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Rousselarestraat, 3, ISEGHEM.

-

Gewone aankondigingen : 25 cent. de reke.
Rechterlijke aankondigingen : I  fr. de reke.
Groote en langdurige aankondigingen volgens overeenkomst. 

Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tot Aoence Havas, 

Martelaarsplaats, 8, Brussel — Beursplaats, 8, Parijs — Cheapside, 113, Londen

Leest
in dit nummer, de volgende hoogst belangrijke arti
kels :

Waar is God ? door Warden Oom.

Nog over de uitsluiting van Rousselaere. 

Vlaamsche wet voor de Kamer.

’t Vlaamsch in ’t leger
Redevoering in de Kamer van Dr Jul. Delbeke, 

volksvertegenwoordiger.

Over het Davidsfonds.

Onze Bonden.

In de wereldtentoonstelling van Gent. 

Kroniek van de week.

De partijen in Noord-Nederland. 

Antwoord aan Het Recht. 

Marktberichten.

W A A R  IS  GOD ?
Zalig stil viel d ’avond, zooveel te vroeger, daar 

een lichte, doorschijnende brandsmoor, als tenden-uit- 

gelangde-rook, vast en roerloos, over de velden hing 

en alles insloot.

’k Zag de zonne dalen, klein, doch bloedrood, onder 

een dom van dondergevaarte, wijl ik den wegel opstapte, 

die klimmend en klimmend, door groene vruchten, langs 

kleine doeningjes voort, naar de F'roone leidt. En de 

valeie neerziende, die links al Nieuwkerken en Staden 

uitloopt, werd ik, met één slag, als door verrukking 

vastgegrepen en overstelpt —  en ’k bleef er staan, roer

loos in bewondering, mijne blikken gelijmd op het 

wondere panorama : een aardsch-paradijs van toover- 

achtige schoonheid, een Eden, midden de vervelende 

effenheid en blooheid der vlaamsche gewesten, een 

geheel, waar niets ontbreekt, tot volmaking van ideale 

en volle heerlijkheid.

Ik zette mij neer, op den graskant, langs den talui 

en liet mijn blikken gaan en zweven al over het geheele. 

Rechts, heel dicht, lag de Vosseheuvel; Oostwaarts 

scheen hij er als van menschenhanden opgemaakt, met 

I afgeronden voet, een ware « mamelon » ; doch Zuid- 

waart schoten zijn flanken in lijzige deining de diepe 

valeie in, bekleed met al de pracht der groene lente- 

tinten.

! En voor mij liep de valeie uit, wijd en breed, diep, 

diep en oprijzend, ginder ver, aan den besmoorden 

einder, hoog op, en bezet met heuvels en kerketorens.

Zoo ver, zoo ver droegen de blikken, al over de 

1 woonsten, die er tusschen het bebouwde land, als te 

droomen lagen, vol zalige rust, in den vreedzamen 

avond, die viel als een zegening.

Hooge boomen rezen, rezen op uit de diepte : Stijve 

populieren, met rechtopgaande spillen en bleekgroene 

| blaren; wulpsche abeelen, met dichten, ronden kop en 

blaren donkergroen en grijs; fijntige olmen, recht en 

! flink als heertjes, en tusschen de groote gedoenten, met 

reusachtige boomen, streuvelende kopwilgen en onge

kapte doornhagen ingesloten, des zooveel oasen, liepen 

de bekleede velden de neerscheute in, tot vergezichten.

En ik zag de landsche wroeters, hier, daar, overal, 

heel de valeie door, diep gebogen en slavend, met 

koppigheid kappend en kervend, als om tijd te ont- 

| vechten aan den stilkomenden nacht.

Aangehitst door de smoorlucht, zongen de vogels 

geweldig; geen haag, geen boom, geen .hof, of het 

klonk er hel en melodieus, het dronkemanslied van de 

meerlaans, het zegelied der zwarte-kobben en het ge

kweel der kleine vogels ■—  en alles versmolt er tot één 

zang, één rumoer, één schoonheid, één leven en één 

genot, één genot, dat mij overstelpte en door zijn geweld,

, mij uit mijn droomerij deed ontwaken.

’k Ontwaakte en sloeg mijne oogen op en neer, neer 

in de valeie en op tot den bemisten hemel, die nu 

I scheen de aarde te raken en één te zijn met haarv—  

en ’k voelde mijn herte zwellen in mijn boezem en 

tranen opwellen tot de oogen —  en ’k liet mij nog 

een stondje —  doch nu niet meer uit dilettantisme —  

door de mysterieuze grootschheid aller dingen over- 

stroomen.

Nogeens sloeg ik mijn blikken op de valeie, waar 

de gezwollene borst der aarde rijkdom en leven be

loofde —- en dan rezen mijn blikken op tot den heuvel, 

de majestueuze boomen en het bedeemsterde spansel. 

Voor mij lag een pracht, die mijn ziele voedde en 

ook een rijke belofte van lichaamsweelde.

En opstaande, gedacht ik David’s zang —  niet 

omdat het zijn kortste is —  Laudate Dominum onmes

[ genles...... Quoniam confirmata est super rtos miseri-

cordia ejus. W a r d e n  O o m .

■ NOG DE U IT S L U IT IN G
VAN ROUSSELARE.

Hier en daar is men benieuwd te vernemen hoe het 

hier zoo al zit. Binst de uitsluiting stelde iedereen belang 

in den strijd; geen wonder dat na de uitsluiting men 

nog belang stelt in de gevolgen van den strijd.

Rechtuit gesproken, er is over ’t algemeen vrede. 

Er zijn gevallen van vervolging vast te stellen; doch 

’t zijn uitzonderingen.

Hier en daar komen stillekens aan verbeteringen; de 

toegestane loonsverhoogingen worden uitbetaald, en veel 

mannen hebben al hun deel gekregen van de beloften 

De christene vereeniging is overtuigd dat allicht niet 

één fabriekwerker of fabriekwerkster zal overschieten die 

geen redelijke loonsverhooging zal bekomen hebben.

De betrekkingen tusschen bazen en werklieden zijn 

ook door den band nog al goed. De bazen kunnen 

vaststellen dat de christene vereeniging gedurende den 

strijd geen haat heeft gepompt in de herten der werk

lieden, zoo het de socialisten plegen te doen.

W at wilt ge! Nog wordt er over gilde, vakvereeni- 

ging, de leiders, veel onnoozele praat verteld.

Kwaadsprekerij, dat wordt door zekere lieden aan

zien als een verdienstelijk werk- De verstandige men

schen steken daarvoor de schouders op.

Velen zijn er hier nog —  buiten de werklieden —  

die over geheel dien strijd niets weten, en die duts ge

noeg zijn om al te geloven wat zekere prullemans of 

moedwillige leugenaers hun opvesten.

De leiders hebben ’t volk opgehitst, tot staking aan

gezet, van den arbeid afgéhouden, zich rijk doen be

talen! A l die prullen worden als klinkende munte 

aanveerd door zekere lieden die meenen dat ze toch 

verstand hebben.

Doctor Delbeke, die klaar zag in den strijd, wordt 

uitgegeven als een twiststoker, die stokken in de wielen 

stak om alle overeenkomst te beletten. En ’t zijnder 

die ook dat gelooven.

Doktor Delbeke laakte de uitsluiting, en heeft niets 

anders gedaan dan den raad gegeven aan de werkge

vers : Onderhandelt met de vereeniging! Die raad is 

zeker zoo slecht niet, aangezien de bazen in hunne over

eenkomst met de werklieden beloven zulks te zullen 

doen in de toekomst.

De werklieden zullen onthouden dat Volksvertegen

woordiger Delbeke groote waarheden gezeid heeft. 

Maar ja, bij zekere heeren is ’t kwalijk de waarheid 

te zeggen. De betaalde lasteraars die den strijd wilden 

dempen met de stad te overstroomen met schaamte- 

loozen laster, worden minder afgekeurd dan dezen die 

de waarheid durven zeggen. Jammer, dat eerlijkheid 

en rechtzinnigheid door zoovelen af gemarteld worden!

De redeneering van veel burgers was :

We lijden schade door de stakingen. Dus de werk

lieden hebben ongelijk-

Zulke redeneering staat niet op haar pooten. En 

na maanden zijn er nog die met die redeneering voort- 

loopen.

Dat alles belet toch niet dat die gansch groote strijd 

allerbeste gevolgen heeft.

Hoe meer men schreeuwt : « De Gilde moet kapot! 

De Gilde heeft groote misdaden begaan! » ; hoe vaster 

de Gilde staat.

Hoe meer men bast op de leiders, hoe meer gene

genheid en vertrouwen de voormannen der vereeniging 

genieten.

Dit mogen we zeggen voor geheel het land.

« De vrienden die de werklieden steunden, wilden 

de armoede lenigen, en de christene vereenigingen voor

uithelpen.

« Ehwel, hun inzicht is verwezentlijkt. De nood 

werd verzacht, en de christene vereenigingen zijn nu 

een machtig leger. Er waren eenige honderden fabriek

werkers in de vereeniging; nu zijn ze dicht bij de twee 

duizend..

« Nu zit het vast in de koppen dat de vereeniging 

er noodig is; de bazen hebben —  huns ondanks —- 

er machtig toe geholpen. »

Ons werkvolk heeft meer eigenweerde en fierheid 

gekregen; en ze willen de macht van hunnen stand 

maar gedurig vergrooten. Ze zijn reeds aan ’t verzamelen 

van nieuwe aandeelen om hunne samenwerkende maat

schappij uit te breiden, en binnen eenige maanden is 

alles effen en klaar.

Voortaan zullen hier maar weinig lichtzinnige sta

kingen plaats hebben. De vereeniging zal ze kunnen 

voorkomen.

Ons volk heeft een onbegrensd betrouwen in de 

christene vereeniging, en werkt geestdriftig mede. Studie

kringen, propaganda-club, allerhande vergaringen voe

len den deugddoenden invloed van dien langen strijd.

Sommige bazen wilden de vereeniging dood door 

de uitsluiting. Ze zijn deerlijk bedrogen! De vakver- 

eeniging is nu vol kracht en leven, en de bevolking gaat 

geestdriftig meê.

Daar zijn de gevolgen van den strijd. Voor al die 

weten dat de christene vereenigingen de beste instel

lingen zijn voor onzen tijd, alsmede de beste afweerders 

van ’t socialismus, is dat van ’t hoogste belang.

Laat nu de socialisten maar boffen of beknibbelen! 

Niemand stoort er zich om, onder ons christen werk

volk. Kriepende krekels!

. Laat sommige moedwillige schrijvelaars geheele ga

zetten of schriften met stommen lasterpraat bekladden, 

niemand heeft er zeer van; niemand wordt erdoor 

bevuild, tenzij die schrijvelaars zelve.

De Gilde kapot! Wacht een beetje, achtbare on- 

noozelaars al tezamen! De Gilde z il uw oneerlijk ge

raas wel overleven. Ze beschikt over eene macht die 

ze niet licht zal verliezen, over eenen invloed die, met 

Gods hulp, nog veel deugd zal doen aan ons volk, tot 

spijt van die ’t benijdt.

HUGQ VERRIEST-HULDE
INGOYGHEM, 17 OOGST 1913.

F e e s t p r o g r a m m a  :

Om 10 uren : Vorming van den optocht te Vichte.

Om 11 uren ; Optocht naar Ingoyghem, waar de 
Eerw. Heer D' Hugo Verriest den stoet in oogen- 
schouw neemt.

Om 12 uren : Te Ingoyghem, in open lucht, hulde- 
betooging — Aanbieding van het borstbeeld van den 
gevierde, uitgevoerd door Julius Lagae.— Aanspraak 
van den Heer A. Vermeylen, voorzitter. — Volks
gezang.

Om 1 ure 30 ’s namiddags : feestmaal.

Om 2 uren 30 : In open lucht, uitvoering van de 
werken onzer vlaamsche toondichters, door een der 
beste vlaamsche muziekmaatschappijen. — Uitvoe
ring van liederen door de « Liederavonden voor 
’t Volk » uit de Peter Benoitzaal, Antwerpen. — 
300 uitvoerders.

V LA A M S C H E  W E T  
VOOR DE KAMER.

(Vervolg)
W at die wet nu zal voor gevolg hebben ?

’t Is: 1) dat niemand kon officier worden noch 

bevorderd worden indien hij niet het vlaamsch machtig 

is. De eerste artikelen der wet regelen de examens 

voor den graad van onder-luitenant en voor de be

vordering. Art. 1 zegt immers: « De kennis van het 

fransch en de kennis van het vlaamsch zijn verplich

tend om tot de militaire school te worden toegelaten ». 

Art. 4 regelt het onderwijs der talen in de militaire 

school, art. 5 luidt: « De cursus in de militaire regle

menten en de cursus in de militaire theoriën worden 

aan al de leerlingen der militaire school in het fransch 

en in het vlaamsch gegeven ». Art. 6 regelt het eind- 

exaam der militaire school, waardoor ieder candidaat- 

officier bewijzen moet dat hij vlaamsch kent.

Art. 6 en 7 verplichten de onderofficieren die langs 

het kader opklimmen (d. w. z. degene die officier 

worden buiten .de militaire school) het bewijs te le

veren dat zij de vlaamsche taal machtig zijn.

2) Niemand kan militaire geneesheer worden als 

hij niet op ernstige wijze bewezen heeft dat hij eenen 

vlaamschen zieke kan ondervragen, onderzoeken en ver

zorgen naar het behoort. Art. 10 stelt daartoe een 

heel ernstig exaam voor.

3) Zes pupillen scholen worden gesticht. Drie met 

vlaamsch als voertaal van het onderwijs, drie met 

fransch als voertaal. In al deze scholen zal de tweede 

nationale taal op grondige wijze onderwezen worden.

4) In al de scholen waar de jongens opgeleid worden 

tot onder-officier (korporaal, brigadier, sergeant, enz.) 

worden de leerlingen verdeeld in vlaamsche en fransche 

klassen, hebbende respectievelijk het vlaamsch en hel 

fransch als voertaal.

5) Alles uitgaande van de militaire overheden tot 

het publiek, wordt gelijktijdig opgesteld in ’t fransch

en in ’t vlaamsch. Idem voor alle mededeelingen van 

algemeenen aard die den troep betreffen.

6) De militaire overheid wordt verplicht het vlaamsch 

te gebruiken in al hare betrekkingen met de vlaamsche 

administratieve overheden.

— »o«—

Tegen het indeelen in vlaamsche en fransche regi

menten werden groote bezwaren ingebracht en het bleek 

onbetwistbaar dat, in de huidige omstandigheden der- 

gelijke indeeling niet mogelijk was.

De katholieke vlaamsche kamergroep besloot dus dit 

amendement in te trekken, maar dezelfde onderteeke- 

naars legden onmiddellijk een ander neer, strekkend tot 

het indeelen der manschappen in vlaamsche en in waal

sche compagnies, batterijen of excadrons.

De eenheid der regimenten zou dus onaangeroerd 

blijven, maar in ieder regiment zouden de mannen ver

deeld worden, volgens hunne afkomst, in vlaamsche of 

waalsche eenheden.

Minister de Broqueville verklaarde tegen dit prin

ciep niet op te treden en beloofde daarover de kabinets 

kwestie niet te stellen. ,

De vlaamsche groep intusschen Wsloot bij eenparig

heid dit amendement tot het uiterste te verdedigen en 

te stemmen. Degene die anders stemmen zou moest 

ipso fado aanzien worden als zich uit de vlaamsche 

kamergroep terug trekkend.

Dit amendement werd op schitterende wijze verde

digd, namelijk door Van Cauwelaert en Delbeke.

De hevigste walen zelve verklaarden daarmee in te 

stemmen want, zegden zij, hè. ontwerp der regeering 

legt ons eene verplichting op waarvan wij niet willen. 

Iedere waal die wil officier of onder-officier worden, 

zou gedwongen zijn vlaamsch te leeren? Dat dulden 

wij niet. De walen hebben geen aanleg om vreemde 

talen aan te leeren, zij doen het met tegenzin, het 

vlaamsch dient ons tot niets, veel liever dus het voorstel 

Delbeke en consoorten: dat is de oplossing en daarbij 

wordt de volledige vrijheid der vlamingen en der walen 

gewaarborgd.

Andere walen wilden noch van ’t ontwerp Delbeke, 

noch van ’t ontwerp « der Brusselaars » zooals Destree 

het voorstel der regeering heette.

W el mocht Van Cauwelaert doen bemerken dat de 

Ivlamingen even veel moeite hadden om fransch te 

leeren, vermits zij daaraan de helft van hunne studie

jaren moeten besteden, dat walen wel nut konden trek

ken uit het vlaamsch, vermits bijna al de bedieningen 

in de openbare besturen door oud-soldaten worden inge

nomen en dat al de ambtenaars in Vlaanderen toch 

verplicht waren de twee talen te kennen en dat het 

voorstel der regeering hun des te meer gelegenheid ging 

aanbieden om vlaamsch te leeren... en postjes in Vlaan

deren te gekleeden, niets baatte.

Ze bleven beweren dat zij van geen dwang wilden 

hooren en gingen zoo ver dat ze zelfs spraken van een 

nieuw 1830 indien het voorstel der regeering doorging.

’t Is toen dat Camille Huysmans om de onredelijkheid 

hunner beweegredenen te doen uitschijnen tot de walen 

zegde: « Ons leger zal nu 340.000 man sterk met 

8000 officieren. Van die 340.000 zullen er 200.000 

vlamingen zijn. W at is er redelijker en beter 200.000 

volksjongens te verplichten fransch te leeren of 4.000 

officieren die geleerde menschen zijn, beter onderricht 

en beter uitgerust de beginselen der vlaamsche taal 

op te leggen? »

Bemerkenswaardig, nietwaar, dat niemand van al 

degenen die het voorstel Delbeke bekampten geen enkel 

argument der vlamingen weerlegd heeft. Z ii bepaalden 

toch bij de verklaring —  zonder eenig bewijs —  dat 

het indeelen der manschappen in vlaamsche op waalsche 

compagnies gevaarlijk was voor de eenheid van ’t leger.

Ook hebben zij niemand anders overtuigd dan de 

liberale flaminganten die tegen het voorstel Delbeke 

gestemd hebben.

Niettegenstaande dezen afval scheen het toch dat 

het voorstel der katholieke vlaamsche kamergroep kans 

had om er door te geraken.

De 20 leden der katholieke vlaamsche kamergroep 

eenige andere katholieke vlaamsche en waalsche volks

vertegenwoordigers nevens de aanhangers der « Wal- 

lonisanten » soort Destree en Buisset, zouden « ja » 

stemmen. Jammer genoeg, minister de Broqueville stond 

recht om plechtig te verklaren dat hij volstrekt het 

voorstel Delbeke afkeurde.

