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DE NIEUWE SCHOOLWET
Eene nieuwe schoolwet werd vrijdag 20 Juni néer- 

gelegd in den Kamer van volksvertegenwoordigers 
door minister Poullet.

Waarom die schoolwet, zult ge mij vragen? Was 
de oude wet niet wel genoeg, en wie klaagt erover ?

Eenige woorden uitleg zullen die vragen opklaren, 
nadat wij uiteen zullen gedaan hebben welke veran
deringen of hervormingen in de nieuwe wet voor
komen.

H e e r  P o u l l e t  

Minister van Wetenschappen en Kunsten die de nieuwe 

schoolwet in de Kamers neerlegde.

Vooreerst, de verplichting voor de kinders naar 
school te gaan bestond nog in België niet. De ouders 
waren vrij hunne kinderen onwetend te laten of niet. 
Die vrijheid wordt weggenomen, omdat niemand, 
geen één ouder dus,het recht bezit kwaad te doen aan 
zijne kinders, en ze te berooven van een onmisbaren 
schat om op den dag van vandage door de wereld te 
kunnen geraken.

Watovertijd verstaanbaar was,wanneer de geleerd
heid nog zooveel in de schaal niet woeg om zijn 
brood te kunnen verdienen, kan heden niet meer 
geduld worden door deze die aan ’t hoofd van ’t land 
zijn en de verantwoordelijkheid dragen van de toe
komst onzer hedendaagsche samenleving. Deze 
toekomst is bovenal gesteund op de mindere of 
meerdere ontwikkeling van de bevolking. Het volk

dat best geleerd is, en dit weze toegepast op alle 
gebieden, moet onvermijdelijk het voorspoedigste en 
het welvarendste worden, ’t Is een strijd om leven of 
dood tusschen al de landen om door kennissen en 
wetenschappen en geleerdheid het eene boven ’t hoofd 
van ’t andere te kunnen springen.
Dit kan u, eenvoudige werkman, eenvoudige 

landbouwer, aardig schijnen dat wij die groote 
woorden gebruiken,en gij begrijpt waarschijnlijk nie.t 
hoe dat uwe kinders noodig hebben geleerd en gelet
terd te zijn om naar de fabriek te gaan of om op het 
land te werken.

Luistert. En gij eerst en vooral, werkman. Is het 
waar of niet dat gij niet geschapen zijt om eeuwig en 
ervig in uwen armen toestand te blijven zonder u te 
kunnen verheffen, zonder te kunnen verbeteren? 
Hebt gij rond u geene werklieden gekend die, even 
als gij, eerst gewrocht hehben in de fabrieken en 
allengerhand hoogerop gestegen zijn om zelf baas te 
worden? Zijn ’t de domkoppen misschien, de onge- 
leerden die zoover gerochten ? Geleerdheid komt 
altijd te pas, overweegt nooit, en is de bestgeschikte 
middel van vooruitgang.
Dan nog, en ik spreek hier in ’t algemeen van al 

de vlaamsche werklieden, is ’t waar of niet,dat in de 
fabrieken veel vreemdelingen uit Duitschland en 
Engeland of ook veel walen ovérkomen, zoohaast er 
iets bijzonders te doen valt; en dat zij de plaats inne
men die gij zoudt moeten bekleeden, haddet gij de 
noodige kennissen, de noodige geleerdheid daartoe?
Ach! ’t Is zoo spijtig te moeten bekennen dat onze 

hedendaagsche werklieden ver onder zijn in vele 
vakken bij de Duitsche en Engelsche werklieden 
bijvoorbeeld, ver onder zijn bij onze werklieden uit 
de middeleeuwen die geheel Europa dóór gevraagd 
wierden omdat zij zoo ervaren en bekwaam waren! 
Dan was het de guldentijd van ons Vlaanderland,en 
de rijkdom was overvloedig in al de standen van di 
maatschappij; maar ook, ons volk was het geleerdste 
van de wereld!

Kan nu iemand kwalijk vinden dat de Staat 
bekommerd is met de toekomst van onze werklieden 
en alles in ’t werk wil stellen opdat zij door eigen 
kracht, door eigen kennis, door bekwaamheid en 
geleerdheid erin gelukken op de hoogte te zijn van 
de noodwendigheden van den tijd?

Ik weet het wel: daar zijn in onze streken nog 
weinig ouders te vinden die zoo dom zijn hunne 
kinders thuis te houden; maar, ’t is genoeg dat er 
overblijven die hunne plichten niet willen, begrijpen 
opdat de Staat voorzie in hunne onverschilligheid en 
nalatigheid. En daarom is de verplichting nêerge- 
schreven in de schoolwet! ’tZijn nog 8 ten honderd 
kinders van 6 tot 14 jaar die ongeleerd langs strate 
loopen; ’t is 8 ten honderd te veel! En daarin wil de 
Staat voorzien! Hij heeft duizendmaal gelijk!
En wat wij van den werkman uitstad zeiden geldt 

ook in ’t algemeen voor de kinders van te lande die 
door de ouders ondertusschen opgehouden en belet 
worden naar school te gaan. Die ouders dwingen 
alzoo hunne kinders voor eeuwig in een minderen 
en dikwijls vernederenden toestand te blijven woe
len gansch hun leven.

Dikwijls hebben wij landsche menschen hooren 
uitroepen: met al die geleerdheid, we gaan ten lange 
laatsten geen koeiwachters noch kruiers voor ons 
land meer vinden! Dat zal voor die groote verstanden 
een te laag en te vernederend werk zijn!

Bij een eerst opzien zou men genegen zijn die 
menschen gelijk te geven, maar als men de zaken 
dieper ingaat moet men de oppervlakkigheid van 
die opwerping tegen de geleerdheid bemerken. 
Immers, het onderwijs dat de Staat wil geven bestaat 
uit geen boekeverstand, maar uit de kennis van alles 
dat noodig is om in werklijkheid het vak, waaraan 
men toebehoort, beter te kunnen uitoefenen en ook 
dat vak meer te leeren beminnen en er meer aan 
verslaafd te zijn. En ’t is ’t geen dat wij in een naast 
artikel zullen onderzoeken hoe de verplichting door 
den Staat opgeleid zoodanig geschikt is dat het 
onderwijs juist ieder mensch zal helpen niet alléén 
lezen, schrijven en cijferen, maar ook voorbereiden 
om bekwamer het vak uit te oefenen waartoe hij 
bestemd is. En zoo zal de verplichting uitschijnen als 
eene groote weldaad waarover de kleine standen 
voornaamlijk het katholiek staatsbestuur eeuwig 
moeten dankbaar blijven. N em o.

Vaag je’ mond at*!
Een voddenbladje van Meenen, gekend om zijn 

averechtschen eerbied voor Goddienst en zedeleer, 
heeft de pretentie ons te ondervragen over ’t christe
lijk huwelijk.

Het ventje is onnoozel genoeg om te peizen dat we 
nu maar seffens ’t Zesde gebod moeten afschaffen.

Van waar komt je dan, mijn manneken? Alla toe! 
Vaag je mond af en ganog watmetmarbelsspelen!....

... Gij moet daarom niet krijschen; als' ge groot 
zijt, ge zult dan ook mogen mêespreken!!!

H e e r  D o k t o r  P e t a c c i  

Geneesheer van Z . H . den Paus.

De drankbestri jding in Holland
De drankbestrijding is in Holland eene sociale macht 

geworden. De katholieke drankbestrijding heeft uit

slagen bereikt, die niet te overtreffen zijn. Het Kruis- 

verbond voor mannen, de Mariavereeniging voor ouders 

die beloven hun kinderen in geheel onthouding op te 

voeden —  blijven groeien en bloeien. Rechtstreeksch 

is daardoor bereikt dat duizenden, door hun lidmaat

schap, aan den invloed van den alcohol onttrokken zijn. 

Doch, wat meer is, die duizenden brengen door hun 

propaganda een ommekeer teweeg in de openbare denk

wijze en door hun gestandig voorbeeld van onthouding 

verhinderen zij in hunne omgeving veel drankmisbruik.

W A T GILDENIEUWS  
UIT ROUSSELARE.

In den grooten strijd die hier in de laatste maanden 

gevoerd werd, kwam de groote meerderheid der fabriek

werkers zich aansluiten bij de christene vakvereeniging.

« ’t Is om ondersteuning te ontvangen, zeiden velen. 

Eens de roe van ’t lijf, ge zult die nieuwe gildemannen 

zien wegtrekken met heele benden. Krijgen is gemak

kelijk, maar bijdrage betalen ! Dat is iets anders ; 

daarin doen de werklieden niet geerne mede! »

Dat er een aantal werklieden na den strijd zou weg

trekken, wisten we op voorhand. Toch zijn de voor

mannen der christene vereeniging bedrogen —  lot hun 

voordeel.

Als de vrede was teruggekomen, was de diensi der 

tolmans of geldomhalers reeds goed ingericht.

Onmiddellijk kon men zien dat de lange strijd de 

vereenigingsgedachten diep had vastgezet in de koppen. 

Omtrent allen die in de beweging gemoeid waren ge

weest, betaalden hunne bijdragen, niettegenstaande ’t 

geweld der socialisten om leden af te trekken.

De socialisten! Men steekt ervoor de schouders op. 

’t Is best ook. D* nieuwe leden der christene vakver

eeniging houden kloek aan. En er komen stillekens aan 

nog wat versche bij.

’t Werd geschreven hier in ons blad, dat bij de 

2000 leden in de vereeniging der fabriekwerkers zijn. 

’t Is beneden de waarheid : de vereeniging telt er 2100. 

’t Is een heele bende. Om dat volk te bezoeken, ’t geld 

af te halen en de lidboekjes te stempelen, zijn er 26 

mannen aangesteld. Die tolmans doen hunne zaken wel. 

Hebben ze ’t lastig, ze ’n ontzien geen moeite.

— » o « —

’t Leven in de vereeniging neemt ook niet af. ’t Ver- 

bondfeest dat te Gent gevierd wordt Zondag toeko

mende, heeft een groot getal bijtredingen bekomen. 

Meer dan 250 deelnemers zijn ingeschreven. Rousse

lare schikt daar aan den kop te staan.

De fabriekanten werken neerstig mee om het volk te 

doen string houden.

Plage'iiijen worden hier en daar vastgesteld; men 

zou zeggen dat de bazen weinig inzitten met de geslotene 

verbintenissen. De klachten worden onderzocht en ver

zameld. De vereeniging zal hare klachten indienen waar 

ze moeten ingediend worden. En er is reeds voor ge

zorgd.

’t Is onvoorzichtig voor zekere werkgevers aldus met

vuur te spelen. Vrede laten waar vrede is, dat is ’t ver

standigste. Maar ja, ’t verstandigste, is niet altijd bij 

de fabriekanten te zoeken.

De fabriekanten bewijzen toch onrechtstreeksche 

diensten aan de vereeniging. De plagernijen maken de 

werklieden bevreesd : dezen voelen dan te beter dat 

ze de vereeniging noodig hebben.

-- 1' o «—

De strijd heeft ook de aandacht getrokken op de 

ongekende en bekwame werklieden.

Die hebben den studiekring der gilde versterkt, ’t Is 

aangenaam om zien wat ijver en veerdigheid die mannen 

thans aan den dag leggen om zich te ontwikkelen.

In een der laatste vergaderingen hadden we een ern- 

tige bespreking over het ontwerp der verplichtende ver

zekering voor den ouderdom, de ziekte, t:n de A’erk- 

onbekwaamheid.

Veel bezwaren werden tegen het ontworpen stelsel 

ingebracht. We gelooven dat onze ontwikkelde werk

lieden meestal tegen de verplichting zijn, althans voor 

ziekte en werkonbekwaamheid.

Naar ons oordeel is ’t een punt dat goed dient onder

zocht te worden. We mogen geen fatten in zakken 

koopen.

Mannen die leerzaam en edelmoedig zijt, werkt 

dapper mede voor uwe ontwikkeling. Over alle groote 

vraagstukken moet ge kunnen meêspreken. Volgt wel 

de vergaderingen van den studiekring. Er is daar altijd 

iets te leeren. Onthoudt goed dag en ure : den Woens

dag avond, kwart na den achten. Vergeet ook den 

propagandabond niet.

LIEFDADIGHEID  
EN KLASSENSTRIJD.

’t Was een \viHe zijn dat ge mijn artikel verschoven 

hebt voor een weke. Want ’t gene ik dan schreef is nog 

veel meer waarheid geworden met de artikels die Zon

dag laatst in een blad van Iseghem verschenen. Nemo. 

beschuldigt de christen werklieden de liefdadigheid te 

willen afschaffen!

Dat is iets nieuws. Maar als ’t Nemo zegt, zal ’t 

waar zijn voor Nemo.

Wat is ons gedacht daarover?

De Aartsbisschop van Kamerijk zei over twee jaar 

op een vergadering van katholieke patroons: « Ge doet 

veel beter met de loonen uwer arbeiders te verhoogen, 

dan met hun almoesen te geven, al waren die almoesen 

nog grooter dan die löonopslag. ))

Waarom? Heel simpel omdat dit hooger loon de 

werklieden verheft, veredelt, wijl een almoes hoe dank

baar ook aanveerd, niet ’t zelfde u itwerksel heeft.

Nemo denkt dat liefdadigheid niets is dan... almoe

sen geven. Dat is glad verkeerd. De almoes is slechts 

een vorm van liefdadigheid. O. L. Heer was liefdadig 

en toch heeft hij weinig almoesen gegeven. Dat wil nu 

volstrekt niet zeggen dat de almoes moet afgeschaft 

worden. Neen, maar dan nog moet ze gegeven worden 

zooals ’t behoort. Geldelijke onderstand zal altijd moe

ten gegeven worden; in onze dagen is die noodig en 

we zien zelf niet goed wanneer geldelijke onderstand 

zal kunnen verdwijnen. Anseele heeft éénmaal daarover 

een profetie gewaagd in de Kamers, maar we gelooven 

aan geen valsche profeten. Evenmin aanveerden we t 

gene Nemo schrijft. W ij zijn zekerlijk voor liefdadig

heid en voor liefdadigheid onder alle vormen. Volks

ontwikkeling, zedelijke verheffing van ons volk en zoo 

meer; dat is ook liefdadigheid.

Nemo heeft dus een keer te meer geschreven over 

zaken waar hij den helft of nog niet toe van kent.

Dat is één.

Ten tweede vergeten wij niet dat er nog veel te kort 

wordt gekomen aan de rechtveerdigheid en rechtveer- 

digheid gaat voor liefdadigheid.

En ’t is waarachtig geen wonder dat de werklieden 

soms klagen en knoteren wanneer aan een soort lief

dadigheid wordt overgelaten wat aan de rechtveerdig

heid wordt te kort gedaan,

Is twee!!

’k Zou drie liefst overschrikkelen. W at ten bliksem 

komt men lessen spellen over liefdadigheid? We zijn 

daar proper meê met al die lessen. Waar zijn de werden 

van liefdadigheid, van ware liefdadigheid van heel uw 

klieke? ’t Is niet te verwonderen dat ge de liefdadigheid 

maar half verstaat ! Liefdadigheid en ikzucht staan 

tegenover malkaar; en t is toch wel eigenbaat, eigen

belang, ikzucht die ’t groot programma zijn van uw 

kliek. De Fariseërs gaven ook aalmoesen en boften er 

meê. Maar de Fariseers waren volksbedriegers en volks

bedervers. ’t Is een gevaarlijk spel over liefdadigheid 

spreken. Is het wel een ware almoes, wanneer ze niet 

uit liefde Gods wordt gegeven?

En nu nummer vier : Klassenstrijd.

Kan klassenstrijd en liefdadigheid samen gaan? Me 

dunkt dat liefdadigheid den kla-senstrijd moet ver-



’t Is een triestig blad dat reclame moet maken met 

dadigheidswerken ?

En nu aanveerdt een blad, hier, heel en gansch den 

klassenstrijd. Strijd om ’t bestaan tusschen patroons en 

werklieden! Strijd zonder reden, alleen maar om ’t 

meesterschap; zonder om te zien naar recht of recht- 

veerdigheid.

En deze week schrijft er nu een ander, een zoo- 

gezeide werkman, benevens eenige w>oede bemerkingen, 

stommiteiten zoo groot als den torre van de kerke.

’t Is een trietig blad dat reclame moet maken met 

zulke triestige artikels.

Ge wilt wit noch zwart zijn... uit belang.

Ge wilt dit noch dat zijn... uit belang.

Ge laat of doet artikels schrijven tegen de werk

lieden opdat de burgers u zouden lezen.

