, ’s namiddags 
Hout.

Gewone voorwaarden en tijd van betaling boven 
de 20 franks, mits borg, te aanveerden van ge
noemden Notaris MASUREEL.

In den Gouden Kam.

E.
Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden van Horsets
* t o r k  e n  x i iedko i>|> ,

Wie goedkoop eene 

SCHRIJF MACHIEN 

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBUILT
Prijs : 375 fr.

Eenige depothouder voor België

J. VERMAUT
drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Artesiaansche Putten
voor kunstmatige 

Rooterijen en andere 
Nijverheden.

Ik waarborg mijn 
stelsel als zijnde de 
s u v d  koo|)«te  
e ii l e k e p s l e  
m a n i e r  om «I-  
i |j«I e n  o n o p 
h o u d e l i j k  in 
overvloedige hoe
veelheid water uit 
den grond te trekken

H .L e y z e rs .
AANNEMER,

«MPiw gy w*? <»
_____ il54, <
O. IMoureaustraat.

U  ltr i iRM i‘ 1.

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

G. VArSTIEGHEM
Wandelingstraat, 6, KORTRIJK.

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

Gevraagd H o v e n i e r »  k n e c h t , .
den stiel kennende en van 

goed gedrag, bij Gustaf Debaveye, Cuerne.

Wilt ge 
waarlijk gezond zijn.

Begeert ge rap en voor altijd genezen te zijn 
van uitslag, puisten, kati ienwielen, klieren, 
blazekes, eczema, droog en nat zilt, baard 
ziekte, verouderde aderspatten, leelijke bee- I 
nen of van alle mogelijke velziekten, neemt [ 
zonder uitstel met het aankomen en het af
vallen van ’t blad de vermaarde flesch 
S S I> « e f l z i i i v e r ln i r  De Bie, die zonder 
leilen en op korteren tijd dan gij wel denkt, j 
•tlle deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. 1 - 2 5 .

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

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

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

1 frank de doos van
30 rillen. Per post fr. 
i  - 0 5 .

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

Te Luingne, bij Qualy, suikerbakker, is ge
vraagd K n e c h t ,  zeer proper, voor met peerd 
te rijden en ander werk. Liefst weinig fransch.



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

W at is eene
maagziekte ?

Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag 
die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld 
van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailingen, hoofdpijnen, zwellingen, 
assen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na 
,et eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, 

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

Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en 
ondragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de 
maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock 
de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit nek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene 
doos Poeiers de Cock, gij zu 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.

A. BELPaiRE-ROYQS'J
Stalieplaals,

K O I  S S K L A R E  

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

ÉlItrMe iGvaarlaiide Gereeisclmpii
voor alle ambachten, zooals :

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

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

V o l l e r t l ï s -*» k p i i N  v » n  M é n a s i e - A r t l k e l c n .

Verders te bekomen ALLES wal den handel
betrelt.

DE ME E ST E R B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

/W W V W

Bijzondere keus
VAN

VOOR

alle Ambachten en Neringen
Schrijnwerkers, Mecaniciens, 

Smeden, enz. enz. 

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

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.

(iewone- en Prachlbedden
(Duitsch model)

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

j  of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

• K I E K E N P O E I E R I
voor Lahdbouh/ers EU K lim  kweekers.

Onfeilbaar Ontsmet Geneest-Verkloekt
tegen sterfte,cholera.dyphterie, pokken 
snot en alle besmettelijke ziekten "
Met is beter eene ziekte te voor, 
komen dan ze te moeten,, 

bestrijden.

P r ijs
^  1 2 .2 5  fr. de pak,
ó .óO frdepak  v a n l k//o,

o V e ra l franco verzonden ■
^ 7pak is voldoende om duizend koppen volkomen te genezen 

“Ten verstandige boer verteertgeern 6  50 fr om er 100 te Winnen 

G E B R U IK T  EN GIJ Z U L T  O N D E R V I N D E N

Bereider: ACH. LYBEER. ApotheekHETRoooeKr u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOONN=206.

De gezond  lie id s p il le n

f l f 4
Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 

Onmisbaar voor slechte spijsvertering, ver
stoptheid, draaiingen in ’t hoofd, leverziekten, 
attakken, zwaarmoedigheid, rhumatism, keer- 
jaren der vrouwen, enz.