’t W as de genadeslag. A l wie ooren had verstond 

wat deze verklaring beteekende.

Sommige katholieken begonnen te wankelen...

Te midden der grootste opgewondenheid trok M . 

Siffer naar het tribuun om er in zijnen naam en ook 

namens de heeren Nobels en De Bui», allen medeonder- 

teekenaars van het amendement Delbeke te verklaren:

« W ij betreuren de bekentenissen van den Minister. 

Zijn argumenten hebben ons nochtans niet overtuigd. 

Niettemin bekennen wij dat het voorstel der regeering 

zooveel goeds mede brengt, dat het intrekken daarvan



3 ook de eersten zijn om met een vlagge, zinne- E 

de werking, aan den kop te stappen. Onze | 

■ kunstenaar Joe English uit Brugge, heeft

ren; hoe elk er zijne werking uiteengezet had; en hoe 

er, boven die afzonderlijke werkingen reeds zweefde, 

tastbaar, ja in feite reeds eenigzins verwezenlijkt: de 

gedachte aan een verbond tusschen al die afzonderlijke 

inrichtingen, een groot en machtig verbond tot uitbreiding 

en versteviging van de werking vooi volksorganisatie en 

ontwikkeling. Dit verbond is er in f-tite reeds, zei spre

ker: alleen moet het nog wat klaarder afgelijnd worden 

en doeltreffend ingericht, georganiseerd.

...Na aldus de toehoorders in ’t hart van het onder

werp te hebben binnengeleid, onderzocht spreker welk 

figuur onze werking midden het algemeene streVen 

maakt. In zekere opzichten is ze flink; in andere op

zichten nog niet krachtig, breed en diep, genoeg. Der

halve werd voorgesteld en, na bespreking, besloten of 

dat de wijkmannenorganisatie voortaan dwarsdoor zou 

in werking treden: eiken vierden Zondag, zouden al de 

vaardige propagandisten, seffens na de vespers, met het 

bestuur te zamen komen, om de gedurige propaganda en 

werking te bespreken; b) de rubriek Onze bonden uit 

ons verbondsblad, zou met meer en meer aandacht 

gelezen worden; c) met Wevelghem-kermis, in Sep

tember, zouden wij onze vlag inhuldigen: de eerste der 

volksbond of werkliedenbondvlaggen in West-Vlaan- 

deren! Dit is ten andere ons recht. W ij zijn de eersten 

geweest met onzen werkliedenbond, center en motor 

van ontwikkeling, volksveredeling en grootmaking: we (, 

moeten dus ook de eersten zijn om met een vlagge, zinne

beeld van 

vriend, de

reeds een ontwerp geschetst, fonkelerd van kleuren; het 

gouden Leie landschap onder blauwen zonnestralenden 

hemel —  met er in, de fiere geestdriftige macht van onze f 

opkomende volksorganisatie!... Op den dag van de j 

inhuldiging, zullen de scharen der georganiseerde naar S 

hooger strevende werklieden, Wevelghem binnen stroo- f 

men, en met ons vierend komen verbroederen. W e noo- f  

digen hen reeds op voorhand uit; we zeggen hun reeds [ 

op voorhand welkom!...

Vergadering deze weel(. ■—  Heeren Zondag, verga- j 

dering voor het bestuur der Katholieke Jonge Wacht. |

Morgen, Maandag, Studiebond.

Vrijdag, herhaling voor de zangafdeeling.

Zaterdag, vergadering voor den Cazettenbond.

C H R IS T E N E  JO N C E L IN G S B O N D .  —  Matig-

heidsafdeeling. ■—  Zondag laatst, hebben we de derde, 

groote afdeeling van onzen jongelingsbond, plechtig 

heringericht. W e  hebben reeds onze turnafdeeling prach

tig aan gang (binnen enkele weken, zal Wevelghem 

dat wel kunnen getuigen!) ; ook onze Nijverheidsschool 

groeit en bloeit, niettegenstaande den Zomer en den 

last van ’t werk; nu moest nog onze matigheidsbond 

weer in orde gebracht, en nog eens zouden we een 

stap verder zijn op de goede baan. Meester Jules 

Vervenne, deed met klare woorden de noodzakelijkheid, 

het doel en de opvatting van onzen bond uiteen; de 

E. H . Proost voegde daar nog eenige opwekkende 

woorden b ij; daarop werd, vast en voor goed een 

bestuur gekozen; verschillende leden nog, gaven zich i 

aan voor den goeden strijd. En klaar was het werk! 

Van nu af aan, zal het bestuur, onder wijze kracht

volle leiding, regelmatig bijeenkomen, en de werking 

voor volksopvoeding in den zin van matigheid en 

menschelijkheid, en de strijd tegen het zoo verlagende 

drankmisbruik, zal krachtiger dan ooit worden aangevat. 

Heil de jonge werkers! God zegene hun eerlijken 

arbeid.

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

te I uur 112, les in de vlasnijverheid. Alle man op 

post.

Lessen deze week. —  Dinsdag : les in de maat

schappijleer en volkshuishoudkunde, 114 voor 8 uren.

Donderdag : les in den vlashandel, 114 voor 8 uren.

Zondag, 114 na 8 uren ’s morgens, les in de werk

tuigkunde, op technische inrichting van het vlasbedrijf.

P A R O C H IA L E  V R O U W E N B O N D .  —  Werk 

dier Arme Kerken. —  Zondag laatst, vierde ’t Werk 

der Arme Kerken jubelfeest om zijn vijftigjarig bestaan, 

zoo ook om het vijftig jarig ondervoorzitster- en voor- 

zitsterschap van Mevrouw Wed. H . Duthoit-De 

Vondt. De triduum ter eere van het H . Sacrament viel 

samen met, en wierp ook zijn luister op het feest der 

Arme Kerken. W at echter dit feest in ’t bijzonder be

treft : werd ’s morgens de hoogmis plechtig opgedragen 

voor de ijveraarsters; en ’s namiddags, had in de feest

zaal van den heer burgemeester, een huldebetoog plaats, 

dat lang in ieders geheugen zal blijven. Twee prachtige, 

meesterlijk gezongene kooren verkondden, huldigend, de 

deugd door het werk, bepaald door de gehuldigde voor

zitster, gedurende de vele jaren gedaan. Een verheven, 

edelgestemd tooneelstuk, niet alleen wierp luister op het 

feest, maar verhief ons nog, op vleugelen van kunstgenot, 

tot hoogen levensernst. Een zaakrijk verslag bracht ons 

verder een overzicht van de veelvuldige, uitgebreide 

werkzaamheid der instelling gedurende het lange tijds

verloop, en een kunstig geschenk aan de voorzitster 

aangeboden, toonde haar de genegenheid en dankbaar

heid haren leden en medewerksters. Ten slotte kregen we 

nog een toemaatje om te lachen, namelijk de opvoering, 

opgewekt en vlug, van een blijspeletje, dat elkeen deed 

tranen weenen... Alles samen dus, een prachtig wel- 

gelukt feestje.

’s Avonds had nog een hartelijke, vroolijke ontvangst 

plaats der ijveraarsters, ten huize der voorzitster. En 

hiermee, sloot deze heerlijke jubeldag.

W e houden er van, ook hier, in ons blad, aan het 

feestvierende werk, en zijn waarde voorzitster, alle heil 

toe te wenschen!

eene ware ramp zou heeten. W ij smeek en den Minister 

eene poging te doen om de manschappen in vlaamsche 

en waalsche eenheden in te lijven met de hoop dat 

dergelijke poging zal goed uitvallen en den Minister 

aanzetten den maatregel over ’t algemeen uit te breiden. 

In deze gevoelens zien wij af van ons amendement ».

Deze verklaring werd onthaald op een concert van 

« bravo’s » en van uitjouwingen.

De heeren Delbeke, Van Cauwelaert en Peel daaren

tegen hielden het amendement staande.

Hoe zwaar weegt wel heel ’t betoog van « Het 

Recht » ?

De democraten hebben dus getracht hun alleen-loopen 

te rechtvaardigen, en getracht te bewijzen dat ze wel 

als voorheen « christen » zijn.

In alle zaken moet ge theorie en praktijk van mal

kander scheiden. Zoo ook hier.

Zoolang het zuiver theorie geldt, zoolang kunnen 

de democraten beweren katholieken te zijn als de besten; 

zoolang het theorie geldt kan hoe fel ook iemand mist, 

hij toch altijd beweren dat hij al missen overtuigd was 

beter te doen dan wanneer hij niet had gemist. —  W e  

kunnen dus theoriën aldus laten en doodeenvoudig de 

praktische kant der zaken inzien.

Leonce Du Catillon haalde zoowel de woorden aan 

van priester Daens: « De rol der democratische partij 

is afgeloopen; de partij heeft geen reden meer van 

bestaan ». D at is wel feitelijk zoo.

Vele katholieken waren in economie dwarsdoor libe

raal. Dat valt niet te loochenen; velen zijn het nog, 

dat valt evenmin te loochenen. Maar wie beweren zou 

dat de katholieke partij in 1913 is wat ze in 1891 

was; die zou van toestanden niets afweten.

Er is evolutie geweest in de katholieke rangen; —  

de gedachten zijn gewijzigd; de strekking is een heel 

andere nu dan over twintig jaar. In de strooming der 

politiek zijn de katholieken eerst voorzichtig, zeer voor

zichtig zelfs, de wateren der democraten opgevaren; 

maar thans gaan we recht naar gezonde democratie op.

Voor sommigen gaan we te rap, volgens anderen te 

traag. W ie verwondert zich daarover? Opvoeding, per

soonlijke belangen, verfransching en, benevens die mis

wassen, soms wel bezadigheid en conservatisme hielden 

den wagen tegen aan den eenen kant. Maar onbezonnen

heid, eigen belang en dwarsdrijverij hielpen ook aan een 

anderen kant om storingen te verwekken. Bij alle legers 

hebt ge een voorwacht, ’t gros van ’t leger en de achter- 

wacht.

De democraten stellen zich zoogezegd aan als een 

voorhode, die miskend en gelasterd bij slot van rekening 

het spel speelt van den vijand.

De democraten zij een uitsluitend politieke partij. 

Ze willen een onafhankelijke volkspartij. W ij hebben 

immer gestreden niet voor de onafhankelijkheid maar 

voor de zelfstandigheid van de katholieke werklieden 

in hun eigen organisaties. Geen onafhankelijkheid, ’t is 

waar. Omdat we als katholieken voor eersten plicht 

hebben onzen godsdienst te doen eerbiedigen, een bestuur 

te kiezen dat onze hoogere belangen niet uit oog ver

liest. W ant voor Belgie is de politiek in de allereerste 

plaats een kwestie van godsdienst, ’t Is even als in 

Holland: Een bestuur dat de christen princiepen huldigt 

of die princiepen bestrijdt. Dat is de grond van de zaak• 

En dat in zaken van godsdienst de geestelijke overheid 

erkend moet worden... wie zal ’t durven loochenen? 

Men kan beweren beter katholiek te zijn dan paus en 

bisschoppen, maar wat kan men niet al beweren? Dat 

is zuivere onzin.

Buiten de katholieke partij om, onafhankelijk willen 

staan, is heel slechte politiek. Zelfstandigheid zoeken 

in de katholieke partij dat is iets anders.

Dat we in vrije kwesties niet aanstonds bekomen wat 

we willen, is geen reden om buiten de rangen te loopen, 

maar wel een reden om met meer standvastigheid in 

’t eigen kamp te werken. In zake democratie en vlaamsch 

zijn in de katholieke partij de gedachten enorm ver

anderd. En wie zegt dat ware ’t niet dat de democraten 

buiten de partij geloopen zijn, we niet nog wat 

verder hadden gestaan. Kleinzichtig is het te zeggen aan 

ons katholieke volksgezinde vlamingen: « Z ijt ge nog 

maar daar? ». Na twintig jaar is de katholieke partij 

door een geweldig evolutie-stadium getrokken.

En gij democraten! W aar zijt gij?

’t Geloof zonder de werken is een dood geloof.

Er moest dus tot de stemming worden overgegaan. 

Het amendement wierd verworpen door 91 stemmen

tegen 55.

Van de katholieke zijde zijn er 16 die voor het 

amendement gestemd hebben: de heeren Peel, P il, Stan- 

daert, Thienpont, Van Brussel, Van Cauwelaert, Van 

de Perre, Van Sande, Borginon, Bruyninckx, Delbeke, 

D'hondt, Cielen, Henderickx, Baron de Bethune en 

de Kerkhove d'Exaerde.

Leo X I I I  in zijn « Rerum Novarum » sprak over 

werken.

Toont ons uwe werken, uwe inrichtingen.

W at hebt gij tot stand gebracht ten voordeéle van 

de werklieden?

W aar zijn uwe inrichtingen van vooruitzicht, van ver

zekering, uw beroepsorganisaties, uw ontwikkelings- 

kringen? Ge hebt uitsluitend aan politiek gedaan en 

daar is uw ondergang.

Eerzuchtigen hebt ge in uw rangen gekregen, mis

kontenten en door gemeen politiek aas hebt ge dan 

nog wat anderen aan de lijn doen bijten.

En uw politiek bestond bovendien hierin: /fai/io/iefcen 

aan uw zijde te winnen. W ant in den grond deedt ge 

voldoende meê met blauwen en rooden om langsdaar 

geen volgelingen af te nemen, en de werklieden zijn 

in uw partij de groote hoop niet; ’t is een rommel

zoo van werklieden, kleine burgers, leden van onafhan

kelijke burgersbonden, neringdoeners en miskontenten. 

— »o«—

Nog een woord over kartels? Ja !

Ge heet kartel de bestuur-overeenkomst tusschen ka

tholieken en socialisten te Gent. Geen waar, dat was 

een locale toepassing van evenredige vertegenwoordiging 

en meer niet.

Kartel; dat is het samenbrengen van fcfezers en /fies- 

baren om gezamenlijk een vijand te bestrijden.... de 

katholieken.

En daarmede hebt ge uw volk leeren kiezen voor 

liberalen en socialisten.... te Kortrijk, te Dendermonde, 

te Audenaarde.

Ge hebt aldus meegeloopen op de betooging te Brus

sel, waar priester Fonteyne mee in schoon gezelschap 

was van alles wat anti-godsdienstig is.

Zoo heeft Fonteyne meeting gegeven voor Algemeen 

Stemrecht en Algemeene Werkstaking saam met Fur

némont, voorzitter van vrijdenkerscongressen, groot ver

dediger van Ferrer, met Furnémont die in de kamers de 

katholieken verweet « Flamidiens! » te zijn.

Dat is de praktijk van de democratie.

En ten slotte, was de Algemeene Staking onrecht

vaardig of niet? Door zijn stemming in de kamers heeft 

Fonteyne de staking goedgekeurd meer nog dan de 

socialisten.

H ij heeft dus in praktijk princiepen goedgekeurd 

die hij zelfs in theorie moet verwerpen.

W at is dat alles?

-—» o « —

In theorie dus zijn de democraten heel anders dan 

in de praktijk.

In plaats van den godsdienst te bevorderen, hebt ge 

uw volk bij den vijand gebracht, veel nader dan bij 

hen die vooruit vooral bezorgd zijn met de hooger 

belangen.

En heet ge een christelijke partij, ge hebt onchriste

lijk werk verricht.

En mocht uw partij over twintig jaren reden hebben 

van bestaan... als politieke partij heeft ze uit; en aan 

sociale beweging hebt ge nooit meêgedaan. Ge staat 

ijdelshands, zonder werken.

En dat alles omdat ge uit politiek nooit begrepen 

hebt noch willen begrijpen dat alle menschen die willen 

dat men een land besture naar christen princiepen saam 

moeten werken. Omdat ge niet hebt willen vatten wat 

oneindig verschil er bestaat tusschen onafhankelijkheid en 

zelfstandigheid.

Door uwe onafhankelijkheid hebt ge meegeloopen 

met menschen die, buiten een paar kwesties, uw eigen 

princiepen bestrijden; zijt ge buiten de rangen geloopen, 

zijt ge feitelijk vijanden geworden en is uw praktijk 

wak  een groote nul geweest en een groote nul gebleven.

Door ons werken en streven naar zelfstandigheid 

organiseeren we de werklieden en tevens ook de andere 

standen tot vaste en hechte organisaties die onder één

vlag, die van het kruis, voor God en Volk strijden... 

niet met de woorden maar met de daad van vereeni

gingen, inrichtingen, werken.

KRONIEK VA N  DE W EEK
De boksmatch. •—  Hebt ge ’t gelezen ? De 

Franschman Carpentier en de Engelschman Bom- 

bardier Wells hebben malkander blauw en groen 

geslagen en gestampt voor 90.000 fr. ’k Heb me dat 

toch laten gezeggen !

Voor den helft van die slagen zouden wij, die geen 

boksers zijn, eenige maanden kot krijgen. Maar als 

onze voorvechters aan den slag gaan, doen ze dat 

niet wetenschappelijk. Zwijgt van wetenschap, ’t 

Schijnt dat er dommeriks genoeg waren om te kijken 

...120,000 fr. werden ontvangen. Uit Parijs kwamen 

treins, uit Engeland speciale.booten om twee men

schen te zien malkander wetenschappelijk aan brok

ken slaan, ’t Is een schande voor onzen tijd. Geld 

bij vrechten voor sport; voor werken... niemendal. 

Er is een wetsvoorstel neergelegd om die wildemans- 

toeren te verbieden. Drie katholieken, de Ponthière, 

Bruyninckxj Huyshauwer en de socialist Huysmans 

hebben ’t onderteekend.
* •

* *

Engeland heeft nu eindelijk de Congo- 

naasting erkend. Minister Grey en een lord of een 

sir hebben nu met Congo geboft. De zaken verande

ren met tijd en omstandigheden. Vroeger en nu... 

Engeland zou geren Belgie’s vriendschap koopen 

met eenige woorden, nadat ze nu jaren met ons den 

zot gehouden hebben. Nu we weten hoe zwaar die 

woorden wegen van die Engelsche mijnheers.

ONZE BONDEN.
A RD O YE .

W E R K L IE D E N B O N D . —  Afdeeling Studie

kring. —  Vrijdag aanstaande om 8 uren worden de 

lessen voortgezet. Niemand mag afwezig zijn, nu vooral 

dat het zomer is; integendeel zouden eenige nieuwe 

leden moeten opkomen. W ie brengt ze meê?