Ge laat of doet artikels maken tegen de burgers en 

patroons opdat de werklieden u zoiden lezen.

En zoo verhoopt ge reclame te maken, zoo denkt 

ge lezers te winnen?

Daar is heel zijn schoonheid!! Het gróote ideaal

van uw blad! *

Eerlijk gesproken, ’k ben blijde dat ik van uw vrien

den niet ben!

Doet maar alzoo voort! Maakt reclame voort.

Die wit noch zwart, die dit noch dat wil zijn,

Wordt ten slotte tusschen de twee doodgenepen.

Dat hebt 'ge verdiend en dat zult ge ondervinden. 

Zwemt maar tusschen twee waters; wij gaan recht door 

zee en eerlijk duurt het langst.

Burgers en werklieden zullen u verfoeien omdat ge 

iri uw reclamespe! hen alle twee bedriegt. Ge zult mis

schien de gaaien houden en wij en overjeunen u die 

niet.

T i l l o .

ONS MENGELWERK.
Met Juli aanstaande beginnen wij een 

prachtig mengelwerk, geschreven door een 
onzer beste vlaamsche schrijvers.

Het zal bijzonder aantrekkelijk zijn en 
iedereen, zoowel beste kenners als gewone 
lezers, zal er smaak en genoegen in vinden.

—  Wie inschrijft op ons blad voor den 
tweeden semester van 1913, ontvangt van 
nu af het blad voor den prijs van 2 fr. 
(t’huis gedragen).

Ons blad verschijnt wekelijks met ACHT 
bladzijden en bevat niets als O N U IT G E
GEVEN artikels met talrijke platen over 
hedendaagsche gebeurtenissen.

Leest en verspreidt ons blad.

OVER SCHOONHEID.
(v e r v o l g )

Wat zou immers zonder de zie! de schoonheid zijn der 

natuur ?

Eene doode schoonheid.

Niemand zou ze aanschouwen, niemand zou ervan 

genieten. De dieren immers zijn er ongevoelig voor ?

W at zijn de prachtvolle gebouwen en monumentale 

handels-paleizen voor den hond, die zijn meester verge

zeld door de stad ?

Wat zegt de grootsche pracht van den dageraad bij 

het verschijnen der dagvorstin aan de vogels, die wel 

met hun lieflijk gekweel als een danklied tot hun schep

per naar omhoog zenden, doch er onbewust van zijn.

Voor den herder der bergvlakte is het verwijderde 

klokkenspel bij stillen, droomenden avond verrukkend, 

maar wat is het voor zijn schapen ? —  Een geluid !

’t Is de menschenziel, die hier op aarde alle schoon

heid ge.den doet, en bijgevolg is de menschenziel schoon, 

terwijl zij het schoone aanschouwt, terwijl zij in de 

natuur en in de kunstwerken het schoone tot het leven 

roept.

Wonderbaar is dit wederzijdsch verbond tusschen de 

ziel en het schoone.

Onze ziel werd geschapen, om het schoone te aan

schouwen, het schoone werd geschapen om door de 

ziel aanschouwd en tot het leven geroepen te worden.

Doch we kunnen nog verder gaan.

Door de aanschouwing worden de stoffelijke dingen 

vereenigd, ik zou bijna zeggen: vereenzelvigd met de 

ziel; door de aanschouwing neemt de ziel al wat schoon 

is in zich op.

Want zooals de ld. Thomas zegt: de ziel verrijkt 

zich met de vormen der wezens, die zij kent.

De schoonheden der natuur en der kunst worden dan 

schoonheden der ziel; zij geven haar glans en luister 

en sieren haar meer dan schoone kleeren het lichaam 

optooien.

Het is dus reeds duidelijk, dat de schoonheid der 

ziel verre de schoonheid des lichaams overtreft.

De ziel openbaart hare schoonheid door het voort

brengen der wetenschap door het scheppen der kunst, 

door het beoefenen der deugd !

Gelijk vormen en lijnen niet op zich-zelf staande 

schoonheden zijn, doch schoonheden van het lichaam, 

zoo ook zijn deugd, kunst en wetenschap, schoonheden 

der ziel.

Het doel der wetenschap is de orde der natuur of, 

hetgeen op ’t zelfde neerkomt, de oorzaken der ver

schijnselen na te vorschen.

Er is orde in de leveniooze wereld tusschen de 

atomaten en moleculen stofdeeltjes die voor hunne ver

bindingen een bepaalde keus doen en bij hunne ont

bindingen steeds tot hun eersten vorm wederkeeren met 

dezelfde eigenschappen van voorheen.

Daardoor blijft die bonte verscheidenheid der samen

gestelde of eenvoudige lichamen nagenoeg dezelfde 

ondanks de aanhoudende veranderingen en bewegingen 

der stof.

Er is orde tusschen de hemellichamen, die in dolle 

vaart zich in de ruimte bewegen, zonder elkaar te 

hinderen in den loop.

Er is orde in planten en dieren en menschen.

Er is orde tusschen de verscheidene rijken onderling.

Zonder het licht en de warmte der zon ware al.e

leven onmogelijk op onze aarde. De dieren hebben de 

planten noodig en wederkeerig bevordert het dieren

leven het bestaan der planten.

Leest eens het boek van Henry Conscience dat voor 

titel voert: « eenige bladzijden uit het boek der natuur » 

de wereld zal van aanschijn voor U  vernieuwen, en uwe 

verbaasde b.ikken zullen vol verrukking en genot op de

o.nergelijkelijke orde staren, die er heerscht.

Alles eindelijk heeft God gemaakt voor het nut en 

het vermaak van den mensch, maar de mensch zelf is 

onderworpen aan God; de mensch moet alles aanwenden 

tot den dienst en de glorie van God.

Wanneer die orde glanst voor onzen geest, op welke 

wijze ook, dan aanschouwen we te gelijkertijd het ware 

en het schoone : het schoone is dan de volmaking van 

het ware.

Immers waarheid is licht, en gelijk de glans van het 

licht er de volmaking van is, zoo is ook de glans der 

waarheid, de schoonheid er de volmaking van.

Zoo noemen wij schoon de bewijsvoeringen, waarin 

de deelen onderling goed verbonden zijn; de proef

nemingen die zeer geschikt zijn, om een belangrijk feit, 

dat men bewijzen w l ,  te staven; en eindelijk ook noemen 

wij schoon de natuurwetten en theoriën, die vele en 

belangwekkende verschijnselen duidelijk uitleggen.

Uit deze ontwikkeling blijkt genoegzaam, dat de 

wetenschap schoon is.

Schoon is bijgevolg de geest die haar voortbréngt 

en men behoeft heusch geen wijsgeer te zijn om zoo iets 

waar te nemen.

Immers, wanneer een geleerde zich onderscheidt door 

den rijkdom zijner kennissen, door de diepte en de 

helderheid van zijn verstand en door de oorspronkelijk

heid zijner denkbee.den, dan noemen de menschen hem 

gewoonlijk een schoonen geest.

Een schoone geest ’bij uitnemendheid is wel de H. 

Thomas.

Met zijn adelaarsblik doorschouwde hij de natuur 

der schepselen en dwong door tot in de verborgenheden 

van Gods wezen, waar hij loutere orde, volmaaktheid, 

eenheid en onvergelijkelijken glans aanschouwen mocht.

Toen deed zijn geest, schitterend als eene zon, het 

voile licht der waarheid op gansch dé schepping neder

dalen, op water en grond, vuur en licht, op planten en 

dieren, menschen en engelen.

De ziel openbaart hare schoonheid door de kunst.

Het is de ziel van den kunstenaar, die het oorbeeld 

schept en de belichaming ervan gebiedt en bestuurt.

Al de pracht dér kunstwerken moet dus aan de ziel 

worden toegeschreven.

Schoon is de ziel van den bouwmeester, wanneer zij 

hare vlucht neemt op zuivere, immer klimmende lijnen 

naar boven en ons a.s het ware medesleept tot bij den 

troon van God, waar wij aanbidden, loven, danken 

en smeeken.

Schoon is de ziel van den toonkunstenaar dien wij 

hooren weenen in zijn treurlied en jubelen in zijn feest

zang, die door maat en melodie en harmonie de fijnste 

gevoelens weergeeft en zoo innig ons harte weet te roeren.

Schoon is de dichtersziel, die de behoorlijkheid zingt 

der lieve iente, de heerlijkheid der schepping, het zoete 

van het huiselijk geluk en van het landleven, de ver

hevenheid der liefde voor het vaderland.

Schoon xs de ziel van schilder en beeldhouwer. Den

ken we slechts aan al den rijkdom verzameld in kerken 

en museums. Op den Mozes van Michel Angelo te 

Rome staat menig kunstenaar uren te staren, verrukt 

door het schoone, dat daarin door den maker is neer

gelegd.

Mag ik eens beproeven te schetsen, wat er ligt opge

sloten in de treffende schilderij de Angelus van Millet, 

om daardoor de schoonheid eener kunstenaarsziel voor 

allen aanschouwelijk te maken ?

(’t Vervolgt)

IN DE KAMERS.
Dinsdag is ’t afgeloopen met de ondervraging der 

Heeren Masson en Destrée over ’t weigeren van 
toelagen aan de schoolinrichtingen van Henegouwen.

’t Was eerst Minister Hubert die de dwalingen en 
vergetelheid van den Heer Masson wat herstelde en 
de handelwijze van de bestendige afvaardiging van 
Henegouwen tegenover de vrije scholen klaar uit
eenzette. Geen enkele vrije school wordt door de 
provincie ondersteund, tenzij ze waarlijk toont anti
katholiek te zijn. Deze harde waarheid kon de Heer 
Masson moeilijk verkroppen, dat en was ter zake 
niet, zei hij. Wa blief! De Heeren Pirmez, Drion en 
Harmignies toonden met cijfers en bewijzen dat de 
provincie enkel voor doel heeft het antikatholiek on
derwijs te bevorderen en al het mogelijke beproeft 
om het katholiek onderwijs te smachten. Ze geeft 
zelfs een veertigtal duizend franken uit om de katho
lieke scholen te bevechten en houdt er mordicus aan 
geen enkel katholiek als ambtenaar te benoemen.
Wie uit deze ondervraging klein zal uitkomen, is 

zeker wel het bestuur der provincie Henegouwen, 
want nooit schooner is haar fanatisme gebleken. Ja 
’t wierd hoog tijd dat wij, katholieken, eene betere 
en rechtveerdiger schoolwet bekwamen. Dat ze nu 
algauw maar gestemd gerake !

In de morgenzitting van Woensdag liep het over 
de ouderdomspensioenen der mijnwerkers, waaraan 
verscheidene veranderingen voorgesteld zijn, onder 
andere een van den Heer Mabille waarbij den ouder
dom om ’t pensioen te verkrijgen met vijf jaar ver
minderd wordt. Denkelijk zal dit amendement goed
gekeurd worden.

De heeren zijn dan begonnen met de begrooting 
van landbouw en nijverheid te bespreken, maar dat 
en kon toch niet gaan zonder een klein ondervra- 
gingske en ’t was den Heer Devèze die hem daar
mede gelaste.

Het liep over de bevaarbaarmaking der water
wegen, die volgens dien heer verwaarloosd werden. 
Minister Helleputte diende Mijnheer Devèze het 
antwoord op en bewees dat er sedert 1900 jaarlijks 
de bagatelle van 11 tot 12 millioen uitgegeven werd 
voor de verbetering der waterwegen. Dat er nog 
verbeteringen dienen gedaan te worden is zeker,

maar alles kan zoo op een loopje niet afgedaan 
worden; iedere volksvertegenwoordiger spreekt voor 
zijn arrondissement en tracht de werken die er moe
ten uitgevoerd worden aan de waterwegen eerst te 
doen doorgaan. Minister Helleputte stelde Heer De
vèze gerust en zegde dat hij er steeds voor zorgde 
het waternet meer en meer uit te breiden, ten einde 
handel en nijverheid te bevoordeeligen.
En daarmee waren ze wederom een tweetal zittin

gen kwijt en gaat het ernstige werk meer en meer 
achteruit.

OVER ZEEVAART.
V . ■? v .r* V- * ‘.v::jprji

JA N  B R E Y D E L

Maaiboot van den Belgischen Staat.

—  »o« —

Leest in ons volgend nummer een belangrijk artikel, 

met platen, over zeevaart, door Ern. de Spot, onder- 

aalmoezenier op zee.

DE VERBIESTFEESTEN
T E  P ITTH EM .

Sedert het begin der lente is geheel het dorp in 
volle werking om te verwezenlijken wat op de 
prachtige plakkaten aangekondigd staat.
Vijf honderd stemme.i worden regelmatig geoefend 

voor den zegezang en met onvermoeibaren ijver 
stroomen de zangers en de zangsters, zelfs van de 
verste uiteinden van het dorp toe, naar de lokalen 
waar de zangoefeningen gegeven worden.
De voorgevels van al de huizen worden opgeschikt 

en geverfd en wachten op het frisch versiersel van 
groenen bloemen. — De rollen van I. Oorda’s Ver- 
biestdrama worden onverpoosd ingestudeerd door den 
voorzitter en de leden van de geprimeerde tooneel- 
gilde. De begeesteringder spelers moet zonder twijfel 
tot een volledigen bijval leiden.

Detooneelversiering belooft eigenaardigengrootsch 
te zullen zijn. De schermen worden geschilderd onder 
het toezicht en met de welwil ende medehulp van een 
Mandarijn uit Sina gekomen; de schets van het 
berggezicht in Signan- foe voor het eerste tooneel is 
goedgekeurd door den zeer geleerden H. G. Combaz 
leeraar in de schilderkunst aan de koninklijke Aca
demie van Brussel en in gansch Belgie meest bevoegd 
in al wat het verre Oosten aangaat.
De « décors » van het keizerlijk paleis en van het 

kanonnenplein vergen eene oppervlakte van honderd 
v. m. De schilderdoeken voor de sterrenwacht en 
voor de bergen hebben eene oppervlakte van elke 
zeventig v. m.
Ingezien deze groote afmetingen zal het Pitthem- 

sche tooneel mogen vergeleken worden met dit der 
stadsschouwburgen, ingezien de bevoegheid van 
geleerden en kunstenaars zooals voornoemd, is de 
echtheid der voorstellingen teenemarl gewaarborgd. 
Verders is de tooneelschikking zoo verscheiden dat 
de toeschouwer een volledige gedachte zal kunnen 
opdoen over al wat in Sina merkwaardig is zoo in 
wilde landschappen en keizerlijke tuinen als in het 
binnenste der huizen en der ontoegangbare paleizen. 
Wat de uitvoering van al dat schilderwerk betreft 
de Heer Laureys.Décorschilder te Antwerpen gebruikt 
zijn ervaren penseel voor de moeilijkste doeken. Het 
stuk van E. H. Verschaeve is wel zooveel opofferin
gen en zooveel moeite waard. Het is het eerste uitge
voerd drama van den grootsten onzer vlaamsche 
dichters. In de vlaamsche letterkunde bestond nooit, 
iets zooals wat die dichter schreef: en moest het in 
vreemde talen vertaald worden de vreemde volkeren 
zouden ervoor in bewondering staan en Vlaanderens 
kunst benijden.

— » o « —

De opvoering van dit drama te Pitthem is een 
reuzenwerk, docht het moet een zegepraal zijn voor 
het vlaamsche volk hetwelk zoo groot een dichterge- 
nie verwekt heeft en zich bereidt om met eerbied en 
liefde dit pronkgedicht te aanhooren.
Niettegenstaande hunne verhevenheid zijn de 

verzen eenvoudig en klaar zoo dat gansch het volk 
die kan verstaan als een preek in de mis.
En het welgelukken ?
Uit al de hoeken van het vlaamsch sprekende land 

wordt het Pittemsche comiteit toegejuicht omdat het 
van de Verbiestfeesten eene verheffing der Vlaamsche 
kunstmaakt doorde opvoering van het Verbiestdrama.
Dat is opbeurend en een«goê note » voor ons volk.

Het getal uerldleden 

der Uelgische nijverheid.
Volgens de laatste volksoptelling, zijn er 42,400 

nijverheidswerklieden te Gent, 40.500 te Antwerpen,

38.100 te Luik, 36.900 te Brussel. De verscheidene 

gemeenten der Brusselsche ‘imschrij' ing, met de hoofd

stad samen, hebben er 101.948.