Prijs 0.75 de doos. In ’t bereik yan eeni*- 
der. Goedkoop maar onschatbaar.

SCHOON HAAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande tnodewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

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

I lO U S K E L iA .lt  K .

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

M'r tE IJE R K . indien gij de gezondheid uwer
kinders betracht, gebruikt geen andere

WIXDOLIE
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
kumtige VANDE WALLE.

Deze Windolie zander anijs bereidt, vervangt 
zeer xoor !:elig de Slaapstroop, zonder den nadee- 
ligen invloed dezer laatste op de hersen 11 der 
Kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddelijk 
de winden.

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

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

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

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

ROUSSELARE — Telefoon 175

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

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

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

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

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

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

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

HET ROODE KRUIS
VU

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROUSSELARE
Telefoon 266.

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

Zeker, gemakkelijk m  spoedig.

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

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid
die kan gevole jreven aan bronchiet en tering. 
D e  R O it K T P I L U E .X  van ACIIILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing 
Gevallen waarbij men den moed verloren had 

en bijna voor ongeneesbaar aanzien waren, 
wierden geholpen door deze wonderbare pillen. 
Prijs 1.50 fr. de doos.

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

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

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

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

E L E C T R I C I T E I Ï
Ondernemingvan Licht, Dynamos, Motor er 

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

Warm water en Stoom verwarming.

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

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Isid. Ledure -1'remmerj

j K oornm arkt, 6, K O RT R IJK . *
Groote keus van Brillen en neusnijpers (pincr 

ij iez), van af I fr. aan het gezicht nauwkeurig toe 
ij jepast en verwisselt tot volledige voldoening.

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

"t De voorschriften der Heeren Oogmeesters wor 
ij len binnen de 48 uren uitgevoerd, 

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

| Allerhande vermakingen en inzetten van glazen 
| ïlectrieke Zaklampjes. Volledige keus van Juwee 
| 'en in goud. zilver en doublé.

Kan Rhumatisme 
genezen worden ?

| Dagelijks beweert men nieuwe geneesmiddelen 
| gevonden te hebben tegen deze schrikbarende 
I  ziekte, doch al die middelen worden na korte dagen 

verlaten en gaan in den vergeethoek. Ook zien wij 
talrijke geneesheeren nu wederom ’t gebruik van 
planten aanbevelen en meer en meer die oude re
mediën aanraden, die ’t volk « keukenremediën » 
noemt.

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

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

De «  E l i x i r  P h i l i p p a r t  »  kostJi-50 fr. 
en 4 - 5 0  fr. de flesch.

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

minuut stilt de l)E.\TINOL
totaal en voer altijd de tandpijnen, de he
rigste abces.cen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken Een entcel gebruik 
van Denlinol zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

0 1 1 1 1 1 1 1  < 1 1 .
I.5Ï5 fr. het fleschje in alle apotheken.

Depots:

Kortrijk, Descamps-Terrière, Steenpoort, 8.
» Impe, Oroote Markt.
» Hulpiau, Leiestraat.
» Dent-us, Groote Markt.

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

Korlrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

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

Traagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

N o o r d M li ’ u i i l .  SMK. I t o i i M s e l a r e
Telefoon N° 102

de vermaarde ATTAQUE-OL1E (elixir anti-apo- 
plectique) uitgevonden door Doctor Gekiere van 
Hooglede en later bereid door Doctor Andries van 
Hooglede. Onfeilbaar middel tegen beroerten of 
atuquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, moet
lit krachtig gene.sniL;del in huis hebben.

Heilige d 'positaris : Marin Van Houwe.

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

TANDENBALSEM
VAN

HET ItOOIIG KRUIS
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 gsef ik slechts 

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

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

Telefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen man

daat van 1.30 fr.

Brieken vormers.
Men vraagt eene goede ploeg brieken- 

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

Zich wenden tot M. Fran?ois Bodart, 
faubourg de Lille, 108, Tournai.

KIEKEN K WEEKERS
on

LANDBOUWERS

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

Remedie IN0 4‘2G0
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

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

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

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

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

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

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

Huis HENRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1 

KORTRIJK

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnitjren, 
Engelsche bedden,

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

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 
Wolle sargiën.