JO N G E  W A C H T . —  Afdeeling Studiekring. —  

Dinsdag aanstaande om 8 uren zal de gewone bijeen

komst plaats hebben. W ie brengt het eerst een nieuw 

lid mede?

ISEG H EM .

W E R K L IE D E N B O N D . —  Morgen te 5 uren, 

algemeene vergadering; we zullen ’t met eigen volk 

doen dezen keer; en toch zal het iet bijzonder zijn.

Zanggilde. —  Zondag na de hoogmis. De vacance 

is uit. W e moeten ons nu gereed maken tegen 1 1 Juli.

Propagandaclub. —  Maandag avond te 8 uren. 

Na ons feest is het noodig in de propagandaclub goed 

voort te werken. De dagorde is geladen en... vergeet 

uw liederen niet.

Bestuursvergadering. —  Zondag, werkliedenbond na 

de algemeene vergadering. Propagandaclub te 4 1/2. 

Retraitantenbond te 4 uren. ‘

S T E R F G E V A L . —  Jules Naert, lid van den 

werkliedenbond is Maandag overleden, oud 47 jaar.

Een gebed a. u. b.

N A A R  G E N T . —  Door het Verbond der chris

tene vakvereenigingen wordt eene reis bereid naar Gent 

en de Tentoonstelling, voor Zondag 29 Juni.

Dien dag is ook het feest der christene textiel

bewerkers.

Voor deze die begeeren de reis mede te maken, wordt 

op Zondag 15 Juni, na de hoogmis, eene vergadering 

gehouden in het Gildenhuis.

KORTRIJK .

Vrijdag aanstaande, in de Gilde, van 8 uren en half 

tot 9 uren stipt, zanggilde.

Daarna belangrijke bespreking.

ROUSSELARE.

P R O P A C A N D A - C L U B . —  Veel aanwezigen 

in de laatste vergadering. Drukke bespreking. De regle

menten der roode vereeniging en der christene zijn voor 

de pinne gekomen. Men heeft kunnen oordeelen waar de 

werklieden best en voordeeligst vereenigd zijn.

S T U D IE K R IN G .  —  Vergadering Woensdag a. s. 

ten 8 1Z4 ’s avonds. Dagorde : De Kerk en ’t maat

schappelijk vraagstuk.

JO N G E  K R A C H T E N . —  Eene aangename bij

eenkomst Dinsdag laatst : W e leerden er de eerste 

wetenschappelijke grondslagen van ’t socialismus : die 

eerste stoffe is wat dor en moeilijk, maar zoo geraken 

wij toch, tot een beter doorzicht van geheel de socia

listische leering. Daarbij kwam een verhandeling over 

de aanstaande provintie kiezing en de kiesvoorwaarden 

en eene korte bespreking over de nieuwe wet over ’t 

vlaamsch in ’t leger. Er bleven nog verscheidene mede

deelingen over voor Dinsdag en acht dagen.

W EVELGHEM .

K A T H O L IE K E  V O L K S B O N D .—  De algemee

ne vergadering Zondag laatst, heeft, wat de opkomst 

betreft, eenigzins geweten van den regen. Maar, eens 

binnen, was de bijeenkomst waarlijk gezellig en deugd

doende. Na opening en verslag, en bespreking van ver

schillende puntjes van meer ondergeschikten aard, vatte 

vriend Hendrik Heytens, de groote kwestie aan, na

melijk: den werkliedendag te Iseghem, en de besluiten 

die er voor ons uit te trekken vallen. Eerst schilderde 

hij, krachtig en geestdriftig, het ideaal af, dat we na

streven: te weten van elk lid uit onzen werkers- en 

kleinen bazenbond, naar lichaam en ziel, verstand en 

wil en gemoed, naar gratie en deugd, naar kennis en 

kunde, naar waardigheid en daad, op elk gebied, 

den prachtigsten, volledigst uitgegroeiden mensch moge

lijk te maken, en van onzen stand, een eenheid, die 

krachtig aaneengesloten zijn volle vlaamsch-zijn, zijn 

volle christen-zijn, en zijn streven naar hooger op, wil 

uitwerken, in zijn persoonlijk en huiselijk leven, zijn 

vak- en sianJoIeven, zijn V»>,kpliiV Wen, 7i‘in V»>e] leven 

voor hier en hiernamaals. Daama vertelde hij ons hoe 

te Tseghem, verschillende aldus bezielde, en ook reeds 

aldus georganiseerde werklieden te zamen gekomen wa-

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.

Georges Feys, chirurgijn-tandmeester achter 
den tribunaal, is alle dagen te raadplegen van 8 tot 
17 ure. Den Zondag morgen ook.

Voor uwe drukwerken, wendt u tot de wel
gekende tsoe/c- en steendrukkerij van j .  Vermaui, 
Langesteenstraat, 28 Kortrijk.

Groot magazijn van Bureelgerief. — Voordeeligste 
voorwaarden. — Spoedige bediening.

T R E IN B O T S IN G  T E  D I L B E E K ,  [
i

De reizigerstrein 

3215 botste, Maandag 

namiddag, aan eenen 

draai bij de statie van 

Dilbeek, op de ma- 

chien van eenen koop- 

warentrein, die op een 

verkeerd spoor stond.

De schok was ge

weldig.

Verscheidene perso

nen werden gekwetst.

Daar er niet spoedig 

geneesheeren gevon

den werden om ze te 

bezorgen, verhaastten 

de Broeders Salesia- 

nen en twee Broeders 

der christene scholen 

van Dilbeek hulpe te 

bieden en de verwon- 

denen te verbinden. 

Kort nadien stonden

twee geneesheeren ten dienste van de slachtoffers der botsing. De toestand der' gekwetsten leverde geen 

gevaar op.

De botsing veroorzaakte, zooals licht te begrijpen is, eene verwarring en vertraging in het 

spoorwegverkeer.

Hoe z"waar *?
Antwoord aan het blad « HET RECHT »*



DE BURGERIJ e n  HET DRANKMISBRUIK
Laatsmaals handelden we over: ’t drankmisbruik 

en den werkliedenstand ; nu over ’t drankmisbruik 

en de burgerij.

Vele welgestelde burgers betreuren rechtzinnig de 

drankplaag : anderen klagen en morren, minder 

rechtzinnig. Weinigen echter zien klaar genoeg in :

1° hoe de burgerij veelal meehelpt tot het versprei

den van het drankmisbruik;

2° wat ze er zou kunnen en moeten tegen doen.

Dit onderzoeken we thans in ditartikel. We zeggen 

er in de waarheid zooals we ze meenen. Klinkt ze 

soms hard: wel! elkeen late eens zijne persoonlijke 

prikkelbaarheid, zijn eigen van kant voor het welzijn 

der zaak. De drankplaag is erg genoeg, opdat we 

ons door geene naarnemendheid laten afschrikken 

van hare bestrijding. Integendeel, waar we in ’t on

gelijk zijn, moeten we ons ongelijk erkennen of we 

worden plichtig.

Hoe de burgerij grootendeels meehelpt tot het ver
spreiden van het drankmisbruik.

1. W ie  geeft er het voorbeeld ?
We moeten zeggen, dat er onder onze burgerij, 

zoowel als onder het werkvolk, een drift raast naar 

genot. De huizen in de laatste tijden, zijn van een

voudige woningen, veelal prachtinrichtingen gewor

den, met al het mogelijke comfort of gemak. De 

kleederdracht is waarlijk verblindend en ruineerend- 

kostelijk..Het onderhoud van eten en drinken, veelal 

overvloedig, fijn, geraffineerd. De zeden laten soms 

ook nog al te wenschen over. De geldzucht is groot. 

De stoffelijkheid, het materialisme, de loutere ikzucht 

en genots- opvatting van ’t leven vieren hun hoogtij!

En meent ge, dat de werklieden, die altijd naar 

hooger opzien, niet watertanden naar al die genieting? 

Niet haken om evenveel te doen? Ook het hoogere, 

den godsdienst, de hoop op een beter leven, en een 

christelijk zelfverzaken in dit leven, niet overboord 

werpen, om ook maar aan ’t genieten te vallen, 

« binst dat ze nu nog de keure hebben, en voor dat 

ze dood zijn, en geheel dood » ?...

De materialistische levensopvatting der burgerij 

veroorzaakt een zelfde levensopvatting bij de werk

lieden. Wordt het leven zóó opgenomen, dan is het 

noodzakelijk maar een wedstrijd meer om het meest 

te eten, te drinken, te prinken, te beesten. Anders 

kan het niet zijn.
★ ★

¥

In ’t bijzonder, wat het drankmisbruik betreft : 

geven geblaseerde burgers en burgerszoons niet 

dikwijls het voorbeeld van herberggebras? Vooral

2. W ie  zet de herbergen?
Wte tracht er uit de drankdrift van ’t volk geld te 

slaan ?

Wie zet er herbergen bij de fabrieken? Wie propt 

er de volkskwartieren op met herbergen.

Wie laat er alles in toe? Wie zet er families in 

met opkomende dochterkes? Wie, wanneer de wijd

verspreide faam reeds honderd keeren het bederf 

van een herberg aangeklaagd heeft, wie weet er vaak 

nog altijd van niets, wie laat er voort alles gebeuren! 

Wie wenscht in zijne herbergen, niet alleen geen 

kwezelaars, maar zelfs geen stille ernstige menschen; 

wie heeft liever, ja wie zoekt er soms, voor ’t betrek

ken zijner herbergen, naar familiën met een twijfel

achtige reputatie, met opkomende volstrekt niet 

kieskeurige moeders en dochters?

O zoovele burgers, hebben in de laatste tijden 

gemeend dat het drankuitbatersstieltje zulk een goed 

baantje moest zijn. Brouwerijen hebben ze opgericht 

of aandeelen genomen in coöperatieve brouwerijen ; 

herbergen gekocht, gebouwd of gehuurd; en het 

spel laten zijn gang gaan of in gang gesteken. En 

dan.... maar genoten van het inkomende herber- 

giersgeld.

Och! wat een droef, wat een gewetenstoorend 

stieltje is nogthans veelal het herberguitbatersgedoe. 

Dat geld, dat inkom t: wat kleeft er al niet aan? 

Aarmoede, volksverval, ontucht, bloed. En ge neemt 

dat maar aan, zonder op iets te peizen « omdat het 

geld is lijk ander? ». Neen! De Joden durfden het 

bloedgeld niet steken bij het andere. En gij durft?... 

Natuurlijk, als gij u wat uwe herbergen betreft,niets 

te verwijten hebt, moet ge u over het ontvangene 

geld niet schamen. Maar hoevelen hebben er zich 

niets over te verwijten! Hoevelen laten eenvoudig 

alles gebeuren; en wasschen zich de handen lijk 

Pilatus!... Ze zeggen: deden we ’t zoo niet, we 

konden geen brouwer, geen bierverkooper meer zijn. 

Neen?... Wel! mijn beste, dit is geene verontschul

diging, maar wel een veroordeeling. Als de ziel zoo 

bedorven is, dan moet alwie treffelijk is, zich er de 

handen uitwasschen, en tegen het bederf opgaan.

4. Natuurlijk is, wat we hier aan het adres van 

zakachtige of slechte brouwers en bierverkoopers 

zegden, evenzeer of nog meer toepasselijk op vele, 
vele, zakachtige of slechte herbergiers.

W at doen de gemeentebesturen ? W at  
doet het landsbestuur?

Beide bestaan grootendeels uit burgers. Beide 

onderschatten doorgaans erg het drankmisbruik; en 

zijn,... om deswille van den lieven vrede of van ’t 

smeer danig toegeeflijk. Natuurlijk moeten ze geen 

zottigheden doen; en tot het onmogelijke is niemand 

gehouden. Toch wilden de besturen traag, maar 

kalm en vast tegen het drankmisbruik werken: ’t zij 

met de werking tot ontwikkeling te steunen, ’t zij 

met rechtstreeks tegen het drankmisbruik in te gaan, 

in vele plaatsen zouden ze veel vermogen. Nu zijn 

ze veelal maar bezig met het stoffelijk; en de volks

verheffing gaat hun niet aan; gaat hun soms in den 

grond zelfs tegen. Proficiat met zulke besturen!

II

Water, vanwege de burgerij, tegen ’t drankmis
bruik gedaan zou kunnen en moeten worden?

1) De burgers moeten ’t voorbeeld geven 
van een christelijk, hooger leven: niet alleen 

leven voor den geldzak, het stoffelijk genieten. Maar

leven, ja voor het bestaan; maar voor de,rest, het 

voorbeeld geven van hoogere, verstandelijke, kunst- 

genieting en onberispelijk christelijk leven ; in 

’t bijzonder van warme, geen hooghartige, maar 

eenvoudige broederliefde, en van verheffende, 

grootmakende zorge voor het volk.

2. In  ’t bijzonder wat het drankm isbruik  
betreft: weg met de braspartijtjes, binnerr of 

buiten den huize; bepaald weg met het herbergge- 

slaeber van eenige uitzonderlijke geblazeerden meest 

sportmen.

3) De brouwers en herberguitbaters van 
gelijk welken aard, dienden hun bedrijf, met 

een geweten, uit te oefenen.

Bier verkoopen ja, dat mogen ze; maar niet ten 

prijze, van ontucht, geestes- en lichaamsarmoede 

van ’t volk, van de massa.

De herbergiers in ’t bijzonder dienden treffelijk 

te zijn. Onder hen vindt ge, niet zelden ware eigen

lijke geldduivels, verleiders van stiele omdeswille 

van het geld. De treffelijke herbergiers zouden ze lf: 

zich moeten rechten en weren tegen die verlaging 

van ’t bedrijf, en tegen het bederf er van.

4) De openbare besturen, dienden niet alleen 

te zorgen voor ’t stoffelijke: voor goede straten, 

wegen en verlichting; voor goed vee inde stallen, 

en schoone vruchten op de velden; voor veel handel 

en nijverheid; voor scholen waar men leert geld 

winnen ; maar, ook, en nog meer: voor ’t zedelijke 

van ’t volk; dus voor een volk, dat leeft als verstan

dige menschen; meer nog als christene menschen, 

die zich zelven eerbiedigen, anderen beminnen, en 

alles richten naar het laatste levensdoel naar God.

5) In plaats van het werk der volksverhef
fing  daar te laten of tegen te werken, zoude de 

burgerij, in ’t bijzonder de besturen het moeten 

ondersteunen met hunne goedkeuring, hun geld,hun 

persoonlijk meewerken. —  Welgestelde burgers erf 

alle burgers! Overweegt eens de rol der burgerij in 

het drankmisbruik. En ziet ook eens in, of, zooals 

we aantoonden de burgerij het drankmisbruik niet 

doelmatig zou kunnen bestrijden.

DE M E U W SJE S
van « K IJKU IT  »

B E L G IE

Een kindje is gestorven te Turnhout van in eenen 

ketel ziedend water te vallen.

Cyriaque Lepoivre, stoker in dienst van den staats

spoorweg, sprong te Manage op een in gang zijnden 

trein, viel en werd in brokken en stukken gereden. H ij 

was jonkman.

Brussel heeft het geluk 24 geneesheeren op 10.000 

inwoners te tellen.

De eerweerde logiebroeder gezel Furnémont toont 

nog geene goesting om naar België terug te kieren.

De socialisten van Luik zoeken eenen kandidaat- 

senateur. Bericht aan de liefhebbers.

—  Dinsdag middag kwam een auto, waarin gezeten 

waren M . Van Acker, électricien te Gent, en zijn 

stoker Cyriel Dewulf, door de gemeente Desselbergen 

gereden. Aan den buurtspoorweg sloeg de auto om. 

M. Van Acker en zijn stoker lagen er onder.

M . Van Acker is niet erg gewond. Zijn stoker stierf 

twee uren na het ongeluk, gebiecht en berecht.

—  Bij Arlon werd een herbergier dood geslagen in 

zijn herberg, als hij vechters wilde scheiden.

—  Marietje Vogels, oud 1 1 jaar, werd te Brussel 

overreden en doodelijk gewond door een auto.

—  Twee jongens, 10 en 12 jaar oud, hebben het 

ouderlijk huis te Cureghem verlaten, na gezegd te 

hebben aan kennissen dat zij de omreis der wereld 

wilden beproeven ? ? ?

—  Een jachtwaker werd, Zondag namiddag ver

raderlijk doodgeslagen in eene herberg te Seneffe.

-— Vital Nuelle, ploegbaas, werd gedood in de 

koolmijn Borinage Central, te Paturages, door de in

zakking eener ganderij.

H ij was 62 jaar, getrouwd en vader van huisgezin. 

F R A N K R IJK .

—  Soldaat Pigeolat snakte, te Sedan een hollend 

peerd vast, viel en werd de borst gekraakt. Als slacht

offer zijner zelfsoppoffering is hij gestorven.

-—  Te Parijs ontstond er brand in eenen caout- 

choucstapel. Er is 1 millioen fr, schade. De brand 

wordt toegeschreven aan de verhitting van rekgomafval.

—  De kerk van Rians, departement Var, is gedeel

telijk ingestort. Verscheidene kunststukken van groote 

weerde zijn vernield.

—  De boetstraffelijke rechtbank van Parijs ver

oordeelde zekeren Valentijn, nen schurftigen bankier, 

tot 5 jaar gevang voor msibruik van vertrouwen. In 

1908 had hij en bankhuis geopend en hij gaf een 

Beursblad uit. H ij troggelde 3.628.555 fr. af.

—- In de nabijheid van Pacyster-Eure werd een 

auto, waar M . Briand, gewezen hoofdminister, zich in 

bevond, aangereden door een auto-camion, omgestoo'en 

en verbrijzeld. 'M. Briand is eene schouder uit het let 

en 2 ribben geplooid ; zijn stoker is gekwetst maar niet 

doodelijk.

—  Donderdag op het vliegplein van Bue (Frank

rijk) , zijn de vlieger Bernard en een passagier, door 

het kapsijzen van het vliegtoestel ten gronde geploft 

en op den slag doodgebleven.

IT A L IË

—  Ten gevolge van bedreiging met volledige uit

sluiting der metaalbewerkers van Turyn en Milanen, 

hebben de rijtuig- en automakers zonder eenige vol

doening den arbeid hernomen.

— . In het Vatikaan, te Rome, werd maandag de 

verjaring gevierd der geboorte van Z . H . den Paus, 

die zijn 79e jaar is ingetreden. U it alle werelddeelen 

kwamen telegrammen van gelukwensching toe.

R U S L A N D

Gevallen van pest werden bestatigd in de streken 

palend aan de Perzische golf.

—  De bliksem is gevallen op een huis te Piotrkcw,
bewoond door eene familie bestaande uit negen per

sonen.