Dan volgen : Seramg 15.900; Verviers 14.100 St- 

Jans-Molenbeek 13.300; Anderlecht 12.500; Brugge 

9.500; St-Gillis 9.300; Mechelen 9.000; Elsene 

8.700; Schaerbeek 8.200; Jumet 8.000; St-Nikolaas 

8.000; Marchienne-au-Pont 7.909; Aalst 7.800; 

Herstal 7.400; Leuven 7.400; La Louvière 7.000; 

Doornik 7.000; Namen 6.600; Quaregnon 6.600; 

Kortrijk 6.400; Turnhout 6.200; Courcelles 6.000; 

Chatelineau 5.800; St-Joosmen-Noode 5.700; Char

leroi 5.600; G'lly 5.600; Ronse 5.200; Montignies- 

sur-Sambre 5.000.

Dan zijn er nog 31 gemeenten met ieder 3000 tot 

4900 werklieden. A l die steden en gemeenten hebben 

samen 45 p. h. der nijverheidsbevolking van gansch 
het land.

ONS CORPUS.
W aaru it het bestaat!

Volgens ontleding kan men zeggen dat het stof van 

den mensch dezelfde bestanddeelen bevat als het ei van 

eene hen en dat op deze manier, een volwassen mensch 

de scheikundige weerde heeft van duizend eieren. Deze 

vergelijking kan vreemd voorkomen : maar van dichter 

beschouwd, bestaat het menschelijke lichaam uit dè 

meest verschillende bestanddeelen die voor velen ver

doken blijven en die aanleiding kunnen geven tot won- 

dersweerdige gevolgtrekkingen.

Het bestanddeel van de beenderen, osséine genaamd, 

bestaat uit kalkcarbonaat en kalkphesphaat; ook nog 

uit magnesium phosphaat en sodiumchioruur of keuken
zout.

Het vleesch en de spieren bevatten 73 per honderd 

water; het overige is samengesteld uit fibrine, m\)osino- 

gène, eiwitstof, nueléine, créatine, urée, lactisch zuur, 

vette- en minerale stoffen zooals phosphorisch zuur, pota- 

sium-, sodium-, magnesium- en kalkcarbonaat; een 

zeker hoeveelheid ijzer onder vorm van hemoglobine 

of gedeelte dat het bloed rood maakt.

Het bloed op zijn eigen is beladen met sodium

chioruur, zekere gassen waarvan de zuurstof de bijzon

derste is, bevat nog vetten, suikers en eiwitstoffen.

De gassen (zuurstof, waterstof, koolzuurstof) die in 

het lichaam van een volwassen mensch huizen, waren 

voldoende om een luchtbal op te blazen die zou in 

state zijn een mensch op te lichten. Dezelfde gassen 

zouden kunnen gedurende een ganschen avoTO een straat 

verlichten van 500 meters lang, hetgeen gelijk sfaat 

met eene hoeveelheid gewone lichtgas ter weerde van

19 franken.

De koolstof uit het menschenlijf getrokken en in 

graphite gepulverd, zou genoegzaam zijn om 780 

dozeinen potlooden te verveerdigen.

Met het ijzer van het bloed, zou men kunnen zeven 

groote nagels smeden waarmee men de peerdijzers vast

maakt.

Het lichaam bevat phoshpoor genoeg, ’t zij daarom

trent 600 grammen waarmee men 820.000 brand- 

stekjes zou kunnen maken of 500 groote menschen 

vergeven.

Het vet getrokken uit den mensch, kan men in 60 

dikke brandkeerzen veranderen.

Ten slotte, zou men nog op een overschot keuken

zout komen van omtrent 300 grammen, genoeg om 

menige spijzen te pekelen.

Wie zou dat ooit gedacht hebben. -— En nu? Zorg 

maar voor het beestje! En zijt ge socialist of anderzins 

materialist, zorg maar voor het beestje alleen. Ons 

Heere zal u wel schoeperen. A. D.

ONZE BONDEN.
ARDOYE.

JO N G E  W A CH T . —  Studiekring. —  ’t Was

Dinsdag laatst dat wij ze gade sloegen de godsdiensten 

van Japan en Engelsch Indië. W ij zagen opvolgentlijk 

den ouden Japaner, Veda, Brahama en Boudha, met 

hunne verscheidene godsdiensten, en de laatste ook met 

hunne zedewet en hunne kloosters.

Dinsdag toekomende zullen we voortdoen. Dat de 

studievrienden maar opkomen.

1 1 en Julifeesten. ’t Was eenen goeden inzet 

Woensdag laatst, en nu Vrijdag toekomende om 8 uren 

en drie kwart ’s avonds doen wij voort. Niemand 

mag afwezig zijn, maar iedereen zal wel eenen makker 

bezorgen.

ISEGHEM.
W E R K L IE D E N B O N D . —  1 1 Juli nadert. En 

de Werkliedenbond viert natuurlijk dien vlaamschen 

hoogdag meê.

Den Zondag 13 doen we meê aan de feesten en 

’t wil precies lukken dat het 2e Zondag is. Buiten die 

feesten hebben we nog onze eigen vergadering met een 

feest-redenaar. René De Bruyne komt dien dag voor 

ons. ’t Moet er stroomen in de gilde, stroomen van 

’t eeuwig volk.

Toekomende week deelen we ’t feest-programma 

mede ; maar van nu af aan. moeten wijkmeesters en 

leden de vergaderingen met 1 1 Juli-feest bereiden.

Niet vergeten dat we zullen zingen dat het davert. 

Daarom moeten we met velen, Dinsdag avond te 

8 112 in de Congregatie zijn, om samen met hel muziel? 

onze liederen te herhalen. Niemand die weg kan, mag 

’t huis blijven, want we moeten dat in orde doen. Op! 

De Werkliedenbond zal vieren en dan blijft niemand 

achter, ’t Moet lukken; maar om te lukken moet men 

bereiden-

ZA N G G IL D E . Herhaling voor allen Zondag 

na de hoogmis. Want we gaan d’ zwaarste brokken 

mogen voor ons houden op de I I  Juli-feesten. Niemand 

achter blijven.!



RE T R A IT A N T E N B O N D . Zondag hadden

we een schoone vergadering. A. Darras van Wevel

ghem kwam spreken en deed het wel. Nu we kennen 

hem. ’t Doet deugd ons christen princiepen eens hooren 

uiteenzetten en zoo schoone door een werkman. Dank 

aan Arthur Darras en aan al de goede vrienden van 

Wevelghem.

Belangrijk nieuws voor al de Retraitanten.

Weet ge dat Pater Van Acker komt spreken over 

de Retraitanten? Den 3den Zondag van Juli. Maakt 

u maar vaardig en flink propaganda gemaakt.

ST U DIEBOND . Hij groeit en dat is goed 

teeken. En dat regenvlaagske van Maandag avond en 

deed geen kwaad, nie-waar?

Maandag avond beginnen we aan de geschiedenis 

Aan de Oude Gilden en Ambachten. Mannen van de 

Tereenigingen daar moet ge bij zjn. En we beginnen 

stipt ten achten. Er is niets in den weg.

K A T H O LIEK E  JO N G E  W A CH T . —  Wach

ten, maakt u veerdig. Me vieren op den 1 1 Juli! Komen 

herhalen met ’t muziek, Dinsdag avond te 8 112 in de 

Congregatie. Onze feestviering moet grootsch zijn.

V R O U W E N B O N D . ’t Is 5de Zondag en 

D ' Pattyn van Nieuwpoort komt nog eens spreken s 

achternoens in ’t Gildhuis. A l de stoelen zijn gereed 

■gezet en we vreezen nog te kort te bollen.
W IJK M EEST ERS (Werkliedenbond). —  Zater

dag aanstaande 6 Juli, te 8 uren in ’t Gildenhuis. Be

langrijke vergadering . Zorgt a. u. b. voor de juiste 

adressen van de leden van den bond niet waar, en die 

adressen meebrengen!

KORTRIJK.
PRO PA G A N D A C LU B . —  Prachtige vergade

ring! Goede opkomst verleden Vrijdag. Zoo moet het 

-voort blijven gaan; telkens we bijeenkomen moeten 

allen tegenwoordig zijn en daarbij zorgen ons legertje 

mannen te vermeerderen. Nietwaar, mannen, het doet 

deugd aan ons werkershert zoo zonderling, samen met 

onzen hoofdman-volksvertegenwoordiger, de besprekin

gen die in de Kamers plaats grijpen en de wetsvoorstellen 

die er neêrgelegd worden te doorgronden, na te gaan 

waar hi?r of daar niet een klein verbeteringske zou 

kunnen aan gebracht worden en daarover rechtuit ons 

gedacht te laten kennen. En gij weet het, nietwaar, 

vrienden, hoe wij er aan houden dat iedereen deelneemt 

aan die vrije besprekingen, die anders niets dan goed 

"kunnen teweeg brengen. Daarom gezorgd dat ge telkens 

uw gedacht laat kennen over de verschillige kwesties 

die ter Kamers behandeld worden. En nu vooral de 

schoolwet zal ter sprake komen, moeten wij zien dat 

"wij daarvan goed op de hoogte zijn en dat ons eene 

wet opgediend worde die overeenstemt met onze chris

tene gevoelens en ons volledige voldoening schenke, 

w’hebben immers lang genoeg geduld’ gehad.

Aan de studie der schoolwet en aan ’t werk vooï 

“t winnen van nieuwe propagandisten!

Vergadering. —  Vrijdag om 8 uren en half stipt. 

En trachten goed het bondslied te kennen.

We beginnen stipt op uur.

ROUSSELARE.
O N T H O U D E R SB O N D E N  Zondag laatst

hielden wij een feestvergadering : ’t was juist de feest

dag van Sint-Jan den Dooper. A l de leden van de 

verscheidene afdeelingen gingen ’s n orgens te H. Com

munie, en hielden ’s avonds eene plechtige vergadering 

in de za^l van St-Jan-Berchmanskring. Pater Jacobs 

van Leuven sprak er over den plicht van liefde tot ons 

zelf en tot anderen, waaruit wij moeten den drank : oor

zaak van zooveel verval en wanorde bestrijden. Een 

Tiertelijk woord van den voorzitter, en helklinkend lie

deren van onze beste leden sloten deze blijde vergade

ring. Zij deed deugd.
JO N G E  W A C H T EN . —  W ij wistten niet dat 

de socialisten zulke knappe kerels hebben en zulke 

moeilijke theoriën tot grondslag van hun stelsel! ’t Doet 

toch deugd ook die mannen te kennen, en die stelsels 

in te studeeren : willei) wij den vijand doelmatig be

strijden, wij moeten hun goed kennen!... De vergadering 

was goed gevolgd, en de zaken wierden aandachtig 

aanhoord en onderzocht. Na eenige mededeelingen 

zeiden wij malkaar tot binnen veertien dagen : ’t was 

kwart voor 1 1 uren.

WAEREGHEM.
Op Zondag 27 Juli eerstkomende zal de Katholieke 

Jonge Wacht de plechtige wijding en inhuldiging van 

haar vaandel vieren.

Om 9 uren en half wijding van ’t vaandel en daarna 

de hoogmis, waaronder gelegenheidssermoen.

Om 3 uren optocht der deelnemende maatschappijen 

en daarna algemeene vergadering op de groote speel

plaats der Jongelingen-congregatie.

Om 5 uren op de markt, groot turnfeest en uitvoering 

van bijzondere stukken op den kiosk door verschillige 

muziekmaatschappijen.

WEVELGHEM.
K A T H O LIEK E  VOLKSBON D. —  Retrai- 

tantenaf deeling : de vergadering, die heden moest plaats 

hebben, is uitgesteld om reden, der afwezigheid van 

velen, die mee zijn naar Gent.

Bestuurvergadering. —  Vergadering vandaag seffens 

na de vespers, met het volk dat we zijn. Bestüurleden 

en wijkmeesters, op post!

Studiebond. —■ Deze week, eens per uitzondering, 

geene vergadering.

Zangaf deeling. —  Herhaling, Zaterdag aanstaande, 

te 8 uren stipt.

Algemeene maandelijksche vergadering. —  Zondag 

aanstaande, te 3 uren 1/4. De dagorde wordt Zondag 

meegedeeld.

N IJV ERH E ID SSCH O O L . —  Vandaag, Zon

dag, 114 na 8 uren, les in de werktuigkunde.

Dinsdag, te 8 uren, les in de maatschappijleer.

Donderdag, les in den vlashandel.

Zondag a. s., te 1 uur 112 zeer stipt, les in de 

^vlasnijverheid.
CH RIST EN  JO N G EL IN SBO N D . —  Turn- 

afdeeling : Hooger O p ! —  Zondag a. s., te 5 uren 

zeer stipt, geeft de turnafdeeling haar eerste turnfeest. 

Geen twijfel of de bevolking zal talrijk aanwezig zijn.

Pi •iesterlijke benoeming.
Eerweerde Heer J. Dugardijn, pastor van 0. L. 

Vrouw van de Potterie te Brugge, is pastor benoemd 
van St-Josephsp;,rochie te Oostende.

B R IE F W IS S E L IN G .
W ij ontvangen volgenden brief :

Ceachte Heer Uitgever,

Fransche bladen maken veel opspraak omdat Gent- 

sche Vlaamschgezinden een uitsluitend Fransch muziek

feest gestoord hebben door het zingen van den Vlaam- 

schen Leeuw.

Dit Fransch concert werd gegeven den avond van 

eenen Vaderlandschen dag: de blijde intrede van den 

Koning in Vlaandcrtns hoofdstad.

Deze misnoegde weten niet, dat de Walen het voor

beeld gegeven hebben aan de Vlamingen en wel in 

1910 in de Brusselsche Tentoonstelling. Daar trad 

den 27 Juni 1910 professor Gustaaf Verriest der 

Lcuvensche Hoogeschool op met een Vlaamsche Weten

schappelijke voordracht en de tegenwoordige Walen 

begonnen dadelijk te brommen en gerucht te maken, 

zoodat het de voordrachtgever onmogelijk was te spre

ken. Toen rees de voorzitter de Heer Carton de Wiart 

op en zei verontwaardigd, dat niemand het recht had 

den voordrachtgever te stooren, maar dat de misnoegde 

het recht hadden de zaal te verlaten. Na tien minuten 

geroep er gerucht kon de professor eindelijk herbe

ginnen.

Over deze « Politesse Gauloise » werd er wat minder 

gerucht gemaakt dan over de misnoegdheid der Gentsche 

Vlamingen, welke men toch begrijpt na de menig

vuldige krenkingen welke de Vlamingen te verduren 

hebben in de Gentsche Tentoonstelling. A. D.

DE N IE l W S .IE S
van « K IJK U IT  »

BELG IE

Een zekere Van Overfeldt, wever van ambacht en 

17 jaar oud, is plotselings steke blin J geworden op zijn 

werk in eene fabriek te Ronsse.

- Een schooljongen, schuilend onder nen boom 

gedurende een ongeweerte, werd doodgebliksemd te 

Toernich bij Arlon.

- De weduwe Wieme van Waarschoot gaat op 

haar 102.

—  Edmond Vandervorst, doofs'omme, wonende te 

Laeken, werd te Brussel verrast door nen tram. Doode

lijk gekwetst werd hij naar het gasthuis gedragen.

- Een auto, waar 4 personen in zaten, sloeg om te 

Campenhout. De stoker Alfred Schepens, was op den 

slag dood; vrouw Vilain Rachel was den schouder 

gebroken; de twee overige bleven ongedeerd.

—  Er zal binnen kort eene aanbesteding zijn van

2.500 wagons voor den Belgischen Staatsspoorweg.

— Léon Auquier, wisselagent te Paturage, is ten 

gevolge van ongelukkige beursspeculatiën door de mande 

gevallen. Hij bekent een te kort van rond de 60.000 fr.

—  Een reiziger, komende uit Duitschland, werd in de 

statie van Moresnet gesnapt als hij poogde 9 liters 

alkool in te blauwen.

— Pater Jean Menter, die eerlangs moest vertrekken 

naar de Congomissiën, werd Maandag namiddag te 

Brussel omgeworpen door een auto en zwaar gewond 

aan den knie.

—  3 nachtridders werden gestekt door de policie van 

Brussel. Zij waren dragers van geladen revolvers, lange 

koorden en inbrekersalaam.

—  Een Congolees is metserdiener te Leuven. Hij 

werkt neerstig en komt goed aan zijn brood. Hij spreekt 

Vlaamsch, Fransch en Engelsch.

—  De gemeenteraad van Oostende heeft eene dagorde 

aangenomen besluitende tot het oprichten van een stand

beeld aan wijlen Koning Leopold II.