G r o o t e  k e u s .  — G o e d k o o p .

De BorstbaSsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
In de welgekende apotheek

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

H uis i O S E P H  V E R B I E S T
Savarystraat, 13, KORTRIJK.

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en katoen :

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

K o o p t  u w e  l t e n o o « l l g ' l i e < l e i i  I n  C a o i i t e l i o u r  u i t  e e r w t e  l i a u i l .
En <le G r o o t e  K a l i r l e k  v a n  C a o n t>  l i o u c

BELGIAN RUBBER (N. VJ
70, Bollinckxstraat, Brussel-Anderlecht

TELEFOON A. 1894
M P Ë C IA L IT E IT E N  t BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

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

CAOUTCHOUC VOOR ALLE NIJVERHEDEN



FABRIEK VPH SUPEBPROSPHITEH,SCHEIKUNDIGE VETTEN EN KUKSTBIJHN05.
H u is  g e s tich t in  1 8 7 6 . ______________________________

ACH. EEMAN. AALST.

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

G R O N D S T O F F E N  aan prijs van den dag : Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, 
Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, 
Kaïniet, IJzerslakken (Scoriesi. Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, 
Kopersulfaat (blauwen aluin) 9 8 / 9 9  zuiver Vergruizers Vermorel Éclair n 1.

RHUMATISM GENEZEN
S ’i ' ï *  iM-vvjiw -va» ........... ... M. Quillaume-Paul Denil, Hospitaal-

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

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

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

Apotheek MICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

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

JET Y-~V; V V  V Y  VV  V V  v V  V*Y V V  !7V YrV  ¥V  V V  V V  V*Y V V  V V  V V  VV  VV  Y~V V V V  V V V  5

m
s;[d Suikerbakker ij Ter Statie

op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T H I.E K O O .V

f A I I l g f l - B K B l
I J / ,p rw p g ^ ra a t ,  i  , K O K  T R IJ  K

Groote keus van fijne chocolade, gematige prijzen. 

Fijnste Amandelbrood.

Speculatie, Nougat en Brugsche Achtjes. 

Kortrijksche Biscuiten, Zoetelijk.

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

Hollandsche Hopjes. Rademakers met de Kroon

MUZIEKMAATSCHAPPIJEN
koopt uwe instrumenten in het

HUIS EM. F A U C O N I
Keizer Karelstraat, 83, TE GENT.

RUGLES 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 .

N A A M L O O Z E  V E N N O O T S C H A P

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

15 MILLIOEN 2 8 4 , 0 0 0 FR.
Zaken verwezentlijkt 
op 30eo Juni 1912 voor

<ZJ

37 % MILLIOEN FRANKEN

4.
5.

6 .
7.
8.

9.

10 .

L E V E N S V E R Z E K E R I N G E N  aal* «*• beste gekende voorwaar 

den verblijf ln Congo toegelaten

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

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

door l s"  hypotheek van dezelfde waarde.

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

DEN, bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel

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

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l s“  rang.

P L A A T S E N  VAN H Y P O T H E E K  O P  1»t« R A N G  voor 3* 

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

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

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

O

Versetiiilemie a p ts t iia p p e n  M inspecties i. bekomen
Inlichtingen i de Lignestraat, 39, Brussel

o

H U L P H U IS

Matrassenfabriek De Ster

We Polfliet-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.

BERICHT AAN DE D00VEN
Met het doel dienst te bewijzen aan de belang

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

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

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

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

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

Brandig bloed
Huidz iekten ,  Zi l t  

Eene kostbare rem ed ie !

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

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

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

De W A K E  L E V E N S P I L L E N  
i1’ ,  I t i m i a n ,  door hunne bloedzuive
rende kracht, brengen de bedorvene vochten 
terug naar het darmkanaal, ontlasten het li
chaam, zuiveren het bloed en daardoor wordt 
het huidweefsel bevrijd van den toevoer der 
ontstekende vochten die de ziekten en den 
brand onderhielden.

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

Men kan de W A R E  L E V E X S -
Ï M U - E X  E .  I l o i n a n  verkrijgen in 
alle apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

K o s t b a r e  O n t d e k k i n g
goedgekeurd door de Maatschappji ’an 
Gezondheidsleer van België, v - tg 
van 24 Juli 1907).