Allen werden gedood uitgenomen een zevenjarig
meisje.

S P A N JE

—  De streek Elizondo werd door een orkaan zwaar 

geteisterd. Eene waterhoos hield op vreeslijke wijze 

huis in het dorp Elizondo, dat bijna heel en al ver

nield werd.

A M E R IK A

—  Te Missoula, in Montana, is zekere Pat Miller 

overleden, die op zijn sterfbed de bekentenis heeft af

gelegd, eene halve eeuw te voren generaal T. F. 

Meagher te hebben vermoord.

Miller had 8000 dollars ontvangen voor het plegen 

van den moord.

O O S T E N R IJK .

Kolonel Redl, plichtig aan hoogverraad, heeft zich 

gezelfmoord. H ij leverde 14 jaar de geheime Oosten- 

rijksche krijgsplannen aan Rusland.

—  De staking, die onlangs uitborst onder de dokkers 

der haven van Triest, is geeindigd.

R IC H A R D  V E R H E U S T , de moordenaar van 

Vrouw Michaux, geboren Elodie Vandendriessche, 

pasteibakster, afkomstig van Kortrijk, en wonende 

Willemstraat, te St-Josse-ten-Noode, werd Donderdag 

avond aangehouden in de Tentoonstelling van Gent.

STAD ISEGHEM
Tillo Broekzak !

Tillo moet het bekoopen ei! Tillo 'is natuurlijk 

heel uit zijn lood geslegen. Tillo kreeg verleden weke 

een vlage waarbij de vlage van Zondag achternoen maar 

een lente en is.

’t Is waar, al wat ze schrijven over Tillo, in Boos 

Iseghem; ’t is waarachtig waar.

Tillo heeft nooit anders ingezien dan zijn profijt. 

Tillo heeft nog gezegd dat goede werken zulke zijn waar 

er een stuiver aan te verdienen is. Tillo heeft nooit in de 

politiek iets anders gezien dan een middel om rijke te 

worden. En Tillo is rijke geworden ook; door goede 

werken en door politiek rijke geworden en aan ’t worden!

Tillo heeft veel bouwgrond en zou er natuurlijk een 

stuiver willen achter winnen. Waarom zou Tillo niet 

mogen spekuleeren lijk anderen.

De gemeenteraad heeft den taks op ’t bouwen af

geschaft. Die menschen hebben hun plicht gedaan en 

anders niets en is Tillo er de beste meê... er zijn altijd 

menschen die kritikeeren. W as Tillo in den raad geweest 

hij had het zelf voorgesteld en gestemd ook, voor zijn 

eigen profijt. H ij zou dat aanzien als zijn plicht.

Tillo heeft geen grond al ’t Noordenkwartier, ’t Is

• daarom ook dat Tillo geen klein weinigske kontent is 

dat die kant blijft liggen lijk hij is. Ze zullen intusschen 

te meer al de kant bouwen waar Tillo grond heeft. Dat 

ze nu maar zeere al de andere bouwtaksen afschaffen 

en straten trekken. Daarmee zal de minderheid niet an

ders hebben gedaan dan haar plicht. En Tillo zal de 

beste zijn.

Moest Tillo willen hij zou wel burgemeester geraken, 

en hij zou goed besturen, te zijnen prof ij te en voor ’t 

overige ten prof ij te van eenige anderen.

Ja, die Tillo is de man van den broekzak. Boos 

Iseghem zegt het zoo wel, ’t is ne Tillo Broekzak. Dat 

is ne Tillo!

’t En is nu maar een verschil tusschen den Tillo van 

Boos Iseghem en... mij, die ook Tilc heete. En dat ver

schil is... dat den een den anderen niet en is.

Den een is Tillo Broekzak. En dien Tillo en heeft 

voorzeker nog nooit geen reke geschreven in ’t Iseghem- 

sche Volk, want dat... en brengt niet op. En den anderen 

is ne Tillo die lacht in zijn vuist omdat weldoen in 

Boos Iseghem zoo leelijk gemist heeft. H ij heeft den 

eenen Tillo voor den anderen gepakt. Intusschen is ’t 

zeker dat Tillo Broekzak een leelijke schuddinge ge

kregen heeft en ik en hebbe er absoluut niet tegen, al 

heet ik zelf... Tillo.

Schoone voorbeélden.
Op Zevecote was Maandag laatst een schoone come

die te bezien. Een gemeenteraadslid speelde op —  en 

in regel hoor! —  tegen ’t werkvolk dat aan de graviers 

bezig is. Opspelen was opspelen lang en luide en leelijk. 

De menschen kwamen kijken en luisterden natuurlijk 

naar die ruzie.

En ’t eindigde... hoe zouden we ’t zeggen dan? Even 

dwaas als ’t begonnen was. Opspeler en werkvolk gingen 

dan vriendschap sluiten in... een herberg. Dat is oprecht 

prachtig. Schelden en verwijten en dan bij den bierpot 

de vrede gaan drinken. De roode huiden kenden de 

vredepijp... hier wordt het de vredep/nf. 'Maar op ’t Ge

meentehuis zeggen dan sommige heeren dat de veree

nigingen dronkaards ondersteunen, en... ze halen de 

menschen van hun werk om ze te trakteeren! Dat is de 

menschen leeren drinken, leeren weg te gaan van ’t werk 

uit aangeleerde gewoonte. Voor stadswerk is dat dus 

toegelaten : brutaal te zijn tegenover de werklieden en 

ze dan van ’t werk weg te halen, ’t Zou moeten gebeuren 

met een werk voor bijzonder personen!

Openen van nieuwe herbergen.
Daar ligt nu een taks op ja! Maar zou er geen taks 

of boet kunnen liggen op herbergen die niet en sluiten? 

Die niet sluiten zelfs als de lichten dood en uit zijn! 

En als het 2 van den uchtend is sukkelt er dan al 

waggelen hier of daar een dompelaar al over de markt 

naar huis.

Zou er geen van onze gemeenteraadsleden daarover 

kunnen een vraagske stellen in de wet? Is er geen onder 

die heeren die daartoe bijzonder bevoegd is?

T i l l o ’s B r o e r .

Van langs om dommer.
Weldoen begint heel en al te dolen over onze twee 

vraagskens. H ij zet punten op de ïs, maar ze staan er 

onder in de plaats van der op.

Weet ge waarom ze verslag gaven over « Le Bleut » ? 

Omdat ze daar toegelaten wierden. Proficiat voor uw 

antwoord! Merci!

Verder doolt weldoen tusschen redelijkheid en gods

dienst. Weldoen heeft ons dunkens aardige gedachten 

over zedelijkheid. Geen breede maar dwaze, zotte ge

dachten. H ij wil geen kwaad hooren van de sossen en 

Boos Iseghem heeft nog geen woordje gezegd over 

Furnémont b. v. Ter contrarie, hij valt ons aan omdat 

we schreven over die revue van de sossen te Kortrijk. 

W e schreven dat kameraad om aan menschen lijk gij 

te toonen hoe belachelijk ze handelen wanneer ze nog 

durven schrijven dat er socialisten zijn die niet tegen 

den godsdienst zijn. W e  zijn nog niet uitverteld over dat 

kapitel zulle. Maar de bevolking leert intusschen hoe 

langer hoe meer dat al uw schrijvea één tegenstrijdig

heid is van ’t eerste tot het laatste woord.

Copie in overvloed.
Wattmann en Tillo’s broer moeten een week geduld 

hebben. Intusschen, dank voor hun medewerking. 

Bedevaart naar Leuven.
’t Is de laatste dag om in te schrijven. Nu niet meer 

uitstellen.

— »o«—

G E N E E S K U N D IG E  LES. Over de ga l—  

De gal komt voort uit onzuiverheid van ’t boed en uit 

flauwte van de maag, lever en darmen. Vele menschen 

lijden zonder het te we'en aan de gal: ’s morgens den 

mond vuil en bitter, geenen eetlust, neiging tot braken 

en slijmen; ’s middags slechte spijsvertering, zuur, maag- 

opslag, winden; ’s nachts onvolledige rust, ongedurig

heid, droomen, nachtmerrie. Het beste middel tegen 

deze ziekten is geheel zeker T H E O B R O M A , omdat 

zij de kwaal in den kiem aangrijpt, ’t is te zeggen het 

bloed klaart en verkloekt. De lieden die van tijd tot 

tijd een weinig T H E O B R O M A  nemen, maken zich 

vrij van al die kleine ongemakken die het menschen- 

dom kwellen. De T H E O B R O M A  is een brevet van 

lang leven. T H E O B R O M A  kost maar 3 fr. in de 

apotheek De Beul, Lange Nieuwstraat.

Dtpot te Iaeghem hij de H H . Rodenbach en V er- 

hmmu.

Schipvaart van Iseghem.
K I W  K V G K V  A  K  K V .

Clementina, met lijnzaad voor de gebroeders Vandemoortele, 
(Emelghem).

A Moi, met boomen voor verscheidene.
Leon-Marie, met ciment voor Fr. Decaignij, (Emelghem).

In den omtrek.
Ardoye. — De oud-soldatenbond Voor God, 

Koning en Vaderland, bereidt op Zondag 24 Oogst 

aanstaande allerluisterrijkste feesten ter gelegenheid 

der plechtige inhuldiging van zijn vaandel, geschon

ken door Z. M. Koning Albrecht.

Het programma zal later medegedeeld worden.

— Maandag laatst was er, ter gelegenheid van den 

Ommegang, prijskamp voor het hoornvee. Zekere 

Remi Callewaert was naar de plaats gekomen met 

zijnen stier. Na den prijskamp deed hij zijnen stier 

wegen en vertrok naar huis. Halverweg werd de 

stier woedend, rukte zich los en liep den steenweg 

naar Beveren op. De koeier, pogende het beest vast 

te grijpen, werd omgeworpen en in den grond ge

slagen. Callewaert werd erg gesteken op den rug. 

Men gelukte er toch in het beest te bemeesteren en 

sterk gebonden naar huis te leiden.

De beide gekwetsten werden in eene naburige 

herberg overgebracht. De koeier heeft eene rib ge

broken, doch de toestand van Callewaert is erger : 

deze heeft twee gebroken ribben, benevens verdere 

wonden.

Cuerne. — Het muziek Moed en Vlijt geeft Zon

dag een muziekconcert op den kiosk op de markt, 

om 5.30 uren zeer stipt namiddag.
Hooglede. — De genaamde Emiel Cappaert, 

loste over vijf jaar een revolverschot op zijne ver

loofde. Hij werd tot een jaar gevang veroordeeld 

met onmiddelijke aanhouding. Doch de kerel vluchtte 

naar Frankrijk en gelukte erin aan alle opzoekingen 

te ontsnappen. Maandag kwam hij terug in zijn • 

geboortedorp en spotte met de policie. Zulks bekwam 

hem slecht. De boeken werden onderzocht en men 

bestatigde dat Cappaert vijf dagen te vroeg terugge

komen was. Hij werd aangehouden en naar hetgevang 

van Yper overgebracht.

Iseghem. — Petrus D ’Artois, schoenmaker, wijk 

Mol, werd Zondag avond, om 8 1/2 uren,aangevallen 

door de gebroeders Masschelein, landbouwers, die 

in staat van dronkenschap verkeerden, en gestampt 

en geslegen dat hij bewusteloos bleef liggen.

Petrus D ’Artois heeft verscheidene wonden aan 

het hoofd bekomen.

— De echtgenooten Kerkhof-Vercruysse, herber

giers, op de Kruisplaats, vochten Zondag avond. 

Beiden zijn erg gewond. D r Gits heeft ze bezorgd.

Ledeghem. — Met den 15 Juni zal, naar men 

denkt, het telefoon-bureel, alhier ingericht, geopend 

worden.

— De gendarmen van Meenen hebben woensdag 

morgend den genaamden Augustinus Verroye, 55 

jaar oud, afkomstig van Moorseele, aangehouden 

uit hoofde van landlooperij. De man is veroordeeld 

om opgesloten te worden in een toevluchtshuis.

Lichtervelde. — Ondanks het slecht weder is 

het peerdenfeest alhier allerbest gelukt. Niet minder 

dan 69 wagons peerden werden naar Duitschland en 

Frankrijk verzonden.

Meenen. — Woensdagavond, rond acht ure, 

werd aan de Leiekaai rechtover de caoutchoutfabriek 

van M. Michel-Jackson, het lijk opgetrokken van 

Depyker Kamiel, 52 jaar, wever te Halewijn 

(Frankrijk), avenue de 1’Hopital.

Staceghem. — Dinsdag vierde men alhier met 

groote plechtigheid het gouden bruiloftsfeest der 

echtelingen Beyls-Struyve.

In den voormiddag werden de jubilarissen, omringd 

door kinderen en kleinkinderen, ontvangen ter kerk 

van Staceghem, waar eene jubelmis gezongen werd 

(Zie vervolg, bladz. 6.)



B R E U K  E N
GENEZING ZONDER OPERATIE

H u i s  g -esticht in  1 8 4 0 .
De alom vermaarde

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

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgs
hospitaal van Oostende, van VERSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het M INISTERIE VAN OORLOG 
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 vijf duizend franken aan gelijk wie het 
tegenovergestelde kan bewijzen.

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

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

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

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

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

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

M . I l o n o r é  V e r d o n c k - M in 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 misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rjjsselstraat, Kortrijk.____________________________

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

riè re , waarmee hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K ln l lM ie x t- K <  H »  1 «■ w y e k ,
Apotheker, Groenselmaikt, 6 , Oostende. Om ute 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK 
een getuigschrift inlassclien, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen I* I i i I i Ix m - s i. V a l l l i i K  o f  B r o n - 
c b le t  « le t K I n t i e m .

Mijnheer Halewyek, Apotheker, Oostende.

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

Mijn kind is merkelijk verbeterd en ik hoop het met 
«leze twee tlesschen totaal te kunnen genezen.

Met achting. Louis Devis,

rue de Grammont, f60, Aalst.
De wereldberoemde K ln k l io e n t- I le m e -  

d le  l l a l e w y c k ,  kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; H u lp iau , Leiestraat, Impe, Groote Markt 
en M a t te la e r ,  Voorstraat; Moescroen, M aes; 

Waereghem, Renson, en in alle goede Apotheken. 
Prijs der volledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop al
leen : 2  frank; men moet in het begin, om de ge
nezing te bekomen, de volledige remedie Yragen.

DERDE FRANC1S0AANSCHE BEDEVAART 
naar Lonrdes, 4-13 Oegst 1913.

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

Groot Engelsch Hoedenmagazijn
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RAEPSAET-VANDAELÉ

OPVOLGER

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

Daar is te vinden Een overgroote keus Hoeden 
en Klakken 

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

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 
buiten alle concurrentie.

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

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

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

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

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

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

De Ontwaking van den grond

gro" j  ia in werking. Tallooz* kleine onzichtbare 

wezentjes, “ de giatstoffen van de aarde ,, zullen 

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe

vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te 

bereiden.

Landbouwers!
maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting 

gebruik om het

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

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

stikstof vergt

A l d l m«»t handelaren an al de landbouwayndlkatea 

fsrkoopen het Zwavelzuur Ammoniak an hal

CO M PT O IR  BELGE DU SULFATE D ’A M M ONIAQUE 

(Naamloos Vennootschap)
8, Berkmansstraat, te Brutaal

faaft vrachtvrij, op ainrraai, alle nattige Inlichting»! nopcan il)a fibralk

■nCS •

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

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

D E N T O G È N E .
Prijs: fr. 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 ; Thcurout: Vanisacker; 
Waereghem : Robberecht; Staden : Mullié.

w v »

f è l S i l
M. <‘» .llme Maurice .11 <■ ier. chirurzijns- 

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

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

KUNSTMATIGE ROTERIJ
Samenwerkende Maatschappij 

ter uitbating der

BREVETTEN LEGRAND,
M a r i a b n r g ' Ë e e k e r e n

(Antwerpc n).

De Samenwerkende Maatschappij ter 
exploitatie « Société Coopérative pour 
1’exploitation des brevets Legrand, » 
maakt bekend dat zij de namakers van 
haar gebreveteerd rootstelsel streng zal 
vervolgen.

Met een herinnert zij de belangheb
bende dat zijn benevens het gevaar van 
vervolging ook nog bloodgesteld zijn aan 
al de elleude eener gebrekkige inrichting, 
met te willen roterijen uitvoeren volgens 
hun eigen begrijppen waarin zij trachten 
zoover mogelijk van het stelsel Legrand 
af te blijven.

Is het niet aartsdwaas te meenen dat de 
Kunstmatige Roterij nu in eens noch ken
nis noch ondervinding vraagt, dewijl 
iedereen weet dat er jaren ondervinding 
noodig geweest zijn om ze industrieel te 
maken ?

De belanghebbenden mogen zich wen
den tot de Technische Bestuurder den 
heer C. Vansteenkiste, Wevelghem.

D E

Pillen Géry
purgeeren zonder pijn en 

hebben een wonderbaar 

effekt op het bloed dat zij 

totaal vernieuwen.

Pr ijs : fr. 1 - 2 5  

Apotheek Vande Walle, 
Noordstr., Rousselare en 

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

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.

Verantwoordelijkejdrukker-uitgever 

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

Al de ziekten veroorzaakt door eene storing in de dar
men, worden op weinig tijd genezen (zonder dure remedie 
deor de

Revalenta DU RARRY
Zij geneest sedert 67 jaar de gewone weêrspannigste 

opstoppingent slechte spijsvertering, maagontsteking, 
maagaandoening, buikloop, darm. ontsteking, brakingen, 
opruiingen, stoelgang, buikkrampen, asthmainfluenza, 
griep, bronchitis, opdrang, uitputting, bloedarmoede en 
bleek, zucht en alle verstoringen der nieren, der inge
wanden en van den lever.

Voor de herstellenden is het ’t voedsel bij uitnemend
heid, de onmis, bare spijs om de krachten, uitgeput door 
den ouderdom, den arbeid en de overdaden, te herstellen. 
Het is ook het beste voedsel om kinderen op te brengen, 
die het met smaak nemen, wanneer alle ander voedsel 
hen doet walgen.

Ken maaltijd koüt sileehtM 30 a 
40e«ntli'inen en vervans» voor- 
tleell;:' liet vlcescli in de voeding-, 
doorde krachten die zij bezit.

Dr Routh, hoofdgeneesheer van het Höpital Samaritain 
der vrouwen en kinderen, te Londen, schrijft dat de Re
valenta een uitstekend voedmiddel is om den voorspoed 
der kinderen en der zieken van allen ouderdom te verze
keren.