— Een spoorwegongeluk heeft Woensdag plaats ge

had te Mechelen, waarvan de oorzaak te wijten is aan 

Henri Van Damme, leerling wisselwachter, die (hij weet 

zelf niet hoe) het 4e spoor openzette waarop de reizigers

trein voor Brussel stond in plaats van het vijfde, langs- 

waar de expresstrein moest voorbijstroomen.

Er zijn twee dooden en tarijke erg gekwetsten.

—  Een treinwachter van Oostende, die dienst deed 

op de linie Oostende-Brussel, is aangehouden wegens 

talrijke juweeldieften, gepleegd in den' fourgon van den 

trein. —  Men spreekt van eene totale som van 600.000 

fr. -—  Zijn medeplichtigen zijn insgelijks aangehouden.

F R A N K R IJK

Twaalf priesters zijn veroordeeld door de policie- 

rechtbank van Fard, Vendée. Waarom? Omdat zij in 

stoet geweest bidden waren voor het missiekruis, ondanks 

het verbod van den meier.

—  Den 13 Juli wordt, te Denain, het standbeeld van 

Maarschalk de Villars ingehuldigd. Het gedenkteeken 

herinnert de zege in 1712 door de Villars op Engelsche, 

Oostenrijksche en Hollandsche bondgenooten behaald.

—  Blijkens eene verklaring van M. Barthou, hoofd- 

minister, moet de officieele school, de school zonder 

God, in plat klaar Vlaamsch, de school tegen God zijn.

—  M. Dumont, minister van financiën, schikt 200 

millioen nieuwe belastingen in te voeren. Hij heeft geld 

noodig om de begrootingen van 1913 en 1914 op 

hunne pootjes te krijgen.

•—  De socialistische coöperatieve van Limoge komt 

moeinissen tegen. De beheerraad is afgetreden, omdat 

een deel van het dienstvolk geen gezag herkent.

—  De E. Heer Lepetit, kapelaan van Onze Lieve 

Vrouw te Parijs, heeft eenen kruideniersgast, die in 

de Seine gesprongen was om zich te verdrinken, met 

levensgevaar gered.

— De akademie der zedelijke wegschappen kent aan 

Pater Lagrange, dominikaan, stichter der Bijbelsche 

school van Jerusalem, eenen prijs van 8.000 fr. toe 

voor zijne persoonlijke werken en deze zijner Bijbel

sche school.

—  De auto van een Parijzer bankier reed te Urville 

bij Metz tegen eenen boom. Een stoker is verongelukt.

—  Op Wervik-Zuid werd er dees jaar 30 hectaren,

12 aren vlas gezaaid.

Een automobiel, 1.600 kilo smokkeltabak inhoudend, 

werd door de tolbeambten gesnapt te Vieux-Berquin 

bij Belle. De geleiders zitten vast.

— De auto van den Italiaanschen zeererijder Zigka- 

relli, botste in Nor mandiën tegen eene zware boerekarre. 

Ziccarelli is dood, zijn stoker is gewond en de auto 

heel verwrongen.

DU IT SCH LAN D

Keizer Willem II is een geleerd man en een voor

beeldig huisvader. Een voorbeeld van werkzaamheid 

is hij ook en hij leert zijne familie de ledigheid vluchten.

—  Een Belgische automobiel waar 5 personen in 

zaten is nabij Neuss tegen eenen boom gereden. Het 

rijtuig is heel vernield. Drie der inzittenden werden erg 

gekwetst, een hunner verkeert in doodsgevaar.

—• Ernest Schmidt, atheneum-professor is te Bremen 

in eene klas der katholieke St-Mariaschool gedrongen. 

Hij was gewapend met 6 brouwningrevolvers. Hij heeft 

3 kinders en 1 onderwijzer doodgeschoten en een 

twintigtal andere personen gekwetst.

Schmidt was een dweepzuchtig vijand der Jesuiten 

en studeerde de werken over de zoogezeide schelm

stukken der Jesuiten. Zijn fanatismus dreef hera tot 

zijne heuveldaad. Hij is protestant en 30 jaar oud. 

EN G ELA N D .

M. Poincaré, voorzitter der Fransche Republiek, 

is op bezoek geweest deze week bij den koning van 

Engeland. —  Heden Vrijdag avond, om 6.50 uren

M. P o in c a r é .  

is hij te Parijs terug aangekomen na een bezoek aan de 

stad Calais.

SPA N JE

De koningin heeft het leven geschonken aan een 

zoontje. Zij had reeds 2 knechtjes en 2 meisjes. Een 

harer kinders is doof-stom.

—  De' Spanjaards hebben gelukkige gevechten ge

leverd tegen de Kobijlen bij Tetuan in Marokko.

—  Ernstige onlusten hebben plaats gehad te Barce- 

lona, waar de socialisten talrijk en woelig zijn en de 

beruchte Ferrer destijds zijn hoofdkwartier had.

De policie heeft het Volkshuis doen sluiten.

—- Het socialistisch blad « E l Progresso » liet een 

ophitsend opstel tegen de policie onder hoofding Moor

denaars, verschijnen

IT A L IË

De invloed der vrijmetselarij bij het leger vermindert 

sedert Generaal Fara zijn ontslag als lid der loge 

van Napels gegeven Hgeft.

—  Ter gelegenheid van delvingen bij de Baden van 

Antoninus te Rome werden uitgestrekte onderaardsche 

gangen en de woonst van Asinius Pollio, die bevriend 

was met Horatius en Virigilius, ontdekt.

STAD ISEGHEM
Briefwisseling.

Tillo,

’k Ben kwaad op u; ge ondervraagt de redactie van 

Boos Iseghem, waarom ze op al die briefjes en affiches 

laat drukken « uitgever van Boos Iseghem ». Dat was 

een dommigheid van uwentwege. Was dat een vrage? 

. Ge krijgt gij nu een steen op uwen neuze! Dat zal u 

leeren. In één trek krijgt ge de bijzonderste families 

van stad tegen uwen gevel. Waarom alzoo Boos Iseghem 

verplichten twee menschen zwart te maken waarmede 

ze in de laatste weken gestadig boften?

W ij moeten ze niet noemen, iedereen kent ze en 

eerbiedigt ze, bijzonderlijk nu een gevaarlijk ziek is.

Ik en zou van die onnoozele vragen niet meer stellen. 

Ge weet gij toch wel dat er op het vaandel van den 

P. Benoitskring alonder stond, nevens den naam van 

den maker... voorzitter van de Jonge Wacht... te wege. 

Ge wist dat, of ge wist het niet —  en ’t staat alzoo...

' niet.

Ge weet ook nog wel dat die heeren van den 

Boozen nooit en leveren of verkoopen aan liberalen 

of anderen, dat moest ge alleszins weten. Wat zoün ze 

wel! Ge gaat moeten een herstelling doen aan die 

zeven burgers van Iseghem. En doet ge alzoo voort, ge 

rischiert dat al de treffelijke menschen in den Boozen 

aangevallen worden!

’k En had dat nooit verwacht van u! Ge moest ge

schreven hebben heel kort : « Liberalen en socialisten 

maken propaganda voor ,« Boos Iseghem » en de re

dactie is er meê gediend. »

Hebt ge ’t vast?

Uw Broer!

— »o«—

Broere,

Stil-je; en als ’t nog gebeurt dat de karre rondrijdt 

stop je neuze! Die menschen zijn slim genoeg en ge

noeg gestudeerd om een vrage te verstaan en... er neffens 

te antwoorden.

Maar ’t is zeker dat uw slot goed is : « En de re

dactie is er meê gediend ». Dat is reclame voor dea 

winkel; ge ziet gij wel dat ze compaks zijn met de 

sossen en met de stofslunse van de sossen. Hun gazetten 

rchrijven ’t zelfde over Petrus De Jonghe, weet ge? 

En zij en antwoorden zij daar niet op, maar ze gooiea 

de karre omme, en heel Iseghem riekt het! Ge gaat ze 

ter weuke zien leelijk doen. Dag broere!

T i l l o .

— »o«—

ABEELE . —  Zondag laatst werd Boos Iseghem 

hier uitgcdeeld. ’t Stond immers een brief in tegen uw 

blad. In dien brief stónd er dat ge tegen de verlichting 

waart van den Abeele. ’k Heb mijn gazetten uitgehaaM 

en gevonden dat ge er niet tegen waart, ’k Heb gezien 

dat ge geen wijken wilt voorentrekken, en dat ge be

weert dat de verlichting dierder zal kosten dan er gezeid 

wierd. ’t Is al.

’t Is a l! en ’k hebbe dan gevraagd hoe eerlijk die 

menschen wel zijn die aldus uw schrijven verdraaien. 

Nu ’t verdraaien is hun ambacht en ’t is zeker met de 

eerlijkheid ook alzoo.

P o l .

— »o«—

DJU IST E ! ’t En s nog niet lange geleen dat we 

ervan kregen omdat we al met een keer zoo stijf voor 

de herbergiers waren!

Zondag laatst stond et een brief voor de herbergiers 

van Cachthem, een groote annonce voor een groote café, 

en twee kleine annonces voor concoursen van blinde 

vinken (volksverheffing!!). Maar ’t en was algelijk ia 

onze gazette niet. Nu we waren wij tegen den taks van 

vijf frank op d’herbergen ook niet.

Wie zou dat nu zijn... en welk blad zou dat zijn? 

— »o«—

O V E R  TE N EM EN , bij uitscheiding van bedrijf, 

en na gemaakte fortuin, een oud gekend en welkalan- 

deerd huis Vandewalle-Hemeryck, Rousselaerstraat, 

N 1 12, aan zeer voordeelige voorwaarde. - Uitver

koop met groote afslag.

■—• Z IJT  G IJ krachteloos en zonder bloed! 

T H E O B R O M A  zal u helpen.

Lijdt gij aan groot verlies van bloed?

T H E O B R O M A  zal u stelpen.

Sloeg verdriet uw krachten neer?

Neem T H E O B R O M A  zonder wachten.

Hebt gij geen slaap of ruste meer?

T H E O B R O M A  zal u verblijden.

Hebt gij verborgene diepe smart?

T H E O B R O M A  sterkt in het lijden.

Plaagt u de jicht of flerecijn?

T H E O B R O M A  zal u bewaren.

Kwelt u de maag of hertepijn?

. T H E O B R O M A  zal u bedaren.

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

hamme.

Schipvaart van Iseghem.
I t l I V . 'V E . 'V Ü K V A  l t  E » .

Elk zijn Gedacht, met kolen voor de wed. Conrard-Verstraete. 

De Jonge Adolf, met Brabants goed voor Frangois Decai ;ny. 
Le Jeune Laurent, met kolen voor Gustaf Naert.

Le Globe, met steenen voor Qustaf Vangroenweghe en de 

wed. Alidor Vandewalle

Volharding, met kolen voor Eug. en Alb. Verstraete.

In den omtrek.
A R D O Y E . —  ’t Zou al aardig g^an moest er 

hier den Zon- of Maandagavond niet iets gebeuren. 

Waaraan dat liegt, weet men niet, of beter wenscht 

men niet te weten.

Nu: Maandag avond rond 10 uren kregen zekere 

Jules P. en Victor C. moeilijkheden. Toen ze elkaar 

terugvonden langs de statiestraat nam Jules P. zijn 

mes en bracht drie erge wonden toe aan Victor C,

De oorzaken zijn onbekend, zegt men, maar die 

ernstig nadenkt zal zeggen : ’t Was wederom Maandag.

B ISSEGHEM . —  Zondag 29 dezer, wordt M. 

Petrus Thiers als burgemeester plechtig ingehaald. Om

3 uren namiddag wordt hij stoetsgewijze onthaald door 

de maatschappijen en de muzieken van Heule, Marcke 

en Bisseghem. Daarna feestmaal, concert, verlichting 

en vuurwerk.

ISEGHEM . — , Zondag was t een ware jacht, 

langs den Boulevard, een ware jacht op een dollen hond. 

Met steerien en stoelen gewapend trokken de jagers 

tot op enkele stappen van t razend dier, en sloegen... 

in de lucht, en dierven niet smijten uit vrees van mal

kander te treffen. Eindeljk verscheen er hulp; dat was 

de redding, en de jacht eindigde wanneer een policie- 

agent den hond een kogel door het lijf joeg.

-—  Schavuiten hebben Zondag nacht het dak in 

brand gesteken van ’t kapelleken aan ’t hof van Schrij

vers. Iedereen kan al raden wat soort van volk dat was; 

want ge moet galgengebroed zijn om zulke heldendaden 

te verrichten.

—  Van Zondag morgen vroeg waren er reeds twee 

vrouwkens aan de gang in de St-Amandsstrate. Een 

van de twee, een herbergierster, had de andere aange

rand en ten gronde gesmeten. Maar er kwam volk en 

de boks-meesteres zette het op een loopen. t’ Spel komt 

voor de policie.

LED EG H EM . —  Zondag over acht dagen is er 

twist ontstaan in de Rolleghemstraat tusschen Ivo Van- 

denweghe en Jules Knockaert van Ledeghem. Ivo Van- 

denweghe heeft verscheidene stampen bekomen; onze 

koene veldwachter kwam tusschen en een proces-verbaa! 

werd opgemaakt.

—  Het artikel « Een Jongeliedenhuis )> verschenen 

in ons blad van 15 Juni was hier uiterst welkom. 

Onze jongelingen van het patronaat rien gaarne zoo een

(Zie vervolg bladz. 6).
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BREUKEN
GENEZING ZONDER OPERATIE 

H u is  erestieht 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 VFRSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het MINISTERIE 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-

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

Bejaarde lieden door zak, tlaVei of uitblijvende 
breuken aangedaan alsook degenen die twee o) 
*i féV/tuv*. eene mislukte operatie onderstaan hebben 
t>f die door kwakzwalvers met alle soorten V£,; 
oude stelsels mismeesterd zijn geweest, mogen zich 
altijd komen aanbieden, oogenblikkelijke hulp ia 
hun verzekerd,

M IS G R O E I*
1NGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo
als : misgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
hen en voeten.—
Bijzondere toe
stellen om den 
boogen rug te 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets on< de mis- 
groeiïn. der rug
graat te genezen 
noodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

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

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

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

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

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

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

T A i i i m
[V i.e ii >lme M a u r i c e  M e ie r .  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 qebijten 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.

Verantwoordelijke drukker-uitgever

| ]. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

■
1

LANDBOUWERS !

V O O R :
■

Maïs — Inkarnaatklaver — Spurrie — 

Mostaard — Saradelle — Nagras — Aller- 

| hande voedermengsels — Rapen — Kool

rapen — Wortelen,

BEPROEFT HET

'z w a v e l z u u r  a m m o n i a k
■ Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest g

S

Gij zult verwonderd zijn over den uitslag.

Geef) ook, einde Ju li, AMMONIAKSUPERFOSFA AT aan uwe

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

bereiden.

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

Landbouwsyndikaten.

*
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K O S T E L O O Z E  IN L IC H T IN G E N  IN  H E T  *.

COMPTOIR BELGE DU SULFATE D ’AMMONIAQUE 71
(Naamloos Vennootschap) 

fgl 8, Bercfcmansstraat, BRUSSEL ^

«

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

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

a l l e e n

^--II—1 geneest dadelijk de

S I M *  PRIJ" nfdrPiin. 5 U
Apotheek Vande Walle, Noordstraat, Rous

selare en bij alle apothekers.

Algem. depot: Apoth. Canivet, Doornijk

TANDPIJNEN
De hevigste Tandpijnen worden 
dadelijk genezen en voor altijd 
door den D e n t o g è n e . Door het 
gebruik van den D e n t o 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. t- 2 5 . bij alle apothekers en bij de 

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

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

rière, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft > Hij zal U antwoorden met de 
K i n t b o e H l . l t '  i x e d l e  l l a l c  w y e f c  ,

Apotheker, Groenselmarkt, 6, Oostende. Om ute 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen k in k l i o e s s i .  V a l l i n g  o f  B r o n -  
c l i i e t  « ie t K i n d e r » .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.
Gelieve mij per keerende post nog twee flesschen van 

uwe speciale remedie tegen den kinkhoest te zenden.
Mijn kind is merkelijk verbeterd en ik hoop het met 

deze twee flesschen totaal te kunnen genezen.
Met achting. Louis Devis,

rue de Grainmont, 160, Aalst.
De wereldberoemde K l n k h o e é t . R i ’ i n e .  

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

Hel Genoegen ie Leven
i s  a a n  e l k e e n  v e r z e k e r d  d o o r
e e n e  v o l m a a k t e  | s je z o n d l io l « l .