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

Mechelen, Officier der Academia Fislco-Chimic* 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de doo* van 
6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Qauthier zendt overal zijn* 
uitmuntende remedie per terugkeerende post, te-
fen manduat 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 i 
IMPE, en ln alle goede apotheken.

NEEMT NIET ANDERS I 

LAAT U NIET OMKLAPPEN f 
Ook te bekomen te Kortrijk bij A. Descamps- 

Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

IN  V ERT RO U W EN

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE K T E N , van niets

geö
beroemde W onderzalf en Bloed
zuiverend Middel der A po th eek  
RE W A L V IS C H ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr .

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

Te bekomen bij

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

Over te nemen welgekal anten 
Schoenwinkel

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

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

M E U B E L M A G A Z I J N E N
VAN DE VLASMARKT

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

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

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

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
Vlasmarkt, 2, Kortrijk.

Belgische Hypotheekmaatschappij
EN SPAARKAS

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, KUNSTLEI.

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

C o l l e c t e  <!<■»• C o m m i s s a r i s s e n  « M M . Jkan d e lla  F a ille  de Léverqhem, voorzitter, 
de Graaf Adrien de Borchqrave d ’A ltena , Leon C o lline t-P lissart, Baron Auquste Delbeke, Edouard 
Jo ly , de Graaf Oscar Le G re lle .

SPAARBOEKJES aan 3.<iO %

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

Uitgifte van Grondobligatiën aan 4.00 °/0

Leen iu ^en  op H yp o th eek  — V oorsch o tten  op T ite ls
A G E N T E N

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

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

Z E N U W L I J D E R S !

STAAT OP!  
U W  H E IL  IS N A B I J !

De W o n d e r b a r e  l ’ o c d e r s  v a n  l i e t  W i t  K r u i s  (en deze alleen) verzachten 

oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN, SMARTVOLLE MAANDSTON

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

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

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

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

flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

De W o n d e r b a r e  P o e d e r s  v a n  l ie t  W i t  K r u i s  versterken de zenuwen, 

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

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

driedubbele doos ; 6  fr. ï i  5  de 6 doozen of zesdubbele doos.

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

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

onder op de doos dragende.

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

SchoonheidDada
Het stuk 0.75

Werkdadigheid tonder 
Ureerga legen zomers pro*, 
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor 1  behoud 
«ener frisacbe gelaats
kleur.

Onfeilbaar «o o r  de 
geneezing van kloven; 
«naakt de hu id  blank 
Ui EEN NACHT.

Allerfijnst en op M 
gelaat blijvend ronontbeei'. 

D o  doos 2 .5 0  Jijk voor elke toüettafloL
De 1/2 doos 1 .5 0

KOOP IN ALLE GOEDE HUIZEN **
TEKORTRIJK , Drogerij De Krokodil, Groote M arkt; Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek De 

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

Scheikun d ige MestslolïenFabriek van

M O & A B B  B S  ü ë B B E i & S I f g
Molenstraat, 69, AALST

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

Soda-Nitraat Superphosphaat —  Kaïniet —  IJzerslakken, enz. 

_______________V RA A G T  PRIJS-COURANT.

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

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

Voorzitter : Graai van der Stegen de Schriek.
Beheerders: Baron van der Gracht d’Eeghem; Valère Danaux, advokaat 

te Zoningen ; Leopold Vlytsam, koopman te Antwerpen. 
Afgevaardigd-Beheerder : M. Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. 
Bestuurder: M. ChsTuyttens.
Collegie van Commissarissen : MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant

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

en 1,000.
L ,e e n t u s 'e n  <>!> v a s t e  i r o o d e r e n  i n  e e r s t e n  r a n j c  v a n  H y p o t h e e k  

a a n  v o o r d e e l i g e  v o o r  w a a r d e n .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in:

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

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.

9 1 @ II . 4 i i H

G. ROESLER-BOLLE
rue Longue des Pierres, 3 3 , C O U R T R A I

M a lso n  la  p lu s  re n o m m ee  de la  contrée , recoromandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

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

G R A N D  C H O IX  DE  C AD R ES .