Bokter Wurzer bestatigt: “ Zij is van groot nut, bijzon
eterlijk voor de bloedarmoede, de suikerziekte, de gewone 
rerstopheden, alsook voor de nier- en blaasaandoeningen»;' 
en Dokter Stein, van de Universiteit van Moscow, beves
tigt de Revalenta gebruikt te hebben met onveranderlijk 
succes voor de verstoptheden, alsook voor den aanhou
denden afgang, waar (zegt hij) zij de werking der darmen 
regelmatigt.

Briefuitreksel van den Professor DÉDÉ, schei
kundige te Parijs.

“ ....Wat mij het meest verwonderd is hare krachtda
dige werking op >. de verteringsorganen, dat zij wel voedt 
en eetlust verwekt en bijzonderlijk het bloed verjongt en 
zuivert. Door hare voedende bestanddeelen blijven alle 
»ndere produkten ver ten achter. »

In doozen van 2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75, f7 fr. 50.

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

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

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

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

ANTWERPSCHE

HYPOTHEEKKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861, 

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

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

HYPOTHECAIRE LEENINGEN

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

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

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

Uitgifte van Grondobligatiën 
4 °/b opbrengende.

S P A A R K A S  t Interest: fr .  3-25 °l0op 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4 °/o op stortingen voor overeengekomen ter
mijn.

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te: 

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

H U IS
HerpeIs=Mortier

31 , LANGESTEENSTRAAT, 31

Telefoon 363

=  KORTRIJK =
m

-  - Keuken van eerste klas - -

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief 

- - Alle spijzen op aanvraag - -

BELANGRIJK 

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

EENEN i i i lO IN  AGENT
voor den verkoop met gemak van betaling, harer

UITSTEKENDE RIJWIELEN 
en  MOTORRIJWIELEN

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

FflBBIEKVHNSOPEBPBOSPHflTEN,SCHEIKUNDIGE VETTEN EH KDNSTGDflNOS.
H u is  g es tich t in  18 76 . _________________________________________________________

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

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

Superphosphaten , N itraa t v an  Potasch , S u lfaa t van  Potasch, C h loorzuur. P o tasch , 
K a ïn ie t, IJze rs la k k e n  (Scories). P laaster, IJze rsu lfa a t P ho sp haa t B ernard , M agnesium , 
K opersu lfaa t (b lauw en aluin) 9 8 /9 9  zu ive r. Vergru izers V erm ore l É c la ir  n . 1 .

T ANDPIJNDOODFR Geneest zoo snel als de bliksem alle pijn voortkomende van holle 
1 n u u i  i J i i i / u u u L i i  tanden. Het is het doelmatigste, het goedkoopste en het eerste ge- 
1 frank liet ïle»cl»Je neesmiddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaamschen apo

theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer 1 f r a n k  « zoo uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet weg is, krijgt gij 5 frank.

Hoofddepot: Apotheek « De Biekorf », Dijkstraat, 36, Antwerpen.
Ook te verkrijgen bij apotheker P. Mattelaer, Voorstraat, Kortrijk, Becuwe, aerssenapotheek, Yperen, 

Deltour, Rousselare.

H T J L P H U I S

Matrassenfabriek ☆  De Ster

W e Pol üiet-Vandenberg-he
D o lf ijn k a a i, 2, K o rtr ijk .

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 fr. 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.

RHUMATISM GENEZEN
573" bewijs van ̂ enezli>S' M. Guillaume-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 illiain 
Cacbrtten 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 Cachetten YVilliam 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 overal.



’T VLAAMSCH IN T LEGER.
Le

Redevoering in de Kamer van D' J u l

Deze eenige uittreksels gunnen een gedacht geven van 

'e wijze waarop onze Volksvertegenwoordigers de rech- 

mtm van de Vlamingen welen te verdedigen in de Kamers.

Die pogingen hebben, spijtig genoeg, niet gelukt; wij 

jmoefen toch de redelijkheid der vragen inzien en er- 

f  rennen; oordeelt zelve :

Welke wijzigingen willen wij, Vlamingen, in het le- 

/ W t  \>ewerkste\\igen?

We willen ook daar, de hervormingen reeds op an- 

pdere terreinen binnengebracht, laten binnendringen; het 

i pnhuldigen van een Vlaamsche eenheid in het leger zal,

[ Meitelijk, het veroveren heeten van ons burgerrecht op 

| pit gebied. Deze « verovering » —  zoo ik dit grootsche 

' Woord bezigen mag —  zal de logische en noodzakelijke 

panvulling wezen van het werk waaraan de Vlamingen 

I pich toewïjden tot de ontvoogding van hun stam, werk 

plat hoofdzakelijk vaderlandslievend is, en de belang- 

I iktelling verdient van al de rechtgeaardeburgers, die kalm 

een bedaard inzien welke de plichten zijn van de regee- 

f rnng, telkenmale men moet rekenschap houden met den 

I peer bijzonderen toestand van ons land, waar twee ver

schillende rassen, met evenveel hardnekkigheid hun 

i Tfechten, en de rechten van hun taal willen geeerbiedigd 

pien. Immers —  dit zal men met ons moeten bekennen 

j—  het is niet om aan te nemen dat de eene helft van 

è«en land, en dan nog deze helft die aan het leger het 

prootste getal soldaten yerschaft, vernederd en geslacht

offerd worde, enkel en alleen ter wille van haar moeder

t a l .

We stellen ons dus op het gebied der gelijkheid van 

pee beide landstalen, gelijkheid van behandeling zoo voor 

|Mlamingen als voor Walen, en op dit gebied zullen 

wij voor niets of niemand achteruit wijken. Onze zonen 

piie in het leger zijn, moeten recht hebben aan denzelfden 

pterbied, dezelfde achting, en dezelfde voorrechten als 

Waalsche soldaten.

Mijne Heeren, ik wil niet terugkomen tot een onder- 

Werp dat in het lang en in het breed behandeld werd 

pioor mijne vlaamsche collegas; ik wil me ook niet 

stjiil houden, bij het vingerwijzen der wonde die immer 

aaan het belgisch leger kankerde, en dit laatste zoo hate- 

I' Kijk heeft gemaakt bij ons Vlaamsche volk, dat al de 

jnnaatregelen die ooit werden genomen, zelfs dan als men 

| pet deed om het leger op de hoogte te houden van 

pijn bestemming, telkens op een onweerstaanbaren af- 

peer hebben gebeukt. D it was het gevolg van het feit 

! pat de Vlamingen een pijnlijken indruk medebrachten 

pit het leger; daar immers gevoelden zij zich niet te 

I puis, en in een midden overgebracht dat ten eenen male 

I yrreemd was, en aan hun zeden, en aan hun stambe- 

iwustzijn, en aan hun taal.

Ik zal niet verder aandringen. De feiten spreken 

f «duidelijker dan al dt protest-aanteekeningen die deze 

pastgestelde waarheid kan laten hooren : dat, bijaldien 

| ede Vlamingen tot nogtoe van harte hun Vaderland 

[ bbemind hebben, ze anderzijds steeds het leger hebben 

gpehaat. Welnu, het dient niet betwijfeld, dat deze af- 

I peer niet instinctmatig zijn kan; men moet dit feit aan 

peer bedenkelijke beweegredenen toeschrijven : het is 

ponbetwistbaar dat het Vlaamsche volk, voor wat het 

! ldeger betreft, in zijn innigste gevoelens is gekwetst ge- 

yweest.

Ik wil niet langer uitwijden over deze ervaring, van 

ptelkundigen aard; ik wil enkel nog- deze eene aanmer- 

f1 ping bijbrengen, het weze : dat deze gemoedsgesteld- 

' ptieid immer deze was der veroverde en overwonnen 

Lfwolten; en, Mijne Heeren, ik verhaast nu te besluiten : 

Inbet is noodzakelijk, in de huidige omstandigheden, dat 

j pdeze vijandelijkheid tegenover het leger verdwijne;

| pwe moeten alle middelen te werk stellen, om het leger 

j mineer in achting te doen stijgen bij het Vlaamsche volk 

tva de Vlamingen, de opofferingen die thans vereischt 

Worden, te doen aanvaarden.

We hebben dus aanvankelijk de samenstelling van 

vlaamsche regimenten gevraagd. De regeering heeft 

& 2ich verzet tegen deze oplossing, om redenen van bui- 

töengemeenen aard, redenen die zij uiteengezet heeft in 

Ipde bespreking der legerwet; we hebben om haar ge- 

üooegen te doen, ons eerste inzicht laten steken, daar 

do regeering anderzijds, blijk gegeven heeft van de 

Ibbeste gevoelens te onzen opzichte.

Te meer, dat wij gedacht hebben ons doel te be

reiken door de samenstelling van een eenheid, weze 

dfe dan ook de eenvoudigste mogelijk. Inderdaad, wat 

vnaagt ons Vlaamsch volk, en niemand zal betwisten 

i p d a t het nuttig is zijn begeerten te raadplegen, gezien 

f pfeet bloed van zijn bloed op het spel staat.

Ons volk vraagt dat het leger soldaten vorme, die 

fddesnoods hun Vaderland zullen verdedigen, ja, maar 

Ppdat het, langs den anderen kant, op zedelijk, gods- 

[ pilienstig en taalkundig gebied, het wezen niet verkrenke 

vwn zijn zonen die later als burgers zullen terugtreden 

in hun midden.

I Ons volk wil niet dat het leger de plaats weze waar 

|p<ie jeugd de gewoonten en de gebruiken van hun huis 

eni kluis aflevere. Ons volk wil dat de vlaamsche jon- 

gesns, als ze de kazerne binnentreden, zich daar thuis 

em op hun gemak gevoelen, zooals de Waalsche jon- 

g«sns; dat ze zich, van meet of aan, omringd zien van 

; paakkera, en ook van oversten die, van korporaal tot 

ktommandant, hun taal spreken; dat ze dus met dezen 

vrrij en vrank in hun taal kunnen onderhandelen, zonder 

|!péaarom, zooals het eertijds het geval was, den schimp 

eni den spot te moeten verduren van degenen die ze 

Iraet medelijden bezagen en ze als minderwaardige we- 

zcuns beschouwden om het enkel feit dat ze de fransche 

ta«a] niet machtig waren.

[ Het gaat niet zonder een grievend hartzeer dat 

i amen terugdenkt hoe onze Vlaamsche jongens van den 

fpaindercn stand alle mogelijke en onmogelijke verne

deringen hebben moeten uitstaan ter wille van hun niet- 

bèsgrijpen van de andere landstaal.

[ En het is juist om in eens met dezen toestand die 

heet leger hatelijk gemaakt heeft bij het Vlaamsche 

voolk, af te breken, dat wij in het leger de samenstelling

i DELBEKE, volksvertegenwoordiger.

vragen van middens, die Vlaamsche middens zullen 

zijn.

Men zal mij opwerpen dat we reeds een voldoening 

verkregen hebben, en dat de soldatenschool in heft 

vlaamsch wordt gegeven, aan een groot aantal vlaamsche 

soldaten; men zal zeggen : zulks moet volstaan. Dit is 

een argument dat pleit in ons voordeel; immers, kan

het onderricht in het vlaamsch gegeven worden aan

groepen van 30 of 40 militianen, hetzelfde kan gedaan 

worden voor ^groepen van 80 of 100 man, dus ook 

aan een volledige afzonderlijke afdeeling. W e willen

niet dat wat nu gebeurt in de kazerne blijve voort

duren, we willen een einde stellen aan de hatelijke 

komedie die daar gespeeld wordt : de onderrichtgever 

die zich in het front van zijn afdeeling plaatst, en bevel 

geeft aan de recruten die niets dan het vlaamsch ver

staan, uit de rangen te treden, en zich langs de eene 

zijde te scharen terwijl langs de andere zijde zich die

genen plaatsen die het fransch begrijpen.

Dus : twee pelotons, twee korpsen; het korps van 

de zonen onzer werklieden, kleine burgers en landbou

wers; het korps van de zonen uit het Walenland, en der 

rijke burgers uit Vlaanderen, verbasterd door een on

derricht en een fransch regiem van drie vierden eener 

eeuw. Dus : het peloton der arme Vlamingen tegen

over dat der Rijke Vlamingen en Walen.

W e weten heel goed dat de heer Minister bezield is 

met de beste gevoelens, dat hij zorgen zal dat der

gelijke vernederende tooneelen zich niet meer voordoen, 

ja, dat hij zelfs genegen is proeven van afzonderlijke 

indeeling te doen, met het oog op een doelmatiger en 

steviger opleiding der militianen. W e  antwoorden hem, 

dat zijn beste pogen geen goede gevolgen kan op

leveren, gezien den vlaamschhatenden geest die in het 

leger heerscht en dat slechts een formeel wetsontwerp 

dat afzonderlijke korpsen vergt, ons volledige voldoe

ning schenken kan. En deze korpsen, noemt ze dan ook 

met den naam dien ze moeten dragen om een werkelijke 

beteekenis en een oprechte waarde te bezitten in het 

aanschijn van het land; noemt ze : afdeelingen, èska- 

drons en batterijen. O f is men dan wezenlijk zoo be

vreesd een Officieelen Stempel te beiigen, als een waar

borg door de wet gegeven, dat de waar, die men leve

ren wil, wel ter dege goed is?

Ten andere, wat heeft de Regeering dan wel willen 

beduiden met paragraaf I I  van artikel 15, dat luidt 

als volgt : Het onderricht aan de troepen, wordt in 

het fransch en in het vlaamsch gegeven? Waarom is 

zij niet uitdrukkelijker, zooals de Midden-sectie het 

overigens, ook vraagt? Aan wie zal dan het onder

richt in het fransch, aan wie in het vlaamsch gegeven 

worden? De vraag stellen is ze oplossen. M aar zou het 

dan niet beter zijn dat de wet zelve den modus faciendi 

bepale ten einde de misbruiken te voorkomen? En moet 

men dan niet noodzakelijk, met den verslaggever van 

de Midden-sectie, tot het besluit komen, dat het wen- 

schelijk is, voor het theoretisch en practisch onderricht, 

de soldaten naar hun oorsprong te rangschikken, reken

schap houdend, alevenwel, met de ernstige en gegronde 

uitzonderingen zooals wij het, ten andere, ook doen 

in ons amendement dat de rechten van eenieder onge

schonden laat.

W e hadden dus de vaste hoop, dat de regeering, 

gezien we onze eerste amendementen lieten steken, zich 

zou aangesloten hebben bij de indeeling die we op van

daag voorstellen.

W e zijn in onze hoop te leur gesteld. De heer Minis

ter van Oorlog heeft klaar en duidelijk laten verstaan, 

dat hij van geen afzonderlijke indeeling wilde weten.

Men wil de nationale eenheid vrijwaren? Zeer wel, 

zoo ge daarmede beoogt ons grondgebied ongeschonden 

te bewaren, en ieder der beide Belgische rassen zijn 

eigen leven te laten voortleven; een hersenschim is het 

immers te pogen deze twee rassen samen te smelten om 

er een eenheid van te maken; er kan geen spraak meer 

zijn terug te keeren tot de noodlotige onderneming die 

men, na 1830, op touw gezet heeft, alswanneer men 

onze Vlaamsche nationaliteit wilde inslorpen, om in 

ons land de alleen-heerschappij van de fransche taal 

en zeden te doen doordrijven.

Neen, Mijne Heeren, we willen niet meer van het 

vroeger regiem, dat voor de Vlamingen, een regiem van 

verdrukking was, waaraan ze zich verhaast hebben te 

ontsnappen, zoodanig dat er thans in het leger, 70 p. h. 

Waalsche onder-officiers zijn, tegen ongeveer 30 p. h. 

Vlaamsche. Deze cijfers zijn duidelijk genoeg, en heb

ben geen verklaring van doen. De inworteling van de 

Vlaamsche taal in het leger, zal ook de inworteling 

wezen van den Vlaamschen soldaat in het kader van 

het leger, en al had de huidige wet maar dezen enkelen 

uitslag: aan al de Belgen evenveel kansen te verschaffen 

tot het bekomen der graden, dan nog zou ze een over- 

grooten dienst bewezen hebben aan het land. (Zeer 

wel! Zeer Wel! van verschillende zijden.)

Kroniek voor kunst en kennis.

OVER HET D A V ID S FO N D S
In de laatste algemeene vergadering op 27 Mei laatst

leden noemde Z . E. H . Kanunnik Amaat Joos het 

Davidsfonds de machtigste vlaamsche vereeniging,

Inderdaad, het telt .neer dan 11.000 leden, verspreid 

onder de vlamingen van gansch België.

Het ware dus de moeite waard die vlaamschgezinde 

instelling aan onze lezers te laten kennen.

In het jaar 1850 werd door vlamingen van alle 

gezindheden, als strijdmacht voor de vlaamsche rechten, 

een fonds gesticht dat ter nagedachtenis van den « Vader 

der Vlaamsche Beweging » Jan-Frans Willems gedoopt 

werd met den naam van Willemsfonds.

Door de politieke dwarsdrijverij der liberalen, als 

Julius Vuylsteke werd het Willemsfonds stilaan een 

geuzenfonds, zoodat de katholieken in 1875 zich ge

noodzaakt voelden daarnevens een katholiek fonds te 

stichten dat naar een anderen levenswekker, kanunnik

J. B. David, hoogleeraar te Leuven « Davidsfonds » 

genoemd werd.

Terwijl het Willemsfonds, nochtans, zeer werkzaam 

om ongodsdienstige boeken te verspreiden, nu schaars 

2500 leden telt, is het ledental van het Davidsfonds 

vooral sedert 1910 onder het voorzitterschap van Hoog

leeraar Vliebergh, een oud student van Rousselare en 

Veurne, standvastig gestegen, zoodat er nu meer dan 

1 1.000 leden zijn, die, naar alle vooruitzichten na 

twee, drie jaren tot 15.000 zullen gestegen zijn !

Het doel van het Davidsfonds is krachtig mede te 

helpen tot de opbeuring van het vlaamsche volk, niet 

zoozeer door strijdende propaganda als het katholiek 

vlaamsch secretariaat, —  alhoewel deze laatste jaren 

het Davidsfonds flink is opgestegen, —  maar vooral 

door het verspreiden van vlaamsche boeken en vlaamsche 

muziek.

De leden betalen jaarlijks 5 fr. Daarvoor echter 

ontvangen zij jaarlijks 5 of 6 boekdeelen, wier handels

waarde men zonder overdrijven op 10 of 15 fr. kan 

geschat worden.