In zijn klassiek werk over de grondherkomst en de 
behandeling der plaatselijke ziekten, die in de geneeskun
dige wereld een voorname plaats inneemt, schrijft dokter 
Abernethy, raadplegend geneesheer der Koningin Victoria 
van Engeland :

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

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

K l i n i e k  v a n  Dr D O Y E I V ,  P a r i j s ,  
t :t J u n i  t O i t

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

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

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

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

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

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

Verkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers.
Kortrijk : Hulpiau, apotheker, Leiestraat 36. De Neus, 

apotheker, Groote Markt, opvolger van Bossaert.
Iseghem : Rodenbach, apotheker.
Meenen : Van Ost, 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.

ELECTRICITEIT
Ondernemingvan Licht,Dynamos, Motoren 

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

Warm water en Stoom verwarming.

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

h u i s  ■ b

Herpels=Mortier
31. LANGESTEENSTRAAT, 31

Telefoon 363

=  KORTRIJK =
1

- - Keuken van eerste klas - -

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief

- - Alle spijzen op aanvraag - -

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

RAEPSAET-VANDAELE
OPVOLGER

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

Daar is te 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 afge naakt worden. 

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

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

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E  P R I J S

INTGROOT ĵ ^ ^ ^ I T ^ ^ O E I N .

S Ï i ^ r k e r W r S l K
is gevraagd voor den orgelmakersstiel, 
bij Oscar Anneessens-Marinus, Groenin- 
ghelaan, 40, Kortrijk.

Wilt ge 
waarlijk gezond zijn.

Begeert ge rap en voor altijd genezen te zijn 
van uitslag, puisten, katrienwielen, klieren, 
blazekes, eczema, droog en nat zilt, b..ard 
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 
l l l i i e d z u i v r r l i i i r  De Bie, die zonder 
eilen en op korteren tijd dan gij wel denkt, 
alle deze kwalen doet verdwijnen

Prijs van de flesch fr. t- 2 5 .

T a n d e n l» f » l« e n  s De Bie, verdrijft op 
een oogwenk de razendste tandpijn zonder 
et tandvleesch te verbranden en daarbij 

’t is geen vergift.

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

M a » « js i» i l le n  i De Bie, uitstekend tegen 
sUelite spijsverteering, hoofdpijn, bloedar 
moede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond, 
va,<'rs enz.

1 frank de doos van 
nften. Per post fr. 

1 -0 5 .
Ui-uELET. — Deze 

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

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

voor stoomtuig, dienstig voor alle nijverheid ; 

HOVENIERSHOF en drie WOONHUIZEN daar- 

medegaande.

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 

Iseghem.

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

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



Kunst en Leven.

OVER TOONEELKUNST.
Sedert enkele jaren is er een strooming naar 

■ herleving in het vlaamsch christelijk tooneel, en deze 
is heilzaam voor het kunstleven en het christelijk 
leven van ons volk. Ontelbaar zijn de opvoeringen 
geweest /an Lucifer, Jozef in Dothan, Adam in 
Ballingschap, de Blindgeborene en de Verloren zoon; 
verleden jaar stroomden duizenden menschen naar 
Hal om er « Mar ia’s leven » ten tooneele te zien. 
Nieuwsgierigheid naar den grond van het onderwerp 
bestaat niet meer, alleen benieuwdheid naar den 
vorm, men gaat alleen met eene godsdienstige 
stemming naar dergelijke stukken.
« Laat de godsdienstige (coneelkunst handelen als 

de Heer zelf » schrijft advokaat Dosfel, « aanwezig 
zijn bij de vreugde der menschen, louteren de gevoe
lens en driften. Laat ze de rol spelen van Maria te 
Bethanië, en moge ervan getuigd worden: zij heeft 
het beste deel verkozen. »
Die gedachte kwam me te binnen, wanneer ik 

den Heer J. VandenBerghe zijn nieuw bijbel
stuk « Verrezen » hoorde voorlezen in den 
Tooneelkringvan den jongelingenkring te Rousselare.
’k Moet het bekennen, hij heeft onze verwachting 
overtroffen; zijn nieuw stuk is eene prachtige aan
winst voor onze tooneelletterkunde omdat er heden 
nog veel te weinig dergelijke stukken het daglicht 
zien, omdat onze schrijvers bevreesd zijn den bijbel, 
die kern van ons heilig geloof aan te raken, omdat 
ze voelen dat,om zulke werken aan te durven,lastige 
studie vereischt is en grondige kennissen.
Die hinderpalen wist de Heer Vanden Berghe uit 

den weg te ruimen; tot nog toe was hij de eenige die 
Christus’ glorierijke verrijzenis vóór ons oog wist af 
te schetsen, die in het kort verhaal van het Evangelie 
schatten vond om den Zaligmaker, zijne dood en zijne 
opstanding te verheerlijken.

Zijn eerste koor is wonderwel geslaagd.. Het 
omvat gansch het leven van den Zaligmaker... Hoe 
(schoon dit « hosannah » der kinderstemmen tegen
over die sombere kreten « crucifige » van het bloed
gierige volk... Hoe heerlijk afgeschetst de instelling 
van het allerheiligste Sacrament, die droefheid van 
het hof van Oliveten,difverhoor,Barabbas,Golgotha, 
en het wee van Jezus’ lieve moeder... En met een 
krachtig « alleluia » eindigt het aan Christus de zege, 
want

« ...wij weten dat na ’t graf 

de Hemel de verrijz’nis gaf »

Het eerste bedrijf stelt Jesus’ dood voor. Pilatus’ 
twee kleine kinderen, door hunne moeder in den 
nieuwen godsdienst onderwezen, gevoelen eindeloos 
medelijden voor den gekruisigden God.... Vader is 
hier niet., hij is bevreesd. De kleinen hebben den 
Kruistocht gezien. Philos, hun leeraar, ook is chri
sten, hij maant de kinderen aan te bidden,....

« en kan uw mondje niet' 

uw hartje bidde mêe ».

Dan breekt Philos’ verontweerdiging opeens los, en 
in een gloed van liefdevol betrouwen op den Heer 
bidt hij Hem de beloofde opstanding te verwezenlij
ken.

Pilatus komt, neerslachtig. Geen woord wil hij 
van den Nazarener hooren ; zijne dood pijnigt hem., 
en hij vlucht de gedachte aan Christus

* ik vinde steeds en overal die kroone, 

oneindig gruwlijkja, en toch oneindig schoone,

Ach waarom sloeg ik hem? Zijn woord, zijn blik, zijn stem 

dit alles sprak van onschuld, en ’k veroordeeld’ Hem!...»

Hie.r zien wij den Procurator, flauwhertig, laag 
karakter, vóór de voeten kruipen van Crispus, zijn 
hoveling — Niets kan hij doen zonder dien valschen 

dweeper.
jozef en Nicodemes komen hem het lijk afvragen. 

De Heiland is gestorven terwijl hij zijne vijanden 
vergiffenis schonk... en op dit oogenblik scheurde de 
kruisberg, de hemel overtrok, de dooden vloden uit 
hun graf.
Pilatus siddert. Nu eindelijk ziet hij gansch de 

zware schuld op zich wegen, hij wit naar ’t kruis, 
doch kan niet, door Crispus wederhouden... Hij staat 
toe den gekruisigde in Josefs’ graf te bergen, doch 
beveelt dat het met strenge wachten worde bezet.

Tweede Bedrijf — De begrafenis. Het 
Tooneel is aan den voet van Golgotha, bij eene joed- 
sche herberg. Het Koor verhaalt den kruisdood... 
Maria van Magdala weent over den Meester, maar 
het koor troost haar, want Hij zal verrijzen.
Hetgraf isreeds bewaakt .Twee krijgslieden komen 

binnen met het bebloede kleed, doch Philos, in naam 
desProcurators beveelt dat het in zijne handen worde 
gegeven en in een prachtige zang boezemt hij, in 
machtige bewoording, zijne liefdegevoelens uit over 
den kostbaren schat

« O ik kus u, 'k wilde u wezen,

Lijdensmantel uitgelezen, 

en doordruipt zien gansch mijn ziel 

van het bloed dat in u viel »

Intusschen is Marcus, Crispus’ zoon genaderd. 
Philos kan hem overhalen doch op voorwaarde dat 
een nieuw wonder geschiede, en hij bidt God dit 
wonder te verwekken want

« .... de wereld staat gereed 

om u te onthalen lijk Jerusalem eens deed »

En Marcus’ twijfel verdwijnt wanneer hij den 
honderdman den lof van Hem hoort verkonden, dien 
hij zelf ter dood bracht.
Een hevige woordenwisseling onstaat tusschen het 

volk dat, in droefheid van den berg komt, en Terpnos, 
een griek die met Jezus’ leer en zijne wonderen den 
spot drijft,enze verhalen hoe hun Zaligmaker blinden 
deed zien, kranken genas, dooven deed hooren.
En intusschen dragen Jozef en Nicodemes het 

duurbaar lijk in den achtergrond voorbij. Allen 
knielen, doch Terpnos weigert, beschaamd over zijn 

ongeloof.
Het derde bedrijf toont ons de Verrijzenis.

Alle hoop is vewezenlijkt, Jezus’ voorzegging is 

bewaarheid.
’t Ir nog vroege morgen van ’t groote paschafeest.

Pilatus is bevreesd, hij had een somberen droom., 
hij zag den Nazarener, hij voelde op zich geheel de 
schuld van het schelmstuk drukken. Die man moet 
een God zijn, en « verrijst Hij, ’t is geen menschen- 
werk. »
Men hoor het bedegangslied van Paschen naderen, 

’t Volk komt op, en verdwijnt naderhand terwijl het 
gezang uitsterft.

Op eens meldt men dat het lijk verdwenen is.. De 
wachten door Terpnos omgekocht weten te vertellen 
dat het gestolen is geweest, terwijl ze sliepen. Doch 
Marcus weet door listige vragen hun vuige leugen 
aan ’t volk te doen verstaan. Allen juichen, ’t is 
vreugde, Samaritanen en andere volgelingen komen 
toegesneld en verwijten aan Pilatus zijne wandaad. 
En Philos ook zegeviert; nu is het rijk van God 
gesticht, nu wordt Christus’ leer gepredikt en zijne 
voorbeelden nagevolgd!

Een machtig trompettengeschal weerklinkt. Een 
stoet komt uit den tempel en jubelt:

Alleluia! Alleluia! Dood is de dood ! 

en uit zijn schoot 

Komt nu voor eeuwig het leven gegroeid 

leven van licht 

leven van plicht 

Waar eens het leven der glorie uit bloeit.

Schitter nu zon 

Bruischt zee en bron 

Wolken slaat open in zegegenot 

planten biedt lof 

dieren in ’t stof 

Menschen, ’t is Paschen, herleeft met uw God !

Hier hebt ge een klein gedacht over wat « Ver
rezen » zal zijn, eens dat het zal worden op het 
tooneel gebracht. De muziek zal niet min weerdig 
zijn van het grootsche onderwerp, want, naar we 
vernemen,is het de reeds wel gekende toondich
ter Maur. Henderick die deze lastige taak heeft 
op zich genomen.

Onze beste gelukwenschen, Heer Vandenberghe, 
en in naam van het Katholiek Tooneel, dank!

Mochte uw « Verrezen » ons duurbaar volk nog 
nauwer met zijn Heiland in verband brengen, en het 
steeds beter de zuivere en grootsche schoonheid van 
onzen Godsdienst laten smaken.

E. H, VANDERSTICHELE.
Op Zaterdag 21 Juni 11. had te Ledeghem de plech

tige begrafenis plaats van den Zeer Eerw. Heer H. 

Vanderstichele, principaal van het College te Pope

ringhe en overleden te Gent, waar hij in een heelkundig 

gesticht verpleegd was.

E. H. V a n d e r s t ic h e le .

Ontelbaar waren de vrienden bijeengestroomd om 

een laatsten blijk van liefde en waardeering aan den 

dierbaren afgestorvene te geven.

Meer dan honderd priesters waren in den lijkdienst 

tegenwoordig : waaronder de Z. E. Heeren Dekens

van Meenen en van Poperinghe; meestal de professors 

van 't College van Poperinghe, een groote groep zijner 

studenten, veel vrienden en ingezetenen van Ledeghem 

en Wijnkel-St-Elooi.

In de kerk werd eene lijkrede uitgesproken door 

Z. E. Heer Kanonik Desmet, professor aan ’t Groot 

Seminarie te Brugge, en op ’t kerkhof door den Heer 

J. Denys, leerling van rhetorika in ’t College te 

Pcperinghe.

De E. H. Vanderstichele was geboren te Wijnkel- 

St-Elooi den 2 April 1 864. Zijn vader was er vroeger 

burgemeester. Hij werd genoemd te Poperinghe in t 

jaar 1890, werd priester in Mei 1891 en gaf te Pope

ringhe eerst de zesde en vijfde en dan de vierde en 

derde latijnsche klas. In 1906 werd hij er principaal.

’t Was een buitengewoon begai fd mensch : een

voudig en hertelijk. Hij blijft zeer betreurd door zijne 

collegas en studenten, aan wie hij zooveele jaren goed 

gedaan heeft. Hij ruste in vrede!

Buitenlandsch overzicht.

UIT ALLE LANDEN.
De BALKAN-VOLKEREN  hadden door hunne 

moedige daden de bewondering verwekt. Doch nu zij 

onder malkander zitten te kijven, om de brokken te 

verdeelen. verliezen zij in achting.

Bulgarië en Servië geraken niet te akkoord. Rusland 

heeft voorgesteld als middelaar tusschen te komen, en 

de legers, die strijdveerdig staan weg te zenden. De Bul 

garen en Serviers weigeren hunne legers te laten ver 

trekken, doch aanveerden de tusschenkomst van hunnen 

gemeenschappelijken vriend den Rus.

Zoo hoopt men een broederoorlog te vermijden.

— »o«—

In Engeland was het groote fooie ter eere van den 

Franschen Voorzitter Poincaré die, namens Frankrijk, 

een ambtelijk bezoek deed aan den vriend en bond 

genoot den Brit. De Koning van Engeland en Voor

zitter Poincaré hebben alle twee gesteund op de vriend

schap en sterke overeenkomst tusschen de twee landen. 

De laatste gebeurtenissen in de Balkans, hebben grootte

moeilijkheden in de buitenlandsche staatkunde doen 

oprijzen.

Dank aan de vriéndelijke samenwerking kon men 

alles in der minne schikken en werd de vrede in Europa 

bewaard. Engeland en Frankrijk hopen die overeen

komst altijd sterker te maken om de macht der Euro

peesche mogendheden in evenwicht te bewaren.

— »o<(—

In Holland zijn de kiezingen niet gunstig uitgevallen 

voor de christelijke partijen. De katholieken houden 

stand. De protestanten gingen achteruit. De liberalen, 

die altijd toegaven aan de socalisten, zijn door de roode 

mannen gefopt.

Die slaafsche vriendschap van liberalen en socialis

ten, zullen de liberalen in Holland zooals elders, wel 

eens duur moeten bekoopen. Maar in Holland, in de 

protestantsche streken vooral, waar de goddeloosheid 

meest binnendrong, zijn er nog menschen te vangen met 

de dwaze spreuk : liever rood dan paapsch!

— »o«;—

Woensdag was de dag der tweede herkiezing der 

Tweede Kamen Zooals het te voorzien was, verliest de 

rechterzijde hare meerderheid.

De tweede Kamer zal samengesteld zijn als volgt : 

Rechterzijde, 45 leden : 25 katholieken, I 1 anti

revolutionairen en 9 christelijkhistorieken.

Linkerzijde, 55 leden : 30 liberalen, 7 vrijzinnige 

demokraten en 18 socialisten.

De linkerzijde heeft dus de meerderheid in de tweede 

Kamer; de rechterzijde in de eerste Kamer of Senaat.

Geen enkele groote hervorming zal dus kunnen inge

voerd worden, daar er evenwicht is tusschen de rechter- 

en linkerzijde. Men zal moeten voortsukkelen met een 

zakenministerië, dat enkel voor taak zal hebben de ge

wone staatszaken in gang te houden.

— »o«—

De legenvetten worden langs alle kanteh besproken. 

Terwijl de Belgische legenvet in den Senaat gestemd 

wordt, werd de Duitsche legerversterking in den Duit

sche rijksdag in tweede lezing aangenomen. Frankrijk’s 

Kamers zijn aan het bespreken van den driejarigen 

dienst, en Rusland kondigt aan dat er daar ook een 

nieuw legerontwerp op handen is. Hedendaags zijn de 

landen van langs om meer gebouw.;1 op kanonnen en 

geweren. De stroom is er en iedereen moet ruw «aren.

— »o«—

In hunne koloniën vinden Spanje en Italië ook been

tjes te knagen.

Spanje heeft in Marokko veel spel met de Maro- 

kanen, die met de Spaansche heerschappij niet gediend 

zijn. De Marokanen leveren er gevechten tegen het 

Spaansch leger.

Het gaat nog slechter in Tripoli. De Italianen 

kunnen de vriendschap der inboorlingen niet winnen.

Italië meende in Tripoli eene goudmijn te vinden, 

maar ’t is een afgrond die veel mannen en veel geld 

mslokt!

B O E h B E S P R E h  i  N G .

De toekomst der Katholieke Jonge Wacht en de 
Katholieke Jonge Wacht der Toekomst d. Pater L. 
Callewaert (Antwerpen, Geloofsverdediging) 40 bl.,
0, 25 fr.

Eerst het kwaad dat we over het boekje weten, 
’t Is geschreven op een opgeschroefden stijl; het 
mist de gelegenheid der ondervinding. Verders, 
beschouwt het te veel de Katholieke Jonge Wacht als 
een werk op zijn eigen, te weinig, als een werk dat 
een onderdeeltje uitmaakt i'n een heele organisatie.

Noodig ware ’t geweest, dunkt het ons eerst met 
groote trekken deze organisatie te schetsen. En hier 
hadden we dan vernomen of schrijver is voor stands
organisatie al dan niet. Hij schijnt er voor te zijn; 
edoch, toont niet te weten, hoe ver ze reeds gevor
derd is. Hij kent de christene vakbeweging; maar 
rept geen woord over de Katholieke werklieden
bonden. Hij spreekt maar over « de katholieke 
kringen» in ’t algemeen; en vermeldt niet, dat 
schier overal, waar het conservatisme niet het kotje 
meester is, de katholieke organisatie bestaat uit een 
verbond tusschen den werkliedenbond, den burgers- 
bond en den boerenbond.

Nu! zoo moest hij eerst de organisatie geschetst 
hebben, dunkt het ons. En dan, de plaats, hebben 
aangewezen derKatholieke Wacht of Wachten in deze 
organisatie. We gelooven niet, dat hij dan, als vol
strekt noodwendig, de mengeling der standen in den 
schoot eener zeilde Katholieke Jonge Wacht zou 
geeischt hebben; maar eerder, dat hij dan in menige 
plaats het ontstaan eener Katholieke Jonge Wacht in 
elke standsvereeniging zoude hebben voorgestaan.

Hij zou dan ook voorzeker de verschillende 
inrichtingen, als studiebond, sprekersbond, leestafel, 
niet hebben aangegeven als zijnde in de eerste plaats 
afdeelingen van de Katholieke Jonge Wacht, maar 
eerder doorgaans toch, als afdeelingen van destands- 
vereeniging, waarvan overigens de Katholieke Jonge 
Wacht zelf een afdeeling diende te zijn. Hij zou dan 
ook gezeid hebben dat in elke standsvereeniging, en 
niet uit de afdeeling ervan, de Jonge Wacht, de 
kandidaten voor de verkiezingen dienden genomen 
te worden.

* *
¥

Dit is, in hoofdzaak het kwaad, dat we over het 
boekje weten.

En nu het goed. Het weegt zwaar op tegen het 
kwaad, schrijver is nog jong en geestdriftig. Dat zien 
we gaarne!

Schrijver schetst de Katholieke Jonge Wacht, als 
een school van stevige vorming; dit is de ware 
opvatting! Hij verdedigt deze opvatting meesterlijk; 
en toont den weg aan, langswaar we tot de uitwer
king moeten geraken. Om deze bladzijden is zijn 
werkje ons goud waard. Ook bevelen wij het warm 
aan, aan al onze lezers, bestuurders en leden van 
Katholieke Jonge Wachten.
Manren,leest en bestudeert dus dit boekje! En geeft 

ons Katholieke Jonge Wachten, die in de eerste plaats 
de standsvereeniging steunen ja, maar Katholieke 
Jonge Wachten, die overal stevige mannen vormen. 
Met zulke immers alleen kan de standsvereeniging, 
enkan heel dek atholieke partij, ja, heel ons christen 
leger voort, en vooruit!

WekeSijksche kroniek.

WERELDTENTOONSTELLING VAN GENT.

De blijde intrede van Koning Albrecht te Cent.

D E  K O N IN G  TE G E N T

Iedereen heeft reeds in zijn dagblad het volledig 

verslag gelezen over het bezoek van de 'Koning aan 

Gent. Nutteloos dus daarop terug te kcmen. W ij heb

ben ons blad meer noodig als om opvullinge te geven 

en daarom zij het'ons voldoende te melden dat alles 

opperbest is gelukt,

A F D E E L IN G  V A N  H E T  B O E K

Maandag namiddag werd de khs der drukwerken 

en aanverwanten boekbedrijven plechtig geopend. Deze 

afdeeling draagt in ruime mate haar aandeel bij on 

den luister der wereldroor te verhoogen.

EEN A A N G E N A M E  O N T M O ET IN G

Een Rousselaamaar schrijft ons het volgende :

’k Was Dinsdag voormiddag aan ’t wandelen in 

d’Expositie te Gent. Maar welk muziek, deftig en 

preusch, kwam ik daar gemaet met zijn flinken iambour- 

major, zijn roffelende trommels, zijn blinkende trom

petten, én daarachter een geheele bende muziekanten 

gevolgd door een machtige schaar volk? Ha! ’t was 

’t kalotemuziek van Staden; ’k herkende ze seffens: 

ja ’t waren wel dezelfde plezante gasten die verleden 

zomer hier in de katholieke betoogingen en feestvieringen 

zoowel den geestdrift der menigte wisten aan te vuren, 

’k Volgde ze naar kiosk n° 7 waar ze concert gaven 

van 11 tot 12 uren.

Waarlijk- ’k moet het zeggen! Kennen die gasten 

den truk om leute te maken en te manifesteern, ze 

kunnen goed en schoon muziek maken ook.

Ze openden en eindigden met twee klinkende pas- 

redoublés voor trompetten; deze laatste maakten goed

effect. En wat formidable bassen!! brrr! ! ! We kregen 

cok ten gehoore een ouverture (Louise) en een fantaisie, 

meesterlijk uitgevcerd. En afgewisseld door een boléro 

ioor piston; ’t was mooi! Klare en zuivere toonen; 

ook wierd de solist dapper toegejuicht. Daarna gaven 

ze ons een polka voor saxophone soprano. ’k W il er 

geen oordeel over vellen; ik schrijf alleenlijk de woor

den neer die een begeesterde en toejuichende omstaan- 

der nevens mij uitsprak : « Zulke saxophone is meer 

dan raar om vinden ». Maar wat mij deed luisteren 

met ooren en mond open, was de laatste polka voor 

xylophone, een nieuwsoortig instrument gemaakt uit hout 

en strooi, tot nu toe nog onbekend in Vlaanderen. Hoe 

helder klonken die toonen tusschen dien contre-chant en 

dat accompagnement zoo licht en roet. De lang be- 

dwongene geestdrift van het publiek voor Staden s mu

ziek brak los : aan handgeklap, bravo en bis scheen 

geen einde te zullen komen; bij zooverre dat ze ver

plicht waren een tweede maal op hout en strooi te 

spelen. Nieuwe storm van toejuichingen!! ’t Was wel 

verdiend.

Allo! Allo! Dubbel proficiat katholieke muziekanten 

van Staden : g’haalt et eere van; wanneer komt ge 

nog eens naar Rousselare? Proficiat! Chef : g’hebt 

uw volk verre weten te brengen. Proficiat! Heeren voor

zitter, proost en bestuurleden : ge moogt er fier op zijn. 

Proficiat! Stadenaars, gij hebt een goed muziek.

Rousselaarnaar.

Plaatst uire aankondigingen 

in dit blad.



artikel in ons weekblad, de andere jongelingen misschien 

min, nu tot daar.

M EENEN . —  Drie gekende kerels drongen, Maan

dag morgen rond den driën binnen in de herberg ge

houden door Vandeweghe-Louage, Bruggestraat, waar 

zij pinten, glazen, huisgerief verbrijzelden met een stuk 

ijzer.

Een der drie wcestaards. Leo Desloovere, werd aan

gehouden.

M EU LEBEKE . —  Constant Demeyer, werkende 

in de borstelfabriek van Ed. Blat >n, werd Dinsdag 

de toppen van de twee laatste vingers der rechter hand 

afgerukt door een mekaniek.

TH IELT . De landbouwer Vital Spriet, wo

nende aan de Flessche, heeft zich Dinsdag morgen toe

vallig doodgeschoten op zijn hof.

Hij was 40 jaar oud en laat eene weduwe met 

5 kleene kinders na. Het ongeluk gebeurde, als hij 

wilde de kat schieten, die kiekens doodbeet.

T H O U RO U T . Landbouwer Vanclooster, had 

over eenige dagen een hevigen stoot ontvangen van 

eene zijner koeien; hij was niet g'.wond maar kloeg 

van inwendige pijnen in de zijde. Drie dagen later 

verergerde zijn toestand. Een bijgeroepen geneesheer 

bestatigde dat verscheidene ribben gebroken waren en 

de man daarenboven andere inwendige verwondingen 

bekomen had. Zijn toestand verslechtte zoo snel dat 

hij nu bezweken is.

V Y V E  ST-BAAFS. —  Desideer Acke en zijn 

zoon, van Wacken, waren Woensdag de kersen aan 

’t plukken op het hof van den landbouwer Demets. 

Beiden stonden op eene ladder, toen opeens een sport 

brak. De vader verloor het evenwicht, viel op zijn zoon, 

die zich nog met moeite kon vasthouden en tuimelde 

vervolgens ten gronde. Hij werd erg gewond opge

nomen.

W A E R E G H E M . —  Tijdens de afwezigheid der 

bewoonster, is er Dinsdag namiddag een begin van 

brand ontstaan in de woning van vrouw Sylvia Maes. 

Ondanks de spoedige tusschenkomst der geburen is een 

bed bijna geheel in asch gelegd.

W E V E LG H E M . -  De milicianen der klas 1913 

moeten zich, Donderdag 3 Juli, voor den milicieraad 

aanbieden. Geen een mag afwezig zijn, anders wordt, 

hij als achterblijver opgeteekend.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

KORTRIJK EN OMLIGGENDE. — Woensdag 25 Juni.

Maandag laatst werd de helft der te Kortrijk geleverde vlas

sen opgesmeten en slechts de gemeenste soorten van 13-14 kro

nen werden gehouden. De klodden worden goed gevraagd en 

hunne prijzen zijn vast. Vlasafval, 7 è 7.50 fr. ; leeinen 1.25 a 

1.35 f r . ; vlaskaf, 2.50 f r . ; lijnzaad, 23 fr.

Vlashandelaars, teruggekomen van eene omreis, verzekeren

dat het vlas schoon staat in Groningen, Normandiën en ook 

ietwat boven Rijsel. in ons land is het vlas op stam heel onre

gelmatig. Binnen veertien dagen of drie weken zal men begin

nen slijten, en terwijl in andere jaren op dit tijdstip de 2/3 der 

nieuwe groeite reeds opgekocht was, denkt er thans nog geen 

enkel vlashandelaar aan van den nieuwen oogst te koopen ; 

immers zij hebben, vooreerst, vlas in overvloed van de groeite 

van 1912 ; daarbij, aangezien er bijna geen verkoop meer is van 

gezwingeld vlas, tenzij aan prijzen beneden de voortbrengings- 

kosten, ondergaan zij eenerzijds verliezen en ligt anderzijds 

hun kapitaal vast, zoodat zij maar moeilijk tot aankoop van 

nieuwe vlassen kunnen overgaan.

Eindelijk, het christen vlaswerkers syndikaat betracht krach

tig. maar op vredelievende wijze, te Gulleghem, Bisseghem, 

Marcke, Cuerne, dezelfde werkvoorwaarden in te brengen als 

te Wevelghem-Lauwe, ’t zij den werkdag van 10 u. 1/2 en een 

vast loon van 3.50 fr.

Vlas- en werkgarens.

Overal stille zakengang, maar goede vraag naar werkgarens.

Lijnwaad.
Stille verkoop.

Katoen.
Steeds in nieuwe rijzing.

Le Havre, 23 Ju n i: Juni, 79.87 ; Fully Middling, 83.12.

Liverpool, 24 Ju n i: Juni-Juli, ü.45.

Chicoreien.
Markt kalm. Geringe vraag, tenzij naar beste cossetten. De 

nieuwe oogst belooft veel.

Rijsel, 17 Ju n i: Beschikfare, 14.75; oogst 1913, 16.00.

Leeuwarden, 20 Juni : Beschikb.. 6 g. 1/2 ; oogst 1913, 7 g. 1/8

Maagdeburg, 20 Jun i: Beschikb., 13.75 m.; oogst 1913, 14.75.

Gent, 20 Ju n i: Beschikbare, 13.00 ; oogst 1913, 14.25.

Kortrijk, 23 Ju n i: Beschikbare, 12.75 a 13.00.

Rousselare, 24 Ju n i: Beschikbare, 13.25.

BURGERSTAND
ARDOYE.

T r o u w b e l o f t e . — Achiel Deforche, meubelmaker, te Iseghem 
en Angelina Vanaudenaerde, kleermaakster.

Geb. — Clara Vandecappelle, dv. Emiel en Emma Demeule- 
naere. —  Maria Hostens, dv. Felix en Stephania Vermeulen.

Huw. — Jules Wybo en Maria Parmentier, landwerkers. 

BISSEGHEM.
Geb. — Rachel Huysentruyt, dv. Ernest en Stephania Note- 

baert. — Emilia D ’Hooghe, dv. Alois én Maria Malfait. — 
Martha Rosseel, dv. Karei en Maria Cappoen.

Sterfg. — Karei Honorez, 72 j. Yperstraat.

HARELBEKE.

Geb. — Michel Vanruymbeke, Audenaerdestr. — Michel Ghe- 
kiere, Beverenstraat. — Agnes Deltour, Veldstraat. — Lucienne 
Soetaert, Brusselstr. — Albert Decock, Overleie.

Huw. — Charles Loosvelt, metser en Eufrasia Herman, fabr.

Sterfg. — Victor Christiaens, 61 j. brigadier-veldwachter, 
Statiestraat. — Leon Casteur, 1 m. Staceghemstr. — Polyxena 
Noppe, 3 m. Deerlijkstr.

liCuGLEDE.

Geb. — Adelson Vandewalle, zv. Alois en Elisa Degryse. — 
Magdalena Hoorelbeke, dv. Camiel en Emilia Devuldere. .— 
Angela Vanlauwe, dv. Cam. en Maria Claeys. — Maria Defrancq, 
dv. Camiel en Emma Bruneel. — Josef Angèle, zv. Theophiel 
en Mathilde Olivier. —  Henri Cappelle, zv. Alfons en Orynda 
Peire. — Jules Deruytter, zv. Henri en Maria Messiaen.

IN GrELMUN STER.

Geb. —  Marcel D ’heyger, zv. Alois en Maria Soenens, Bollen- 
werpstr. — Zosma Cottenie, dv. Josef en Emiliana Busquart,

Zwanestr. — Marcel Vanhoutteghem, zv. Alois en Elisa Meule- 
brouck, Genlstr. — Gabriella V. nluyne, dv. Achiel en Elodia 
Vanbecelaere, Molenhoek. Georges Demuynck, zv. August en 
Maria Vandenbulcke, Laminekensknokstr. — Aza Debels, dv. 
Henri en Maria Soenens, Doelstraat.

Huw. — Camiel Tack, schoenmaker en Maria Martin, kant
werkster. —  Remi Verhaest en Maria Vanthuyne, landbouwers.

Steifg. — Amelia Panne, 74 i. kloosterzuster. — Octavia 
Thyvaert, 43 j. huishoudster. — Alberic Beauprez, 3 maanden.

ISEGHEM.

Geb. — Leon Canniere, zv. Prosper en Zoë Callens, Dweers- 
straat. — Benjamin Vanbecelaere, zv. August en Maria Vroman, 
Molstr. — Gabriella Scheldeman, dv. Henri en Mathilde Naert, 
Ommegangstr. — Gaspar Porteman, zv. Edmond en Adronia 
Degroote, Mol. — Maria Balcaen, dv. Josef en Silvia Missiaen, 
Ommegangstr. — Etienne Vansteenkiste, zv. Gomar en Bertha 
Verbauwhede, Wijngaardstr. — Paula Binquet, dv. Edmond en 
Augusta Vinckier, Wijngaardstr. — Maria Houthoofd, dv. Achiel 
en Silvia Dewulf, Slabbaertstr. — Nestorine Geldhof, dv. Josef 
en Pharailde Vercruysse, Boschmolens.