Bijvoorbeeld het jaar 1913 zullen verschijnen:

1 ) het jaarboek in 2 boekdeelen, met jaarlijksch 

overzicht op de vlaamsche beweging door L. Dosfel, 

de vlaamsche letterkunde, door Hoogleeraar Van Puy- 

velde, de sociale beweging door Fl. Prims, de wereld

gebeurtenissen door den hoofdopsteller van ’t Handels

blad, enz.

2) « De bende van Jan Borluut » historisch roman 

geïllustreerd, met geschiedkundig aanhangsel, door Her

man Ronse.

3) Ca'ins zonde, prachtig-boeiende roman, door onzen 

gevierden volksschrijver Eduard Vermeulen, schrijver 

van Trimards, een lijvig boekdeel fijn geïllusteerd.

4) Het verslag van het Congres van Antwerpen.

Andere voordeeler. zijn vast aan het lidmaatschap.

Van die 5 fr. wordt een minimum van 1.25 fr. af

gestaan per lid aan de afdeelingen om vergaderingen, 

liederavonden, voordrachten, tooneelfeesten in te rich

ten en alzoo bij te dragen tot de verstandelijke ontwik

keling der leden.

Niets kan beter dan een afdeeling van het Davids

fonds het katholiek vlaamsch leven onderhouden in dorp 

of stad. Hoe meer er ingericht worden, hoe meer de 

vlaamsch-katholieke gedachte in ons vlaamsch volk, 

vooral onder onze nog al te verfranschte burgerij zal 

binnendringen. En dit is wellicht de grootste, de onont- 

beerlijkste overwinning die nog te behalen staat op 

vlaamsch gebied.

Buitenlandsch overzicht.

DE PARTIJEN  
IN NOORD-NEDERLAND-

Binnen een tiental dagen wordt D E  G R O O T E  

K IE S S T R IJD  in Holland gestreden. Die strijd zal 

beslissen of het land gedurende het volgend vijfjarig 

tijdperk door een christelijk of door een liberaal en 

goddeloos ministerie zal bestuurd worden.

Deze herkiezing heeft voor onze Noorderbroeders een 

buitengewoon belang omdeswille der twee belangrijke 

vraagstukken waarover de strijd aangegaan wordt : 

het kiesstelsel en de scholen.

Het nieuw kiesstelsel dat voorgesteld wordt geeft 

stemrecht aan alle hoofden van huisgezinnen die 25 

jaar oud zijn.

De nieuwe schoolwet, door het ministerie voorgesteld, 

stelt openbare of staatsscholen en bijzondere of vrije 

scholen op den zelfden voet voor wat de geldelijken 

steun van den Staat aangaat.

De schoolkwestie is dus, evenals in België, de groote 

strijdvraag.

Het grondgedacht der nieuwe Nederlandsche school

wet is de vrijheid voor den huisvader. Het is de Staat 

niet die als onderwijzer moet optreden. De Staat heeft 

geen andere zending dan den huisvader bij te staan.

Dat de goddelooze partijen tegen dit schoolontwerp 

storm loopen zal niemand verwonderen, want daar ge

lijk hier vinden de geuzenpartijen dat de openbare 

scholen van den Staat een allerbest, gemakkelijk en 

goedkoop middel is om de jeugd te onttrekken van alle 

christene opvoeding.

— r»o«-—-

De samenstelling der politieke partijen of groepen, 

zijn niet heelemaal de zelfde in Holland als in België.

De politieke partijen staan er in twee kampen : de 

linkerzijde en de rechterzijde.

De twee groepeeringen of bondgenootschappen be

staan uit verschillende bestanddeelen die elk eene onaf

hankelijke partij vormen op hun eigen.

I. D E  L IN K E R Z IJD E  bestaat uit een verbond 

van gematigde liberalen, vooruitstrevende liberalen, vrij

zinnige demokraten en socialisten.

1. De gematigde liberalen behooren tot eene ver

ouderde en uitstervende partij die schoone dagen be

leefde*, maar nu maar enkel bestaat uit hoofdmannen 

zonder leger. Het zijn de mannen van den afgod-staat, 

de mannen der onzijdige scholen, de mannen die den 

godsdienst onder de voogdij van den afgod-staat zouden 

willen stellen. Die partij, die nog al wel op onze Bel

gische doctrinairen trekt, telt niet veel meer mede en 

haar politiek leven bestaat in een meeloopen met ande

ren. Maatschappelijke werken trekken zij hun niet aan.

2. De vooruitstrevende liberalen zijn wat sterker. 

Z ij verzaken aan het Manchester-stelsel van alles maar 

te laten zijnen gang gaan op maatschappelijk gebied. Z ij 

willen sommige maatschappelijke hervormingen, doch 

bezitten geene werken. Van algemeen stemrecht willen 

zij niet weten. Op godsdienstig gebied zijn zij eens met 

de gematigde liberalen.

3. De vrijzinnige demokraten. Hun grondbeginsel is: 

algemeen stemrecht dat zij als eerste en noodzakelijke 

voorwaarde aanzien tot oplossing van het maatschap

pelijk vraagstuk. Z ij willen maatschappelijke wetten 

op alle gebied. Doch hunne volksgezinde gedachten 

werken zij alleen uit in woorden. Wanneer zij aan de 

daden, aan de volksgezinde instellingen moeten be

ginnen, dan laten zij het schieten, omdat zij vinden

dat de praktische oplossing te veel opoffering en te veel 

geld kost.

4. De socialisten of sociaal-demokraten vinden hun 

aanhangers vooral in het pro’estantsch noorden van 

Holland, waar het godsdienstig leven onder het volk 

grootendeels uitgedoofd is. De socialisten hebbfen min 

macht in Holland dan in België.

Deze vier partijen aaneengestrengMd heeten de linker

zijde. De band die ze aaneensnoert is niet de zelfde 

maatschappelijke strekking, maar wel de zelfde ongods- 

dinstige strooming. Daarom noemt men ze de onchris

telijke of antichristelijke partijen.

— »o«—

II. D E  R E C H T E R Z IJD E  gelijkt ook aan eene 

ark van Noë en sprietelt ook uiteen in verschillende 

richtingen : anti-revolutionnairen, christelijk-historischen 

en Roomsch-Katholieken.

1. De anti-revolutionnairen zijn de Calvinisten of 

protestanten, die godsdienstig zijn. Z ij willen de vrij

heid voor allen en toonen dat zij het meenen met eerlijk 

samen te werken mr.t de Katholieken. Op maatschap

pelijk gebied zijn zij niet alleen eensgezind.

2. De christelijk-historischen zijn ook protestanten, 

maar die een stap verder staan van de katholieken. Z ij 

willen christenen zij vooruit en vooral en wat de geschie

denis betreft, doen zij alsof de wereld geschapen ware 

bij het ontstaan van het protestantismus. Z ij zijn er 

bijzonder op gemunt door de Roomsch-Katholieken 

niet verslonden te worden.

.3 De Roomsch-Katholieken die een verbond ge

sloten hebben met de twee bovengemelde partijen om 

hunne gemeenschappelijke godsdienstige belangen te 

verdedigen.

Onder de katholieken bestaat eene belangrijke stroo

ming die het maatschappelijk vraapstuk met woorden 

en werken tracht op te lossen volgens de leering der 

Heilige Kerk.

Deze drie partijen staan bekend onder den naam van 

christelijke partijen.

Tusschen die christelijke en onchristelijke partijen 

wordt de strijd voor de vrijheid van scholen geleverd.

Voor onze Katholieke Noorderbroeders is de strijd 

lastig, in een land dat in meerderheid protesrantsch is 

en in sommige streken in onverschilligheid en mate- 

rialismus verzonken ligt.

Doch met moed en betrouwen gaan zij tot den strijd.

Wekelijksche kroniek.

Wereldtentoonstelling
VAN GENT.

(Bijzondere briefwisseling).
’T « M O D E R N  D O R P  ». Deze opening

had plaats Maandag, om 3 112 uren.

De heer Maenhaut, zegt welkom aan den heer 

Minister en al dezen die de uitnoodiging tot de opening 

zoo welwillend beantwoordden.

De heer Minister antwoordde in eene gemoedelijke 

en krachtige taal. H ij zegt dat de Landbouw vooral 

dient vooruitgeholpen te worden, want dat de boeren 

zulks ruimschoots verdienen.

O P E N IN G  V A N  D E  f W  A  P E N  H A  LLE . —  

Woensdag namiddag, om 3 uren, had de plechtige ope

ning plaats van deze halle.

Uit de verzameling der schoone gevels van Gent.

Verschillige officieren en genoodigden hadden er aan 

gehouden deze zeer belangrijke opening bij te wonen.

W ij zetten onze lezers aan de wapenafdeeling met 

een bezoek te vereeren en tevens het diorama, waarvan de 

ingang op 50 centiemen gesteld is, niet voorbij te gaan.

O P E N IN G  V A N  D E  W A T E R IN G E N  E N  

B O SSC H EN . ■—  De heer De Lamier. oud senator, 

dankt den heer minister Helleputte voor zijne tegen

woordigheid, hetgeen zijn belangstellen in deze zaak 

bewijst.

H ij zegt ook nog welke uitbreiding de waters en 

bosschen genomen hebben.

De bosschen hebben in België eene oppervlakte van

540.000 hectaren, hetzij 1Z6 van het gansche land.

Jaarlijks wordt in België voor 200 miljoen frank 

hout ingevoerd.

In 1912 hebben wij in België 19.000 jagers gehad 

en 100.000 vischverloven werden afgeleverd.

D E  K O N IN G  TE G E N T . —  Heden Vrijdag, 

heeft de Koning een nieuw bezoek gebracht aan de 

Wereldtentoonstelling van Gent. De Koning heeft ver

scheidene vreemde paviljoenen bezovht, en gansch den 

dag in de tentoonstelling doorgebracht; ’s middags heeft 

Zijne Majesteit met de bijzonderste inrichters van de 

tentoonstelling ontbeten.



om tien ure. Een banket volgde, alsook eene wande

ling door de bevlagde straten. 

, De jubilarissen werden verscheidene schoone 

bloemgarven aangeboden, alsook een schoonen zetel. 

Wevelghem. — Een looppeerd van M. Jules 

Pipe, eigenaar te Moskroen, verschoot hier Dinsdag 

namiddag. Het was gespannen in een licht rijtuig, 

’t Sloeg aan het hollen, het rijtuig keerde om en was 

gebroken. Zijn geleider en Pipe zoon, werd licht 

gekneusd.

S' J.lAg

Mijnheer HENRI j  HOSTENS

echtgenoot van Mevrouw M a r ie  C a p elle

Doctor in Geneeskunde 

Heelmeester in het Hospitaal 

Stichter-Leeraar van het Roode Kruis van Belgie 

(Onderkomiteit Rousselare)

Voorzitter van het plaatselijk Komiteit van den Nationalen 

Bond tegen de teringziekten 

Stichter-Geneesheer van het Dispensarium 

« Koningin Elisabeth »

geboren te Bever en den 3 Oogst 1868 en overleden 
te Rousselare den 28 Mei 1913.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

LEIEVLAS. —  Woensdag 4 Juni. — De markt is flauw ge
stemd ; de vraag ontbreekt teenemaal. De Koopers van Kortrijk, 
zelfs het Syndikaat, hebben maar weinig vlas afgeteld. De fran
sche spinnerij doet heelemaal niets. De gemeenste soorten, die 
verleden winter nog 18, ja 20 kronen golden, worden nu aan
10 tot 12 kr. vruchtelooste koop geboden. De klodden zijn ook 
een weinig gezonken : natuurklodden, 75 a 78 fr.; gezwingelde, 
50 fr .; vlasafval (déchets), 5.50 a 6 fr. ; leemen, 1.30 a 1.35 fr. ; 
lijnzaad, 24 a 24.50 fr. Alles per 100 kil.

Het werk aan de Leie gaat goed vooruit: de eerste roting 
geschiedt in 6 of 7 dagen, de tweede in 6, 7 of 8 dagen. De 
regen der laatste dagen heeft veel deugd gedaan aan de vlas- 
gaarden ; men denkt dat de vlasteelt even belangrijk is als ver
leden jaar. Volgens het verslag der landbouwkundigen van den 
Staat, bedroeg de teelt in 1912 21,662 hectaren, waarvan West- 
Vlaanderen 10,243 heet., Oost-Vlaanderen 5,830, Antwerpen 
346, Brabant 1,209, Henegouwen 3,027, Luik 49, Limburg 17, 
Luxemburg 20, Namen 921.

RUSSISCH VLAS. — St-Petersburg, 30 M e i: Het zaaien is 
bijna overal ten einde; men denkt dat de viasteelt evenveel 
hectaren beslaat als verleden jaar. De prijzen voor waterroot 
zijn vaster en zelfs in lichte rijzing ; voor de gemeenste soorten 
zijn de prijzen wat gemakkelijker.

1ERSCH VLAS. — Belfast, 31 M e i: Weder in Ulster zeer 
gunstig; de vlasgaarden hebben schoon uitzicht.

Vlas- en werkgarens.
Bielefeld, 30 M e i: Steeds levendige vraag.
Gent, 30 M e i: Levendige vraag. Prijzen vast.
Belfast, 31 M e i: Weinig levendige vraag, doch prijzen vast. 

Men denkt dat de Vereenigde Staten in het aanstaande seizoen 
vooral werkgarens zullen vragen.

Dundee, 31 M e i: Fijne vlasgarens weinig gevraagd. Gewone 

nummers en werkgarens beter opgezocht.

Rijsel, 4 Ju n i: Goede verkoop aan buitengewoon vaste prijzen 
voor alle nummers.

Lijnwaad.
Gent, 30 M e i: Goede verkoop.
Belfast, 31 M e i: Geringe verkoop en het vooruitzicht voor

spelt geene zakenherneming. Men voorziet nochtans geen: mo
gelijke prijsvermindering. Veel wordt gesproken over het nieuw 
Amerikaansch toltarief, dat eerder ter bespreking kwam in den 
Senaat dan men dacht, en voor hetwelk men levendige bespre
kingen verwacht in zake textielen.

Linnen zakdoeken worden zoowat overal goed gevraagd.
Dundee, 31 M e i: Linnengoed ietwat beter gevraagd.
Rijsel, 4 Ju n i: Verkoop beperkter dan verleden week, doch 

prijzen vaster en zelfs in rijzing.

[Katoen.
Afslag is ingetreden. Over den katoenoogst 1913 wachten wij 

de mededeeling af van het Census Bureel van New-York, die 
op 2 Juni 11. moest verschijnen.

Ziehier intusschen de prijzen, met merkelijken afslag.
Liverpool, 4 Ju n i: Juni-Juli, 6.35.
Le HSvre, 4 Ju n i: Juni, 77.75.

Chicoreien.
Antwerpen, 1 Juni. —  Bericht van M. Cyr. Vindevogel.— 

Toestand onveranderd. Markt buitengewoon kalm met heel be
perkte zaken. Van nu af schijnt het zeker dat de chicoreioogst
1913 merkelijk minder zal zijn dan 1912, daar eenerzijds de 
bezaaide oppervlakte zoo groot niet is en men anderzijds ook 
vreest voor mindere opbrengst, door onvoldoende voorberei
ding Van de akkers. Doch die beoordeeling schijnt wat voorba
rig. Binnen een paar maanden zal men daar met meerdere 
zekerheid kunnen over spreken. Intusschen is de uitvoer ver
minderd, zooals blijkt uit de volgende statistieken: uitvoer, 
April 1913: 1,213,086 kil. ; April 1912: 1,449,459 kil. ; April 
1911 : 1,066,480 kil.

Rijsel, 28 M e i: Beschikbare, 15,00 fr. ; oogst 1913, Okt.-Nov. 
op wagon, 16.25 fr.

Leeuwarden, 30 Mei : Beschikbare, 6 g. 3/4 ; oogst 1913, 
Okt.-Nov. 7 g. 70 op statie.

Maagdeburg, 30 M e i: Beschikbare, 14 M . ; oogst 1913, Okt.- 
Nov. op statie, 15 M.

Gent, 30 M e i: Beschikbare, 13.25 fr. ; oogst 1913, Okt.-Nov. 
op statie, verkoopers 15 fr., koopers 14.75 fr.

Kortrijk, 2 Ju n i: Beschikbare, 13.50 fr.
Rousselare, 3 Ju n i: Beschikbare, 13.25 a 13.50 fr.
Alles per 100 kil. vrachtvrij op statie of op schip, betaalbaar 

binnen de 30 dagen.

^URGËRSTANÏ)
ANSEGHEM.

Geb. — Godelieva Cappon, dv. Alfons en Irma Verdonck. — 
Gustaf Depraetere, dv. Gentiel en Maria Deleurere. —  Clara 
Terras, dv. Albert en Maria Boonaert. — Clara Vandevelde, dv. 
Jules en Maria Terras. —  Gabriel Delarue, zv. Remi en Anna 
Dereycke. — Irma Noreilde, dv. Remi en Maria Vancraeynest.

Sterfg. — Gustaf Verbeke, 13 m. —  Achiel Waelkens, 15 m.

ARDOYE.

T ro u w b e lo fte n . —  Emiel Vancauwenberghe, zwingelaar en 
Alida Meeuws, kantwerkster, te Swevezeele. — Remi Devolder 
en Silvia Bouckaert, landbouwers.

Geb. — Maurice Verfaillie, zv. Karei en Leonia Vandecaveye.
— Martha Deelerek, dv. Felix en Celina Mortagne. — Maurice 
Brouckaert, zv. Cyriel en Maria Lefevere.— Margareta Strynck, 
dv. Achiel en Leontine Vankeersbilck.

Huw. —  Josef Beernaert, schoenmaker, te Rousselare en 
Euphrasia Mortagne, kantwerkster.

Sterfg. — Rosalia Huyghebaert, 72 j. kloosterzuster. —  Ca
miel Feys, 1 jaar.

BISSEGHEM.

Geb. — Alice Delbaere, dv. René en Augusta Fieux. —  Clara 
Theuninck, dv. Maurice en Gabriella Neve. — Camiel Warlop, 
zv. Arthur en Maria Haemers.

CUERNE.

Geb. — Elza Priem, dv. Alfons en Julma Maertens. —  Julia 
Seghers, dv. Alois en Celina Vermeulen. —  Maria Decock, dv. 
Richard en Bertha Bistoen.— Agnes,Defoort, dv. Josef en Elodia 
Delaere. — Julia Naert, dv. René en Leonia Jonckheere. — Joris 
Gheysens, zv. Cyriel en Maria Nuyttens. — André Knockaert, 
zv. Modest en Maria Bouckaert. —  Joanna Derycke, dv. Alois 
en M. Vanhoutteghem —  Ivo Decaluwe, zv. P. en J. Debackere.