Huw. — Julien Maes, 26 j. schoenmaker en Alice Vanant- 
werpen, 21 j. borstelmaakster.

Sterfg. — Emiel Verledens, 45 j. echtg. van Maria Wylin, 
Ameyestr. — Leo Vandorpe, 17 j. Mol. — Louise Verstraete, 
46 j. echtg. van Theophiel Linseele, de Pelichystr.

KORTRIJK.

T r o u w b e l o f t e n . — Josef Vandevenne, houtdraaier, wed. van 
Hortensia Pollefeys, Schinckelstr. en Celina Vervaeke, naaister, 
Loodwitstr. — Cyriel TKindt, vuurstoker aan Staatsspoorweg, 
te Marcke en Adolfina Demeyere, naaister, Plein.

Geb. — Blanca Vanrobays, Loodwitstr. — Gabriella Bever- 
nage, Loofstr. — Joanna Hubrecht, Moorseelestr.— Maria Maes 
Doornijksteenweg. — Frederic Vandecaveye, Meenenstraat. — 
Lydia Huysentruyt, Meenenstr.— André Sillis, Vaartstr.— Joris 
Vercruysse, Voorzienigheidstr.— Maur.Duynslager, Wijngaardstr. 
— Alb. Roosen, Staceghemstr.— Urbaan Vandenbogaerde, Sta- 
ceghemsteenweg. — Florida Vandeleene, Staceghemstr. — Hu- 
bert Deconinck, gehucht Ste-Anna — Magdalena Maes, Bleekers- 
straat. — Jan Destombes, Nijverheidskaai.

Huw. — Robert Bultynck, 30 j. bureeloverste, te Everghem 
en Gabriella Croquison, zonder bedrijf, Gentstr. — Trifon Van- 
dererven, 36 j. landbouwer, te Anseghem en Maria Dcsmedt,
31 j. landbouwster, Condé’s dreve.

Sterfg. — Rosalia Majeur, 82 j. zonder bedrijf, wed. van Fre
deric Vanmeerhaeghe, gehucht Pottelberg. — Alida Pauwels, 
48 j. huishoudster, echtg. van Hippoliet Deknock, Gentsteenw.
— Arthur Valcke, 4 m. Heulesteenweg. — Rosa Vandeginste,
5 m. Leeuw van Vlaanderenlaan. — Clemence Ysenbaert, 43 j. 
huishoudster, wed. van Emiel Libeert, echt. van Karei Dejaegere 
St Denijsstr. — Suzanna Desmedt, 1 j. Schaekenstr. — Karei 
Surmont, 73 j. wever, echtg. van Mathilde Vanhaezebrouck, 
gehucht Ste-Anna, — Maria Gheyle, 63 j. zonder bedrijf, echtg. 
van August Liseune, Voorstr. — Degryse, vrouwelijk geslacht, 
Hoogh Mosscheredreef. — Maria Seynhaeve, 82 j. zonder bedr. 
wed. van Josef Hiltrop en van Constant Debrauwere, Voorstr.
— Maria Stabels, 27 j. zonder bedrijf, echtg. van Constant 
Caesens, Nieuwstraat.

LEDEGHEM.

T r o u w b e l o f t e n . — Ernest Dumoulin en Elodie Houssin, van 
Rolleghem-Capelle. —  Alois Tytgat, Wevelghem en Maria Soete.

Geb. — Magdalena Vandoorne. — Georges Delie.

Huw. — Julien Lapiere, van Wevelghem en Augusta Viaene.
— Ernest Decuypere en Martha Capon.

Sterfg. — Henri Tiberghein, 14 j. — Nathalia Denys, 60 j. 
echtgenoote yan Emiel Blomme.

MOORSEELE.

Geb. — Magdalena Vanhee, dv. Alfons en Maria Flamez. — 
Paul Vandeputte. zv. A|oi? en Maria Noppe. —  Willy Beyls, zv. 
Achiel en Silvia Vandenberghe.

Huw. — Charles Dutoit, 43 j. en Louis Malfait, 49 j.

Sterfg. — Magdalena Noppe, l i j .  — Camiel Parmentier, 9 d.
— Jules Casier, 40 j. echtg. van Elodia Dedeurwaerder.— Louise 
Messely, 71 j. echtg. van Ferdinand Verhaeghe.

ROUSSELARE

T r o u w b e l o f t e n . — René Decloedt, voddenwerker en Maria 
Dekiere, haspelaarster.—: Achiel Deceuninck, wever, te Rumbeke

en Maria Werbrouck, spinster. — Alois Vandermeersch, bakker 
en Julia Borry, waschvrouw. — Alois Maekelberg, arbeider en 
Julia Verpoucke, spinster.

Geb. — Maurice Commeyne, Vijfwegenstr. — Maria Vanhelle- ? 
putte, Rekestukkenstr. — Helena Wallaert, wijk B. — Angela 
Vansteenkiste, Meenensteenweg.— Joanna Sanctoruin, St-Joris- - 
straat. — Leonia Dekiere, Gaaipersstraat. — Agnes Verstraete,. 
Kunststr. — Marcel Demeester, Borstelstr. — Maria Dedeur- 
waerder, Zwarteleeuwwegel.— Willem Bruneel, Hof van ’t Hen- 
neken. —: Michel Dejonghe, Vierwegstr.— Jeannette Vertinde,;! 
Spinnerstraat.

Huw — Robert Dumortier, 25 j. timmerman en Maria Gry-| 
monprez, 22 j. winkeldochter. — Adolf Vandeginste, 37 j. land-f 
bouwer, te Beveren en Maria Dejonckheere, 24 j. landbouwster.!
— Honoré Bagein, 25 j. p»lierder en Maria Denys, 30 j. strijk- i 
ster. Leo Vanhuyse, 21 j. groenselier en Eugenie Corneillie,
21 j. haspelaarster.

Sterfg. — Maria Carly, 3 dagen, Bleekeriestr. — Irma Kiuipeji
31 j. zonder j. zonder bedrijf, echtg. van Camiel Wannin, Beve* 1 
renstraatje. — Francies Vandecnokke, 72 j. zonder bedrijf, echtjf 
van Maria Boens, Landbouwstr. — Pelagie Naert, 75 j. zonder 
bedrijf, wed. van Henri DhontfMandellaan.— Leo Vandeputte/ 1
11 maanden, Schiethoek.

stadejm .

Geb. — Maria Ulin, dv. Gharles en Augusta Seynaeve, Hoogte.l
— Arthur Onraedt, zv. Oscar en Emilie Brickez, Kathoek. — J  
Julia Buyse, dv. Theophiel en Lucie Desnouck, Voerman. —| 
Gerard Degand, zv. Emiel en Eudoxie Vermeulen, Vrijboschstr.l
— Achiel Ryckx, zv. Josef en Alida Crotpbez, Eike. — Marcel' 
Ghesquière, zv. Julien en Maria Spruytte, Kayaert.

Huw. —  Victor Debaene en Louisa Degraeve.

Sterfg. — Maria Degryse, 3 j. Tolstraat. — Maria HoornaertJ
7 maanden, Stamkot,

SWEVEZEELE.

Geb. — Georges Spriet, zv. August en Maria Coolman. —j  
Martha Heydens, dv. Camiel en Leonia Dierckens.

Huw. — Emeric Vanhove, 33 j. werkman en Emilia Galloo,|
23 j. kantwerkster.

Sterfg. — Joannes Lanssens, 86 j. echt. v. Angela Templaere j

WEVELGHEM.

Geb. —  Camiel Bossuyt, zv. Achiel en Adronia Hoorne. — 1
— Suzanna Vanhouwaert, dv. Maurice en Leontina Naert. —  
Dina Tuytens, dv. Alfons en Celina Malysse. — Roger Acx, zv.: 
Honoré en Elisa Vansteenkiste. — Anna Focquenoey, dv. Henri 
en Maria Hutsebaut. — Roger Vanneste, zv. Abel en Pharailde 
Spiessens. — Willy Dessauvages, zv. Emiel en Augusta Tytgat, j
— Adrienne Seynhaeve, dv. Camiel en Silvie Mispelaere. 
Hilaire Creupelandt, zv. René en Irma Lecoutere. — Gabriella 
Flamez. — André Pattyn, zv. Edmond en Claia Langedock.

Huw. — Jules Berteele en Elisa Denys.

LAGHHOEKJE.
’T K A N  OOK  W A A R  Z IJN

Loebeken was bedelaar geworden.

—  Om Gods wil, roept hij eenen voorbijganger toe, 

geef mij een almoes, ik ben haast dood van honger.

—  Waarom werkt ge niet? vroeg de heer.

W  el, menheerken, antwoordde Loeben, als ik 

werk, krijg ik nog meer honger.

BIJ DE W A A R Z E G ST E R

Waarzegster : « Uwe hand voorspelt niets goeds, 

mevrouw... Gij zult niet ouder worden dan 34 jaa>- ».

Dame : « En ik ben er al 36! »

Waarzegster : « Zoo, houd u dan maar stil en zeg 

het aan niemand, want ge moest al tvyee jaar dood 

zijn. »

M  ARKTEN K o r t h m k .V A N
23 Juni. —  Witte tarwe, 20-60 tot 21-00 per 100 

kilos'; roode tarwe, 19 50 tot 20-00 ; rogge, 17-50 
tot 18-00; haver, 20-50 tot 21-50; boonen, 23-00 
tot 24-00; witte aardapp., 7-50 tot 8-00; roode
aardappels, —— t o t ----; boter, per kilo 2-80
tot 3-lo ; eieren, de 26, 2-50 tot 2 6o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 73 00 ; lijnzaadolie, 
57-75, koolzaad, 32-00; lijnzaad, 27-25; koolzaad- 
koeken, 14-00 tot 15-00; lijnkoeken, 18-00 tot 19-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen. 24-50; ammo- 
niak-sulfaat, 33-00 ; suikerijen, 12 75 tot 13-00 ; 
suikerijboonen, —— .

V e e m a r k t  v a n  ~.*S J u n i .
Getal tekoopgestelde dieren 400. Prijs per kilo 

levend gewicht

32 ossen l ste I-o8 2de 0-94 3de 0-82
142 veerzen 1-09 0-96
172 koeien I-o3 0-91
54 stieren l-o3 0-91

0-85
0-82
0-80

V e l le n m r k t  v a n  Jun i
Stieren 1-30 tot 1-32
Kalvers 2 08 tot 2-10
Nuchtere 2-02 tot 2-04
Koeien 1-69 tot 1-71

Ossen 1-70 tot 1-72
Veerzen 1-70 tot 1-72
Schapen 1-00 tot 1-02

Groot vet 0-74 tot 0-76 
Klein vet 0-20 tot 0-25

V e t in a i* l> t .
Niervet 0-84 tot 0-86 
SchapenvO-72 tot 0-64

M a r k t  v a n  H o u s s e l a r e .
24 Juni. — Oude tarwe, 20-00 tot 21-00; roode, 

19-00 tot 19-50; rogge. 17-50 tot 18-00; haver, 20-50 
tot 21-50 ; boonen, 22 00 tot 23-00 ; aardappels, 
8-00 tot 8-5o; boter per kilo, 3-10 tot 3-20; eiers per 
25, 2-05 tot 2-60; koolzaadolie per 100 Kilos, 73-00 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 57-75 tot 00-00 ; viggens, 
16-00 tot 40-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 12-75, schip 
13-00; Mei-Juni, wagon 14-50, schip 14-00; groeite 
1913, wagon 14-00 schip 14-25.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW ; de oorzaak ligt hierin: dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet 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  I F G a r r i n  
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

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

Prijs: -i fi*. 3 5  de doos. — Voor 6 
doozen: 7 . 0 0  f r .  — Voor 12 doozen: 
< 3 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p o t h e e k  1*. 
M A T T K K A K IS . Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apothesk Rodenbach.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoeding voor 

te trouwen of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

WENDT u voor beiden tot 
.M A T T H Y ^ .
O K M .

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

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

Zij zijnaden oorsprong van eene ontelbare menigte
aandoeningen en bjroertens welke eene pij lijke 
en gevaarlijke terugkaatsing hebben op al oi.ze or
ganen.'t ls bij ondervinding bewezen, dat die over
dreven stom nis van maag, hart, blaas, ja zelfs van 
hersens l ijm  ttlknm ale toe te wijten is aan de 
ontsteltenis in ons zenuwstelsel voortgebracht door 
aanwezigheid van onzuiverheden en vergiften welke 
de verzw ikte en gekwetste nieren niet meer kun
nen ti.'

D r T l» . F o w l c r ' *  
IV • e i - p i i i r u .  krachtda
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
b aasziekten, zijn . gansch 
aangeduid om ons ger 
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door* het 
geneeskundig korps be
voegd verklaard, hebben 
l t rF o w | .  »•-.«( X le r-  
t . i l l e n ,  ten gevolge 
hunner onfeilbare werking 
op nieren" en blaas, door 
eene immer groóteren bij
val, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt,kunnen wlfonze lezers niet genneg aanzetten 
zich wel te overtuigen dat men hun wel de echte 
i\' t<‘ «-pil I o n  A H c u i t i ' .  voorzien van den 
groenen vaarborgband met het handteeken van 
l>r T li .  F n w l r r ,

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

Bijzonder te vinden te ;

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

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

Waereghem, Renson.

Huis HENRI DESMÊT
Leiestraat, 30, Koornmarkt, I

K O R T R I J K  

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 
Engelsche bedden,

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

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 
Wolle sargiën.

G r o o t e  k e u s .  — G o e i l k i i o p .

H U I S W U L L E P U T
Leverancier 

van het Provinciaal Bestuur 
van W.-Vl.

Budastraat, Kortrijk.
S p é c ia l i té !< v a n  J leilu illen

voor Vee-, Paarden en Honden
prijskampen '

Eereteekerffe voor juryleden 
Sport — Brelokken Kunstvoorwerpen 

in allen aard 
Decoratiën en verminderingen van 
decoratiën — Linten en strekjes 

Gematigde prijzen.

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter I I I I J A I O I N C E A I I .  
i i  i . k o o le n s t r a a l ,  
lt> us«i«>l,|laatste uitvin
ding oificieël bekend ge
maakt, brevet 242,644 van 
24 Maart 1912.

Heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 
Kortr\ jk, den vierden 
maandag der maand, in 
Hotel de Flandre, (Statie).

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

G. VANTIEGHEM
Wandelingstraat, 6, KORTRIJK.

Portretten van klein tot natuurgrootte. Bijzon
derheid voor groepen.

(iroote Meubelmagazijnen
3, K r in g ,  3

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

K O R T H I J K

Oud Huis We VaUÜtJlKbütJ r.&g VANDELEENE
OPVOLGERS, 

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

Matige prijzen.

ANTWERPSCHE

HYPOTHEEKKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861.

Huidenvetter straat, 35, Antwerpen.

Maatschappelijk kapitaal: fr. 10.000,000-00 
Kekemngen der reserven en 
waaideD■'ermmd-riDgen: fr. 5,771.785-86

HYPOTHECAIRE LEENINGEN
Terugbetaalbaar per annuïteiten of op 

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

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

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

Uitgifte van Grondobligatien  
4 “,o opbrengende.

S i 'A A U K A S  > Interest: fr. 3-25 °l0op 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4?/„ op stortingen voor overeengekomen ter
mijn.

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

Itöutsenmakeri] in ’i groot
zoekt een persoon om met ’t machien te 
breien, zoo noodig zou geperfection, ma-1 
chien leveren met zeer groote verminde
ring op fabriekprijs. Goed loon en contract 
voor lang termijn. Schrijven Z. P. 12,1 
bureel van ’t blad.

Bouwgronden te koopen
tot HEULE, w ijk 5 Wegen,

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

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

zaakhandelaar te Kortrijk.

Arlesiaansche Putten
voor kunstmatige 

Rooterijen en andere 
Nijverheden.

Ik waarborg mijn 
stelsel als zijnde de 

U e d k o o | l l> te  
e n  z e k e r s t e  
i n a n i e i *  om a l 
t i j d  e n  o n o p -  
h o u d e l i j k  in 
overvloedige hoe
veelheid water uit 
den grond te trekken

M. L e y z e r w .
AANNEMER,

154,
G. Moureaustraat. 

U r i i ü s i ' 1 .

T e  p u clite jti o f  te  k u o p e ii

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.'

Koornmarkt, 6, KORTRIJK.
Groote keus van Brillen en neusnijpers (pince 

■iez), van af I fr. aan het gezicht nauwkeurig tot 
üepast en verwisselt tot volledige voldoening.