Sterfg. —  Camiel Deleu, 60 j. Harelbekestr. — Constant 
Goethals, 67 j. Gasthuisstr.— Maria Buyse, 1 j. Ste Catherinestw.

GULLEGHEM.

Geb. — Germana Derthoo, dv. Camiel en Emma Malfait. — 
Maurice Vansteenkiste, zv. Gustaf en Irma Vervaeke. —  Lucien 
Baekelandt,zv.Alberic en Celina Verstraete.— Michel Maertens, 
zv. Petrus en Augusta Tyberghien. — Georges Dermaux, zv. 
Cyriel en Maria Seys. — Camiel Debuyck, zv. Cyriel en Louisa 
Beyls. —  Michel Neyrinck, zv. Cyriel en Maria Vanneste.

Sterfg. — Julia Vanackere, 1 j. —  Natbalie Gheysen, 90 j. 
weduwe Demeestere.

HARELBEKE.

Geb. —  André Rommens, Teesweg. —  Julienne en Lucienne

Bert, Boterpotstr. — Maurice Rigole, Staceghem. —  Rachel 
Decraene, Kortrijkstr. —  Maria Windels, Deerlijkaardeweg. — 
Maurice Quartier, Kortrijkstr. — Marcel Hellebuyck, Deerlijk
aardeweg. —  Elza Debaere, Beverenstraat.

Huw.— Hector Vandekerckhove, landbouwer, te Ingelmunstsr 
en Maria Desplenter, zonder bedrijf.

Sterfg.— Alfons Vanoverschelde, 50 j. landbouwer, Herpelstr.

—  Lucienne Bert, 3 d. en Julienne Bert, 5 dagen, Boterpotstr.

HOOGLEDE.

Geb. —  Ivonna Vermander, dv. Victor en Leonia Vereecke.—
— Marcel Roose, zv. Oscar en Elodia Verstraete. —  André 
Moyaert, zv. Cyriel en Victorina Roose.

Sterfg. — Louise Dewitte, 63 j. echtg. van Jan Dehulster. — 
Theresia Cornette, 69 j. echtg. van Francis Defrancq. — Maria 
Doom, 8 maanden.

LEDEGHEM.

T ro u w b e lo f te . — Julien Lapiere, vlaswerker, te Wevelghem 
en Augusta Viaene, naaister.

Geb. — Bertha Cokelaere. — Huw. —  August Wyffels, peer- 
dengeleider te Gheluwe en Florentia Viaene, dienstmeid.

Sterfg. —  Elza Claeys, 2 j. wijk St-Pieter.

ISEGHEM.

Geb. — Godelieve Coolen, dv. Gustaf en Juliana Verhelst, 
Sloore. — Roger Decoster, zv. Camiel en Emma Vansteenkiste, 
Gentstr.— Gabriella Clauw.zv. Edmond en Florentine Schmitz, 
Gentstr. — Ivonna Verstraete, dv. Eugeen en Irma Vanlauwe, 
Statiestraat.

Huw. — Henri Seynaeve, 20 j. borstelhoutmaker en Rachel 
Herman, 17 j. bottienstekster. — Alfred Seynaeve, 23 j. borstel
maker en Irma Vanbeylen, 19 j. borstelmaakster.

Sterfg. —  André Vanhaverbeke, 9 dagen, Lendeledestraat. — 
Godelieva Claeys, 1 j. Slabbaert. — Henri Vandenbussche, 70 j. 
wed. van Ursula Lezy, echtg. van Helena Vanhaeverbeke, Gent- 
straat. — Julia Callewaert, 1 j. Krekelstr. — Clara Hespeel, 5 m. 
Kotje. —  Jules Naert, 47 j. echtg. van Emma Cottenie, Meenen- 
straat. — Willem Holvoet, 6 dagen, St-Pieterstr. — Raphaël 
Hoornaeat, 5 m. Gentstr. — Barbara Verhuist, 60 j. wed. van 
Constant Seynaeve, echtg. van Victor Bouckaert, Meenenstr. — 
Elisa Depoortere, 26 j. Hondekensmolen.

KORTRIJK.

T ro u w b e lo fte n . — Cyriel Werniers, statiewerkman, Congo- 
weg en Elisa Holvoet, naaister, gehucht Pottelberg. — Achiel 
Vandenheede, wever en Augusta Vansieleghem, huishoudster, 
beide Meenenstr. —  Robert Raepsaet, meester smid en Maria 
Dewitte, koffiehuishoudster, wed. van Henri Meurisse, beide 
Doornijkwijkstr. —  Arthur Felhoen, handelaar, Budastraat en 
Helena Lahousse, zonder bedrijf, St Janstr. — Joris Ovyn, nij- 
veraar, te Kortrijk en Maria Baekelandt, zonder bedrijf, te Gul
leghem.—  Josef Lecluyse, huisbewaarder, te Kortrijk en Josefina 
Lecluyse, zonder bedrijf te Laeken, voorheen te Brussel.

Geb. — Gerard Vandevenne; Kapellestr.— Genoveva Verbeke 
Doornijkstr. —  Theophiel Vanderghinste, Staceghemstr. —  Irma 
en Germana Verhaegen, Nijverheidskaai, geh. te Schoonaerde.
—  Maria Decock, Barbensreke. —  Michel Carlier, Vandamme- 
beluik.’ — Werner Vermote, gehucht Pottelberg. —  Gerard 
Deworm, Recollettenstr. — André Devos, Audenaerdesteenweg.
— Henri Landsheere, gehucht Ste-Anna. — Medard Sandra, 
Proostdijstr. —  Celina Masselus, gehucht Kapel ter bede. — 
Maria-José en Cecitia Vandenreeck, Gentsteenweg. — Marietta 
Sagaert, Doornijksteenweg. —  Elvina Bleuzé, Marckesteenweg.
— Maurice Deweirt, Veemarkt.

Huw. — Ernest Vanhollebeke, 25 j. landbouwer, St-Denijsstr. 
en Julma Dassonville, 24 j. strijkster, Doornijksteenw. —  Rafaël 
Vanhecke, 27 j. gasthofhouder, te Blankenberghe en Romania 
Desquand, 26 j. modemaakster, St-Rocbuslaan. —  Pieter Van- 
halst, 65 j. herbergier, wed. van Juliana Planckaert, Bruggestr. 
en Eudoxie Declercq, 50 j. fabriekwerkster, echtgescheidene 
van August Vindevogel, Vercruyssenspoortje.

Sterfg. — Margareta Delombaerde, 1 m. Staceghemsteenw.
— Frans Teirlinck, 5 m. Vannestensreke. —  Hippoliet Lybeert, 
61 j. zonder bedrijf, gehucht Pottelberg.— Jeroom Verhelst, 7 j. 
Herderstr. — Maria Vandaele, 64 j. zonder bedrijf, wed. van 
Pieter Callemin, Gentsteenweg. — Alfons Vanbelleghem, 7 m. 
Groeninghekaai. —  Joël Vervaeke, 3 m. O. L. Vrouwstraat. — 
Leonia Degroote, 31 j. weefster, gehucht Marionnetten. — Joris 
Deman, 5m . St-Antoniusstraat. — Karei Verhoye, 20 j. smid, 
Vaartstr. —  Maria Desrumaux, 69 j. huishoudster, Magdalena- 
straat. —  Jules Vanneste, 57 j. brouwersgast, echtg. van Elisa 
Dewachter, Doornijkwijkstr. — Maria Mertens, 38 j, zonder be
drijf, Voorstr. — Alfons Laperre, 4 m. St-Jansstr. — Hubert 
Degroote, 14 dagen, Wandeling der engelschen. —  Theresia 
Lameire, 79 j. kloosternon, gehucht Ste-Anna.

MOORSEELE.

Geb. — Maria Dupont, dv. Jules en Mathilde Grymonprez. — 
Germain Gekiere, zv. Horace en Elodia Daels. —  Maria Van- 

lerberghe, dv. Constant en Mathilde Clarysse. — Camiel Par
mentier, zv. Jules en Julia Gheysen.

Sterfg. — Louisa Taillieu, 68 j. echtg. van Const. Vandamme.

MOORSLEDE.

Geb. — Omer Baekelandt, zv. Julien en Amelia Samyn. — 
Antoinette Demaitre, <lv. Camiel en Pharailde Leenknegt. — 
André Vandenbroucke, zv. Achiel en Silvia Vanhee. —  Magda
lena Vancolen, dv. Achiel Maria Depuydt.

Sterfg.— Leo Lybeer, 61 j. Watermolen.— Silvia Schoutteten
14 dagen, Slijps.

ROUSSELARE.

T ro u w b e lo fte n . — Arthur Temmerman, meubelmaker, wed. 
van Maria Vandoorne, en Celina Desmet, haspelaarster, wed. 
Josef Surmont. — Arthur Bonte, fabriekwerker en Germana De- 
clerck, spinster. — Leo Huyghebaert, bediende an Augusta Du- 
jardin, naaister. — Thierry Gevaert, peerdengeleider, te Lange- 
marek, voorheen te Rousselare en Maria Verbrugghe, werkster, 
te Langemarck.

Geb.— Hilaire Alleman, Bruggesteenweh.— Marcel Bouckaert 
Beverensteenweg. — Louis Speybrouck, Bruggesteenweg. — 
Odiel Leenknegt, Groenestr. — Albert Wysselinck, Dambertstr.
— Rachel Speybrouck, Meenensteenweg. — Maria Vandooren, 
Hoogledesteenweg. — Robert Coulier, Statiedreef. — Margareta 
Debruyne, Beverenstr. —  Maria Sambaer, O. L. Vrouwstr. — 
Luciaan Brouckaert, Spanjestr. — Maria Deriemaeker, Herder- 
straat. — Maria Meesseman, Hoogledesteenweg. — Elisa Ver
straete, Bleekeriestr. — Margareta Caytan, Hoogledesteenweg.
— Simonna Pipyn, Ardoyesteenw. — Baudewijn Feys, Bruane- 
straat. —  Paul Vandendriessche, Ardoyesteenweg.

Huw. — Henri Herrinckx, 23 j. fabriekwerker en Margareta 
Debacker, 20 j. voddenwerkster. — Eugeen Verhaeghe, 20 j. 
leurder en Angela Lambrecht, 20 j. voddenwerkster. — Arthur 
Muller, 21 j. wever en Maria Ingels, 21 j. voddenwerkster. — 
Jules Verhelst, 24 j. ijzergietersgast en Maria Deleye, 20 j. vod
denwerkster.

Sterfg. — Marcel Vanopdenbosch, 2 m. Yperstr. — Coleta 
Vanhaverbeke, 77 j. waschvrouw, wed. van Francies Vinckier, 
Hospitaal. — Cyriel Malfait, 24 j. wever, Koornstr. —  Antonia 
Debels, 17 m. Meenenstr. — Emilia Callebert, 7 j. Vierwegstr.
—  Elvina Bruneel, 47 j. herbergierster, echtg. van Victor Van
coillie, Handboogstr. —  Maria Dekeerle, 70 j. zonder bedrijf, 
echtg. van Joannes Verbrugghe, Gitsstr. — Maria Deman, 1 j. 
Ooststr. — Coleta Sobry, 75 j. zonder bedrijf, echtg. van Karei 
Dufoor, Kattenstraat.

STADEN.

Geb. — Omer Godderis, zv. Isidoor en Silvia Christiaens, 
Houthulststr. — Godelieva Vanhalewyn, dv. Jules en Maria 
Brackez, Sparre. — Willem Lauwers, zv. Jan en Mancinda Van
neste, ’s Graveneik. — Marcel Vandamme, zv. Camiel en Alice 
Vanlocke, Houthulststr. — Martha Herreman, dv. Henri en Lucie 
Vergote, Hoogeschure. — Achiel Colpaert, zv. Henri en Emma 
Crombez, Houthulststraat.

Sterfg. — Charles Lefever, 45 j. wed. van Rosalia Steenkiste 
en van Eugenia Peene. — Louisa Peel, 74 j. wed. van Leonard 
Crombez, Dixmudesteenweg.

SWEVEZEELE.

Geb. — Margareta Devriese, dv. Henri en Adelina Moerman.
—  Firmin Bousson, zv. Edmond en Hermenie Debaecke.

Sterfg. — Charles Deneweth, 72 j. echt. van Theresia Mareel.

WEST-ROOSBEKE.

Geb. —  Michel Vandecandelaere, zv. Jules en Hectorina De
man. — Margaretha Bardyn, dv. Alidor en Eveiina Robbe. — 
Irma Willemyns, dv. Alfons en Maria Logghe.

Huw. —  Henri Bondue, vlask. en Mathilde Ghekiere, kleerm.

Sterfg. — David Deraedt, 64 j. echtg. van Octavia Pattyn. — 
Robert Derck, 4 m. — Zosma Vandamme, 3 m. — Henri Coop
man, 14 dagen. —  Rachel Pecceu, 2 m.

WEVELGHEM.

T ro u w b e lo fte n . — Julien Wallays en Zoë Vandenbroucke.— 
Camiel Vandewalle en Irma Delaere, van Elsene. — Julien La
piere en Augusta Viaene, van Ledeghem. — Arthur Verraest en 
Helena Bostoen. —  Vedastus Lefevre, wed. van Marie Vande- 
vyvere, te Meenen en Esther Gryspeerdt.

Geb. —  Arthur Mispelaere, zv. Constant en Julia Pollet. — 
Marcel Mispelaere, zv. Jules en Leonia Watteyn. — Martha 
Doornaert, dv. Cyriel en Maria Porte. — Willem Madone, zv. 
Henri en Matha Vanlerberghe. —  Maria Vanlede, dv. Jules e» 
Celina Ponseele. —  Anna Chambaere, dv. Edmond en Elodia 
Platteeuw. — Prosper en Henri Engels, tweeling van Victor en 
Clementina Vandorpe. —  Gilbert Stragier, zv. J. en L. Donckels.

Huw. —  Hector Naessens, van Harelbeke en Margaretha 
Mullier. —  Achiel Rogghe en Maria Florin.

Sterfg. —  Georges Mispelaere, 12 j.

WYNKEL-ST-ELOOI.

Geb. —- Georges Vanhalst, zv. Hector en Alida Dendauw. — 
Anna Decock, dv. J. en Flavia Callens. — Octaf Sabbe, zv. Alf. 
en Elisa Demyttenaere. — Jeroom Boudrez, zv. Remi en Elisa 
Vanfleteren. —  Marcel Verhelle, zv. Julma. — Jules Mulier, zv. 
Hector en Eudoxie Debuy.

Huw. —  Achiel Somerslaep, 22 j. chauffeur, te Reckem en 
Julma Vuylsteke, 22 j. naaister. —  Prosper Vansteenkiste, 31 j. 
vlaskooper, te Gulleghem en Adelina Demasure, 37 j. zonder be
drijf. —  Alberic Maertens, 34 j. handelaar, te Rumbeke en Irma 
Degryse, 37 j. handelaarster. — Maurice Vanhoutte, 28 j. han
delaar te Luingne en Augusta Desmet, 28 j. landbouwstei.

Sterfg. —  Magdalena Bonte, 5 m. — Magdalena Decock, 9j. 
Ivonna Vuylsteke, 4 m. — Constant Decock, 73 j. wed. van 
Rosalia Bekaert. — Julien Lefere, 67 j. weduwaar van Barbara 
Strobbe. —  Theresia Tack, 85 j. wed. van Felix Garsbeke.

M a r k t e n  v a n  K o r t r i j k .
2 Juni. —  Witte tarwe, 21-50 tot 22-00 per 100 

kilos; roode tarwe, 2o 50 tot 21-00 ; rogge, 17-00 
tot 17-50 ; haver, 21-00 tot 22-00 ; boonen, 23-00 
tot 24-00; witte aardapp., 5-25 tot 5-50; roode
aardappels,----tot ---- : boter, per kilo 2-80
tot 3-oo : eieren, de 26, 2-20 tot 2-3o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 70-50 ; lijnzaadolie, 
58-50, koolzaad, 32-50; lijnzaad, 27-25; koolzaad- 
koeken, 14-00 tot 15-00; lijnkoeken, 18-00 tot 19-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen, 26-50; ammo- 
niak-sulfaat, 34-00 ; suikerijen, 13-25 tot 13-50; 
suikerijboonen,----.

V e e m a r k t  v a n  '*£ Juni .
Getal tekoopgestelde dieren 400. Prijs per kilo 

levend gewicht.

39 ossen l s,e I-o5 2"e 0-91
141 veerzen 1-06 0-93
191 koeien I-oo 0-88
29 stieren I-oo 0-88

V e l l e m u r k t  v a n  O
Stieren 1-37 tot 1-39 Ossen
Kalvers 2-21 tot 2-24 Veerzen
Nuchtere 2-12 tot 2-16 Schapen
Koeien 1-72 tot 1-73

V e t m a r k t .

3de 0-80 
0-82 
0-79 
0-77 

Juni.
1-70 tot 1-73 
1-72 tot 1-74 
1-05 tot l-o7

Croot vet 
Klein vet

0-83 tot 0-86 
0-20 tot 0-30

Niervet 0-91 tot 0-94 
Schapenv0-70 tot 0-73

M a r k t  v a n  R o u s s e l a r e .
3 Juni. —  Oude tarwe, 21-00 tot 21-50; roode, 

20-00 tot 2o-50; rogge, 17-00 tot 17-50; haver, 21-00 
tot 22-00 ; boonen, 23 00 tot 24-00 ; aardappels, 
8-00 tot 8-5o; boter per kilo, 2-80 tot 3-10; eiers per 
25, 2-20 tot 2-30; koolzaadolie per 100 kilos, 70-5o 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 58-50 tot 00-00 ; viggens, 
19-00 tot 39-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 13-25, schip 
13-5o; Mei-Juni, wagon 14-50, schip 14-75; groeite 
1913, wagon 15-25. schip 15-5o.

ELECTRICITEIT
Onderneming van Licht,Dynamos, Motoren 

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

Warm water en Stoom verwarming.

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

IL O N D E E l  Gebroeders
Loodgieters, Zinkbewerkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten.

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

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

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

Dr Th. Fowlcr’» 
IV l e r p i l  J.-t». krachtda
dig geneesmiddel, bijzon- 
uer bereid voor nier en 
biaasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 
geneeskundig korps be
voegd verklaard, hebben 
l>r l ' o w l i  r-s IV ler-  
l . 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 overtuieen dat men hun wel de echte 
X i f . ' g t i i i c t i  A f l e u e r e .  voorzien van den 
groenen waarborgband met het handteeken van 
DrTli. Fowler,

PR IJS : F r . 3 , 5 0  de doos.

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 en 
Deneus, Groote Markt.

Rloemmisten 
en Groenselkweekers

die aanstond verlangen te pachten, 
Hofstede met drie gemeten land bij Gent 
gelegen. En Stieldoeners die begeeren 
woningen met koer en stallingen bij eene 
groote markt, en Landbouwers die 
verlangen Hofsteden aanstonds te pach
ten, gelieven te schrijven naar Camiel 
Storme, Verzekeringsagent, Emelghem 
bij Iseghem.

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

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

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

Schrijnwerker
is gevraagd voor den orgelmakersstiel, 
bij Oscar Anneessens-Marinus, Groenin- 
ghelaan, 40, Kortrijk.

welgekalanten 
Schoenwinkel

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

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

Over te nemen

R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter S ï ( j .W O \ C E A U .

S i i i o l e n s t t a a f ,  
16.» «i«>‘ 4‘ l,llaatste uitvin
ding officieel bekend ge-
ma.- ' i  ....."4 242,644 van
24 Maart 1912.

Heer L/ÜMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, ‘.e 
K o f i  « y k .  den vierd n 
maandag der maand, n 

i Hotel de Flandre, (Statiej.

Te koopen uit ter hancH
te Blandain, bij Louis Devernay, twee 
Wagens, eene Stortkar, eene Molenaars- 
karre, engelsche en fransche Molenstee
nen, een Blutoir, een Kuischer, Trap en 
Molenstart, enz., enz.*

Huis HENRI DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T R I J K  

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 

Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

Stoelen, Gordijnen, Stoors, 

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 

Wolle sargiën.
Gi*oot«* kii'iiN. — Goedkoop*

In  den Gouden Kam .

Y y o rd t  gevraagd Jonge Dochter,
kunnende fransch en vlaamsch voor 

het nazien en optellen van waschgoed.

Zich aanbieden, stoomwascherij « De 
Toekomst, » Toekomststraat, Kortrijk.

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden van dorsets
sterk en goedkoop.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

het lichaam n ie t; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW ; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p i l l e n  v a n  U 'C a r r l n  
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

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

Prijs : 1 f r .  3 5  de doos. —  Voor 6 
doozen: 7 . 0 0  f r ,  — Voor 12 doozen: 
1 3 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: Apotlieek P. 
MATTELAEK. Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbaeh.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoeding voor i 

te trouwen of onderstand :

W ORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

W ENDT u voor beiden tot 
M ATTIIYS. Zanilb«Pfc.8 
GEOT.

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

Suikerziekte. Albuuiin rle. ziek, 
ten der waterwegen, nieren |>laait- 
baarmopiier. «neen. alsmede pas ont
stane en oude druipingen der twee geslachten, 
prostatitis, vernauwingen, zaadverlies, pijn op het 
water en neiging tot veelv. wateren, enz. Volk. 
snelle genezing, zonder hervallen, van de oudste! 
zelfs ongeneeslijk verklaarde gevallen. Vraag den 
uitvinder, Dr Damman, 76, Troonstraat. Brussel 
zelf de kostel. broch. Nr 26 van deze nieuwe be- 
hand., uit niets anders dan vreemde planten sa
mengesteld. (Verzoeke aan te duiden voor welke 
ziekte)-

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

i2 , G r o o t e  M a r k t , K o r t r i j 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 frank al

en verwisseld tot volle 

dige voldoening.

Groote keus van sta
len, nickelen, zilveren en 

gouden BR ILLEN  en 

P IN CE-N EZ aan uit
nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer*. 

Verrekijker*, Jumellen, Ther

mometers voor Brouwerijen 

en Melkerijen. Alle slach va» 

Pekels, Waterpassen, V«r- 

rrootgUxcn^ Ormadtellers, enz. aaa.

W E V E J 1 S
Men vraagt Wevers in de fabriek 

Mertens, te Hal.



M
O K O E U S  indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W  I V I» O I. I E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voor h e iig  de Slaapsiroop, zondei den nadee- 
ligen invloed dezer i aatste op de hersen n der 
kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddeiijk 
de winden.

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

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

F ran z  V a n d e  W a l l e
t, NOORDSTRAAT, 9 (dicht bij de Groote Markt),

I IO U S S E L A K E  Telefoon 175

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

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

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

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

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

F ran 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.

TANDENBALSEM
VAN

H ET  R OODE  K R U IS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

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

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

Het fleschje wordt verzonden tegen man
daat van 1.30 fr .

Vraagt bij IVtarin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

N o o r d s t r a a t ,  I t o u x s e l a r e

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

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

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

Prijs : 2.50 fr. de flesch.

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
in de welgekende apotheek

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

HET ROODE KRUIS
BIJ

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

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

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

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

De gezond  l ie ldsp l l len
f  l f . 4

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

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

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevol? geven aan bronchiet en tering. 
D e  IU>KST I> IL .L .H :V  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekton der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing

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

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

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 hanucis, of voor prachtig 
buitengoed.

Zich aanbieden bij D esid er iu s  B et t ens , 

zaakhandelaar te Kortrijk.

MAAGZIEKTEN
•----------------

W at is eene
maagziekte ?

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

fassen, 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 ziek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproe ft eene 
doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediön weigeren.

Groote Meubelmagazijnen
:ï , K r i n g ,  3

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

Oud Huis We vanfleleene R.&G v Ï ndeleene
OPVOLGERS, 

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

Matige prijzen.

DEMEESTER B' & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

^ aa,*>AAAAAAA/vvv«——

Bijzondere keus
VAN

A L A A M
VOOR

alle Ambachten eo Nerimen
Schrijnwerkers, Smeden,
Mecaniciens, enz. enz.

I J Z E R E  M E U B E L S
K E U K E X t i  ERIKF

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL ___

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

Geonduleerde verzinkte stalen Platen 
voor Hangars en Afsluitingen.[Gepreste 
Platen (Métal déployé) voor Afsluitin
gen, Barrieren, enz.

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

Bedderessorts met stalen gegalvani
seerde vieren (onroestbaar) in houten 
of ijzeren kaders, bijzonder wel ge
schikt voor gestichten en pensionaten.

É. BELPAIRE-ROYON
Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

Allerhande pvaarliörifle Gereedschappen
voor a lle  am bachten , zooals :

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

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

V o l l e d ig e  k e u s  v a n  M è n a s ie -A r t ik e le n .

Verders te bekomen ALLES wat den handel
betrelt.

MEUBELS SPIEGELS  
STO VEN

H u l s  -van  v e r t r o u w e n

V. HAP-DËBRUYrSE
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.00 fr. 

G R O O T E  KEUS VAN ST O V EN .

Gemak van utialing op aanvraag.

Mutsen makerij 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.

Brieken vormers.
Men vraagt eene goede ploeg brieken- 

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

Zich wenden tn+ M. Frangois Bodart, 
faubourg de Lille, 108, Tournai.

^sid.Leöure-Treinmerï
K o o r n m a rk t ,  6 , K O R T R IJ K .

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

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

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

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

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

•  K I  E K E N  P O E  I E R  • l i l !
VOOR LfitlDBOU W ERS EU KlEKEÏÏKW EEKERS. 

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

snoten alle besmettelijke ziekten "

//et is beter eene ziekte te voor 
komen dan ze te moeten.

bestrijden.

P r ijs

^  2 .2 5  fr. de pak,
ó .S O fr de pak van! k//ot

o'Je-ra I franco verzond en .
Tenpak is voldoende om duizend koppen volkomen /egenezen 

Ten verstandige boer verteert geern 650fr om er 100 te W/nnen 
G E B R U IK T  EN G IJ  ZULT  O N D E R V IN D E N

Bereider: ACH. LYB E ER . A p o th eek  h e t R o o d e K r u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOONN= 20G.

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

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

A ugust en M arie  F E Y S
Ooststraat, 103 —  St-Michieisplaats, 4 

K O U S S E L A K E .

Uitgelezen middels tegen ’t grijs haar van af l .25 fr.

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

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

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

Madame BAUWENS

Hoogstraat, 75, Sotteghem.

Ik bevestig dat ik sedert vier jaren met krukken 
voortsukkelde. Alles had ik beproefd, zelfs de kos
telijkste remediën tegen rhumatism.

Eene enkele flesch E l i x i r  l* h  l l i p p a r t  
heeft mij zoowel hersteld en opgeholpen alsof ik 
nog nooit aan iets had geleden en ik kan niet ge
noeg deze wonderbare en onschatbare remedie 
aanbevelen om alle rhumatismpijn te verdrijven.

PRIJS :

4.50 fr. de flesch, 2.50 fr. de halve flesch.

Depot bij A C H I L L E  L Y B E E R
Apotheek Het Roode Kruis

S t at iep la at s , RO U SSELA RE
en in alle goede apotheken.

In l minuut stilt de I>E\TIIVOL
totaal en vot r altijd de tandpijnen, de he- 
/igste abcesten en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken Een enKel gebruik 
van Dentinol  zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

l .ü u  fr. het fleschje in alle apotheken.
Depots:

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

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

Kortrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

W ilt ge 

waarlijk gezond zijn.
Begeert ge rap en voor altijd genezen te zijn 

van uitslag, puisten, katrienwielen, klieren, 
blazekes, eczema, droog en nat zilt, baard
ziekte, verouderde aderspatten, leelijke bee- 
nen of van alle mogelijke velziekten, neemt 
zonder uitstel met het aankomen en het af
vallen van ’t blad de vermaarde flesch 

De Bie, die zonder 
'eilen en op korteren tijd dan gij wel^denkt, 
alle deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. 1 - 2 5 .

T nn< lcn l>n lH <>n  s De Bie, verdrijft op 
een oogwenk de ïazeiidste tandpijn zonder 
et tandvleesch t» verbranden en daarbij 

’t js geen vergift.

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

.M n i t ^ i i f l l p i i  s De Bie, uistekend tegen 
■lecln. sp.isverteeling, hoofupijii, bloedar- 

oede, flauwte,zuur, galle, geel, vuile mond, 
“nz.

1 frank de doos van 
per post fr.

< - 05 .
u ru c L E T . — Deze 

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

Te  pach ten  c t  te koopen
een groot HANDELSHUIS met Maga
zijnen en Hof, dienstig voor allen handel, 
gelegen in het midden der stad. — Zich te 
wenden St-Jansstraat 14, Kortrijk.

KIEKEN K W EEKERS
en

LANDROUW ERS

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

REMEDIE Nr 4200
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

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

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

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

Vraagt ook bij dezelfde apothekers, de 
onfeilbare remedien tegen ’t 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 ü voor alle andere prodakten, 
die maar namaaksels zijn, meest altijd 
aevaarlijk.

Eischt het handteeken van apotheker 
R. Vermandere van Avelghem.



w > m m

G. ROESLER-BOLLE
rue Lougue des Pierres, 33, GOURTRAI

M a is o n  la  p lu s  re n o m m e e  de la  e o n trée , recommandée
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A ^ r a n d i s s e m e n t s  e n  t o u s  g e n r e s : Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 

S p é c i a l i t é : Peinture a 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

___________ ________ C l t A M )  C H O IX  D E  C A D B E S .  ________ _______

Fabriek van Scheikundige Meststolïen

B I 0 I I A R »  B B  g f e B B B I c B I B  
Molenstraat, 69, AALST

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

Soda-Nitraat — Superphosphaat — Kaïniet — IJzerslakken, enz. 

VRAAGT PRIJS-COURANT.

Belgische Hypotheekmaatschappij
EN S P A A R K A S

N A A M L O O S  V E N N O O T S C H A P  —  Kapitaal 5.000.000 Frank

Zetel te ANTWERPEN, N °71 , KUNSTLEI.

Beheerraad s MM. Baron Fredegand C o g e ls , voorzitter, E do u a rd  Thys, ondervoorzitter, 
A lp h . U iaens  de  S choo ten , Leon Vanden B osch , Henri-J. E ng e ls .

C o l l e j s i e  d  r  i  MM. Jean d e l la  F a i l le  de  Léverghem , voorzitter,
de Graaf A drien  de B orchg rave  d ’A lte n a , Leon C o ll in e t- P lis s a r t , Baron A u g u s te  D e lbeke , E doua rd  

Jo ly , de Graat O scar Le G r e l le .

SPAARBOEKJES aan 3 .3 5  %  en 3 .6 0  %  

R E N T E 8 0 E K J E S  op NAAM met zesmaandel i j ksche coupons  aan 4  °/o 
Uitgifte van Grondobligatiën aan 4.00 °/o

Leeniii{£t‘ ii op  H y p o th e e k  — V ou fxc l io t te u  op  T i te ls
. A f iE X T E X

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

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

1 5  M IL L IO E N  2 8 4 , 0 0 0  FR,
oz; s : . ? ; s r , j  3 7 1 m i l l i o e n  h u n k i n
!• L E V E N S V E R Z E K E R IN G E N  aan de beste gekende voorwaar 

den verblijf ln Congo toegelaten

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

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

door l ste hypotheek van dezelfde waarde.

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

D E N , bijzondere voorwaarden voor een gansch persooneel

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

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l 8,e rang.

9 PLA A T SEN  VAN H Y P O T H E E K  O P  R A N G  v°or 3* 

personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 % ) tnet namelijke in

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

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

Verschillende agentschappen (n inspecties t. bekomen
■ Inlichtingen I de Lignestraat, 39, Brussel

Koopt uwe benoodljspbeden in Caoutchouc uit eerste band,
In de Groote Fabriek van Caoutchouc

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

TELEFOON A. 1894
SPECIALITEITEN : BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

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

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

S choonheid
Dada Werkdadigheid zonder 

weerga tegen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor 't behoud 
eener frissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voor de 
igeneezing van kloven? 
maakt de h u id  blank 
IN EEN NACHT.

Allerfijnst en op M 
gelaat blijvend:onontbeer- 

De doos 2.50 lijk voor elke toilettaSeL

De 1/2 doos 1.50

KOOP IN ALLE GOEDE H U IZE N  * ’
"  TE KORTRIJK, Drogerij De Krokodil, Groote Markt; Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek De 
Bie, Rijsselstraat.

MEUBELMAGAZIJNEN
VAN D E  V LA SM A R K T

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

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

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

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
Vlasmarkt, 2, Kortrijk.

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

IN VERTROUW EN

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE K T E N ,  van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onderzalf en Bloed
zuiverend Middel der A p o t h e e k  
D E  W A L  V I  SC 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
Steenpoort, 8, KORTRIJK.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij ’%n 

Gezondheidsleer van België. (/ jg 
van 24 Juli 1907).

Genezing in 10 minuten van de hevt^ tand- en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door dt 
CACHETT EN JOS. GAUTHIER, A p o th e k e r  t i  

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

De Apotheek Jos. Oauthter zendt overal zijne 
uitmuntende remedie per terugkeerende post, te- 
ten mandaat var. 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 ei 
IMPE, en in alle goede apotheken.

NEEMT NIET ANDERS I 

LAAT U NIET OMKLAPPEN t

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

8 Maag
W at

- en Leverziekten
kunnen doen lijden!

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

Hoevele menschen zijn er niet in het geval 
van M. Vanderstockt ? Zij hebben de remedie 
bij de hand : de L E V E W S P IL L E K ' 
van F. Roman, aan fr. 1.25 de doos! 
Hun gebruik is hoogst gemakkelijk, zij gene
zen en verkloeken. Men kan de l iE V K iV S -  
ril.LlvV -van F. Roman verkrij
gen in alle goede apotheken, doch men moet 
pe echte eischen, want namaaksels hebben 
geene waarde.

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

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

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

Aan doofheid onderworpen en na allerhande 
geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenigeh 
uitslag, had hij het gelukkig gedacht gebruik te 
maken van de Audio Phonex Lucq. Hij bevestigt 
dat enkel cloor 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 verdwijnek.

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

N. B.—  Men wordt vriendelijk verzocht, als men 
•chrifteüjk antwoord begeert te ontvangen, er den 
noodigen postzegel bil te voegen.

Z E N U W Z I E K T E N  1
Z E N U W Z I E K T E N !  

J A ! JA I
’t Is een aangenomen feit:

De wonderbare Poeders van het Wit Kruis

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

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

P R I J S  : f r .  1.25 d e  d o o s  ; f r .  3 .25  d e  3 d o o z e n  o f  d e  d r ie  d u b b e le  d oo s  ; 

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

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

Wacht U -van namaaksels, ze zijn sonder w aard*.

Verkrijgbaar te Kortrijk bij MVl. D :s;a n«-Ferrière. Stemoiort, S, en Htiloiau, apotekers’ ; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltmir. Simoens en Van Houwe.

M U Z IE K M A A T S C H A P P IJE N
k o o p t  u w e  i n s t r u m e n t e n  i n  l ie t

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

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

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

franco t’huis geleverd.

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

V E R W A R M I N G  V E R L IC H T IN G

Oud huis V. SENGIE R-COURTENS

JUSTIN H0UDM0NT & Vopv.
4, LEIESTRAAT, 4 — T e le f o o n  170
( tegenover ’t Stadhuis)

K O R T R I J K

G R O O T E  K E U S  IN 

Luchters, 

Schouwgarnituren 

en Foyers.

Kristal, Porselein
en Gleiswerk. 

Tafelgerief in zilver
en in wit metaal. 

—  T a fe lm e s s e n . —

Huis J0SEPH VERRIEST
S a v a i - y s t r a a t ,  1 3 ,  K O R T R I J K .

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en katoen :

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

irw e F jp e u s  d u u w - ol n j

Naam looze Maatschappij. — K apitaa l 5,000,000 Frank. 

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

I

Voorzitter: Graaf 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. Chs Tuyttens.

Collegie van Commissarissen : MM . Florent Boeynaems, notaris te Ant
werpen, Scholier advocaat te Antwerpen; Clem. Thiry, Rekenplichtige te Gent.

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

en 1 ,000.
L e c i i i n s t ' i i  «*i» v a s t te  ito **de r**n  i n  e e r s t e n  r a n s  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. FI. Behaeghe, Vandenbogaerde. 
Marcke : MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
Moen : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
Ooteghem : M. Alois Hoet, koster. 
Ploegsteert: M. C.Bossaert, Armentierstr 
Staceghem : M. Albert Vlieghe.
Tieghem : M. Alfons Supply.
Vichte : M. Remy Faveere.
Waermaerde : M. Teophiel Meire.
Winkel-St E lo i: M. J. Oost-Van Heuvel.

Hulste-Bavichove: M. P. Vandenbulcke.

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

W  aschpoeder J eanne d’Are
zonder mededinger

oei ta potascli te ramp en de zeep le sparen
wordt

in  alle kruideniersicinkels verkocht.

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

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).