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

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

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

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

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER •

42, G r o o t e  M a rk t , K o rt r ijk

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 at 
en verwisseld tot volle
dige voldoening.

Groote keus van s ta 

len, nickelen, zilveren en 

gouden BRILLEN en 

PINCE-NEZ aan uit

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer». 

Verrekijker*, Jumellen, Ther

mometer* voor Brouwerij» 

en Melkerijen. Alle ilach vaa 

Pekel*, Waterpassen, V*r 

rrootfflazea, Draadteller*.



SCHOON HAAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet yerbleekeh.

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

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

H O I S S K L A U K .

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

Kan Rhumatisme 
genezen worden ?

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

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

Met een goed berekende mengeling van planten, 
na geschikte weeking, en zonder eenige bijvoeging 
van scheikundige voortbrengsels, die altijd scha
delijk op de maag werken, heeft de scheikundige 
eene remedie gevonden,die op bewonderensweer- 
ilge manier het rhumatisme tegenwerkt. Daarmede 
stilt men de pijn, en bekomt men bijzonderlijk de 
genezing. Deze remedie neemt aan het bloed alle 
onzuiverheden weg, en door hare zuiverende eigen
schappen ontlast zij het lichaam van alles wat zwel
lingen veroorzaakt, van de pijnen in het hoofd, de 
rug of de ledematen,pijnen genoemd « névralgies», 
pijnen in de lenden, enz. met een woord van al de 
manieren waarop het rhumatisme zich voordoet. 
Deze kostelijke remedie, die wij aan allen groote
lijks aanprijzen, is de «  K lix i»-  l ' t i i l l p -  
l>»> t » .  door den uitvinder M. Philippart alzoo 
genoemd. Nutteloos voortaan een lastig regiem te 
volgen, een glas van dien uitmuntende drank is 
genoeg om volkomen genezen te zijn.

\ De «  K l l x i i '  l*iiiii|>|>» »  kost~-r>0 fr.
en 4 - 50  fr. de flesch.

De «  E l ix i i *  l >li i i i| > i< a r t  »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren F lip ts  te Meenen ; H ulp iau te Kortrijk; 
Lybeer te Rousselare ; Fonder te Moeskroen ; 
Messiaen te Komen ; D ew u lf te Wervick ; Vander- 
marliere te Waesten ; Dechièvre te Yper.

M O K I» i : i l s .  indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W I -V IM)LI E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie znnder anijs bereidt, vervangt 
zeer -voor.heiig de Slaapsiroop, zonder d&n itadee- 
llgen invloed dezer laatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te l-rengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddelijk 
de winden.
Prijs : De flesch 1.00 fr.; de halve flesch 0.50.
Wordt ook in mindere hoeveelheid besteld.

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE

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

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

ROUSSELARE — Telefoon 175

Plaag der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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

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

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

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

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

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

■ In 1 minuut stilt de ÏIEIVTI1VOL. 
totaal en vo< r altijd de tandpijnen, de he
rigste abces:en en zwellingen. Laat geen 
landen meer trekken Een em<el gebruik 
van Dentlnol zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

B B B T M O X i
f.25» fr. het fleschje in alle apotheken.

Depots :

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

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

Kortrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

Traagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE 

Noordstraat, a«, Konsselare
Telefoon N° 102

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

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

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

Prijs : 2.50 fr. de flesch.

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
in de welgekende apotheek

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

KI EK ENK WEEKERS

OE M A A G Z I E K T E N
-------- ♦

.#

Wat 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, 
jassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na

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. Beproeft eene 
doos Poeiers de Cock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remedifin weigeren.

e n

K I  E K E N  P O E I E R - 1
VOOR LkHDBOUWERS EU KlEKEt!KWEE KERS. 

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

snot en alle besmettel ij ke ziekten

//et is beter eene ziekte te voon, 
■ komen dan ze te moeien^ 

bestri/den.

P r ij s

_  lï.2 5 f r d e  pak,
ó .ö O fr de pak van ïk tio ,

overal Franco verzonden ■
ênpak is voldoende om du/zend koppen volkomen te gene/en 

'Ten verstandige boer verteert geern &5öfr. om er 100 te v/innen 
G E B R U IK T  EN G IJ ZULT O N D E R V IN D E N

B ere ide r: A C H . L Y B E E R  A p o t h e e k  h e t  R o o d e  K r u i s  

STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOONN=206 .

IEDEREEN DRINKT
het vermaard 

O i

iU

van de Brouwerij

D E  W I S S E ,
’ t  H o o g h e ,

K  O  EL 3? É  É H  E  i

0 .4  5  c ‘. «Ie f le s c li

t’huis geleverd.

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

0.15 Cent. de flesch.

&  8 E L P A IR E - R 0 Y 0 N
Statieplaats,

k g u s s e l a r e

HANDEL IN STAAL.EN IJZERWAREN

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

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

V o l l e r l i s e  k e u s  v n n  M f i n n e i c - A r t l k e l p n .

Verders le bekomen ALLES wat den handel
l ie t r c l t .

BELANG H 1 J K  
B E L G I S C H

ZOEKT IN ALLE GEMEENTEN VAN HET LAND

EINEN GOEDEN AGENT
voor den verkoop met gemak van betaling, harer

U IT S T E K E N D E  R IJ W IE L E N  
e n  MOTORRIJWIELEN

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

In den Gouden Kam.

E . C u u n n

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwigheden van forse!*
sterk en goedkoop.

TANDENBALSEM
VAN

HFIT ROODE KRUIS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees deaanhoudende 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.

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

H u i *  v a m  v e r i r o i i w e n

V. HAP-DE BRUYM:
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.00 fr. 
GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

LANDBOUWERS

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

Remedie i\° 4200
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

bij apothekers H. Hulpiau, Leiestraat en 
Impe-Doussy, Groote Markt.
Voor Rousselare en omtrek : bij apo

theker A. Verstraete, op de Markt.
Merkt wel de dubbele pakken kosten : 

3 fr. en wegen 600 grammen, dus 1 kilo en 
200 gram. voor 6 fr. De pak kost 1 fr. 75; 
de halve pak 1 fr.

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

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

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

Brieken vormers.
Men vraagt eene goede ploeg brieken- 

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

Zich wenden tot ’M. Fran̂ois Bodart, 
faubourg de Lille, 108, Tournai.

H E T  R O O O E  K R U I S
BU

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROUSSELARE
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A  m i g r a  i n a l  de 
beste remedie om de wederspannigste TAND- 
en HOOFDPIJN te verdrijven. Wonderbare en 
talrijke genezingen worden er door bekomen. 
10 minuten zijn voldoende. Bevat niet 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 gezondheidspillen

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 gevolg geven aan bronchiet en tering. 
D e  B O K S T P IL I .E IV  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing 

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

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

DEMEESTER B & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

V.AAAAA/v

Bijzondere keus
VAN

u v n
VOOR

alle Ambachten en Neringen
Schrijnwerkers, Mecaniciens, 

Smeden, enz. enz. 

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

KEUKENGERIEF

Prachtstoven, Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL 

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

Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

Gewone- en Prachtbedden
(Duitsch model) 

j Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.
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4, LEIESTRAAT, 4
ftegenover ’t Stadhuis)

T e l e f o o n  170

Oud huis V. .S!;.\<;iKI!-COi;HTK.NS

opv JUSTIN HOUDMQiT & Zs
K O R T R IJ  K

Q 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 essen . —

I - & f l

Naamlooze Maatschappij. — Kapitaal 5,000,000 Frank.

Zetel: AIMTWERPK1X, Twaalf Maandenstraat, 13, nevens de Beurs

i

Voorzitter : Graaf van der Stegen deSchriek.
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. Ch* 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 °/o.
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van 15 jaar aan 4 "/<>. Stukken van fr. 100, 500 

en 1,000.
L e e n l n f f e n  o p  v a s t e  i t o c i l o r c n  i n  v e r o t e n  i ' a i i x  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 D# Groote,
Harelbeke : M.Jul. Plaetsier-Gryspeert, hand.
Heestert: M. Alfred Van ae Walle.
Hulste-Bavichove: M. P. Vandenbulcke.

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

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

SchoonheidDadaZeep

Hel Stuk 0.75

Crème Dada
Werkdadigheid zonder 

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

Tube 0 .7S

Poeder Dada
Onfeilbaar voor de 

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

Allerfijnst en op *1 
gelaat blijvend:onontbeer- 
lijk voor elke tollettaSel.y D e  doos 2 .5 0  

De 1/2 doos 1 .5 0

KOOP IN ALLE GOEDE HUIZEN
TE KORTRIJK, Drogerij De Krokodil, Groote Markt; Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek De 

Bie, Rijsselstraat; A. Descamps-Terrière, apotheek van het hospitaal, Steenpoort, 8.

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

S T A A T  O P !  
U W  H E I L  I S  N A B I J !

De W o u ü e r l t a r e  1 'o eU e rt*  v a n  h e t  W i t  K r u ie i  (en deze alleen i verzachten 

oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN, SMARTVOLLE MAANDSTON

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

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

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

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

flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

De W o n d e r b a r e  l ’ u e d e r »  v a n  h e t . W i t  K r u i »  versterken de zenuwen, 

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

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

driedubbele doos ; tt fr. ï»& de 6 doozen of zesdubbele doos.

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

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

onder op de doos dragende.

Verkrijgbaar te Kirtr.jK b j MM. Descamps-Terrière, Steenpoort, 8, en Hulpiau, apotekers ; te Ise 
ghem bij M. Rodenbaeh ; te Rousselare bij MM. Deltour. Simoens en Van Houwe.

Belgische Hypotheekmaatschappii

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

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

C o l l e g i e  d e r  C o m i i i l » s a r l » » e i i  s MM. Je a n  d e l l a  F a i l l e  d e  L é v e rg h e m , voorzitter, 
de Graaf A d r ie n  d e  B o r c h g r a v e  d ’A l t e n a ,  L e o n  C o l l i n e t - P l is s a r t ,  Baron A u g u s te  D e lb e k e , E d o u a r d  

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

SPAARBO EKJES aan 3.00 %

RENTEBOEKJES op NAAM met zesmaandelijksche coupons aan 4 ° / 0 

Uitgifte van Grondobligatiën aan 4.00 °/o

L e e n in g e n  op H y p o th e e k  — V o o iM c liu iie n  op T ite l*
A G E X T E X

Avelghem : M. Aimé Vercruysse, gemeentesekret. 
Belleghem : M. G. Deweer, gemeentesekretaris. 
Deerlijk: M. Em. Louwers, rekenplichtige. 
Harelbeke : M. Heet. Mestdagh, gemeenteontvang. 
Helkijn : M. Em. Bayart, gemeentesekretaris. 
Hooglede: M. Ach. Pieters, melkerijbestuurder. 
Moen : M. Eudore Hooghe, gemeentesekretaris.

Moeskroen : M. Ch. Warlop, gemeentesekretaris. 
Moorslede : M. Maurice Reuse, onderwijzer. 
Passchendaele : M. Ernest Liefooghe, deur waard. 
Reckem : M. Martial Vroman, verzekeringsagent. 
Rolleghem : M. Ch. Christiaens, rentenier. 
Rumbeke : M. Bruno Roose, koster.
Vichte : M. Alberic Matthvs, handelaar.

VAN DE VLASMARKT

Het is bewezen dat die Meubelmagazijnen ge
kend zijn voor verkoop met waarborg en genadige 
prijzen van alle slach van rijke en gewone Meube
len, alsook van Wiegen, ijzeren Bedden, Spiegels, 
Kinderstoelen en Rijtuigen, Keuken- en Herberg- 
gerief, .M u t i- a sH c u , 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.

Te koopen of te pachten
Renteniershuis, gelegen Savarystr. 10 
met groot magazijn, Consciencestr., Ia .

Voor alle inlichtingen en voorwaarden 
zich wenden Vandenpeereboomlaan, 68

IN VEKTROUWEN

E

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|i«»tlitM;k 
1IE W ILVISCH, 10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

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

A DESCAMPS-TERRIÈRE
S t e o n p o o r f .  8 . k O l t T K M Ü .

Kostbare Ontdekking

goedgekeurd door de Maatschappij '"»n 
Gezondheidsleer van BelgiC. v ig 
van 24 Juli 1907).
Genezing In 10 minuten van de hev\ _tand- en 

hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door d« 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, Apotheker t«  
M e c h e l e n , Officier der Academia Fisico-Chimlce 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 fr. de dooi van 
6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Qauthier zendt overal zijn» 
uitmuntende remedie per terugkeerende post, te
len mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

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

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

NEEMT NIET ANDERS I 

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

Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

I W at

Maag- en Leverziekten
kunnen doen lijden!
Jaren lang, zoo schrijft M. i’. Yander- 

■■ 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
- van F. Roman aan fr. 1.25 de doos. Deze 
y> hebben mij, op korten tijd, gansch gene-

zen : Nu ben Ik friscli 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 liet geval 
van M. Vanderstockt ? Zij hebben de remedie 
bij de hand : de L E V E > S I ‘ I L L i : \  
v a n  E .  K o m u n .  aan fr. 1.25 de doos! 
llun gebruik is hoogst gemakkelijk, zij gene
zen en verkloeken. Men kan de L .K V i i i \ S -  
) > I L L E \  v a n  F .  IC o m  ii ii 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. 
Pietersnieuwstraat, 128, Gent, de volgende mede- 
deeling op te nemen :

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

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

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

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

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal: EEN M IL L IO E N  frank.
Werkende onder het toezicht zijner leden

0e?p^"'iÜn1'?9"2°re{ 5  MILLIOEN 2 8 4 , 0 0 0  FR.
3 7  % MILLIOEN FRANKENZaken verwezentlijkt 

op 30e° Juni 1912 ^oor

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 in Congo toegelaten 

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

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

door 1*“ hypotheek van dezelfde waarde.

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

D E N , bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel 

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

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

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van 1 ““  rang. 

PLA A T SEN  VAN H Y P O T H E E K  O P  1*te R A N G  voor 3* 

personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 % )  met namelijke In

schrijving der geldschieters voor alle sommen tebeglnnen, van 200 fr. 

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 «» Inspecties <■ bekomen
de Lignestraat, 39, Brussel
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H U L P H U I S

(Ylatrassenfabriek De S t e r

W e Po!Hiet-Vandenberghe

Dolfijnkaai, 2, Kortrijk.

Zelfde huis te Meenen,

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

2.25 ir. de kilo.
Inlandsche wol te beginnen van  

3.75 tot 4.50 fr. extra.
Opgemaakte matrassen in alle 

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

zijn, wende zich naar De Ster, Ddl- 
fijnkaai, 2, bij de Leibrug, Kortrijk. 

Yperstraat, 4.

FABRIEK VBN SüPERPHÖSPHflTEN. SCHEIKUNDIGE VETTEN EN W m m . j
H u is  g e s tich t in  1876 . ‘________________________________________________

ACH. EEMAN. AALST.

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

GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag : N itra a t v a n  S oda  S u lfaa t v a n  Am m onis*k, 
Superphosphaten , N itraa t v a n  P otasch , S u lfaa t v an  Potasch, C h loorzuur. Potasch, 
K a ïn ie t. IJz e rs la k k e n  (Scories). P laaste r, IJz e rs u lfa a t P ho sp haa t Bernard , M agnesium , 
K ope rsu lfaa t (b lauw en alu in) 98/99 zu ive r V ergru izers V ern iore l. É c la ir  n . 1.

M UZIEKM AATSCHAPPIJEN
k o o p t  u w e  i n s t r u m e n t e n  i n  h e t

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

BCGLES 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 :

ÉL ÉL ÉLÊLJkÊL&Jktèlë

Suikerfmliherij Ter Statie
op den hoek aan den Kortrijkscheu Bank 

l i i L K K O O X

V

I J z e r w e t s t r a a t ,  1, K O R T R I J K

Groote keus van fijne chocolade, gematige prijzen. 

Fijnste Amandelbrood.

Speculatie, Nougat en Brugsche Achtjes. 

Kortrijksche Biscuiten, Zoetelijk.

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

Hollandsche Hopjes. Rademakers met de Kroon

RHUMATISM GENEZEN

v a n  g e u e jE i■■($'. 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 i l i i a m  
C a e u v i t e u  genomen en sedert dien ben ik zoo wel dat het ongelooflijk is : Ik 
kan u niet genoeg bedanken over mijne genezing. Ten einde deze te helpen die lijden 
laat ik u geerne toe dezen brief te veropenbaren. »

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

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

Apotheek MICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

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


