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Voor de aankondigingen buiten de twee Vlaanders, zich wenden tot A q e n c e  H a v a s , 

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

de ruiters botsen op een stevigen muur van knodsen 
en goedendags, op de heldhaftige dapperheid der 
Vlaamsche strijders... Uren lang woedt de kamp... 
Bij stroomen vloeit het edelste bloed van Frankrijk... 
De Franschen zijn geslagen... Vlaanderen zegeviert. 
Vlaanderen den Leeuw!
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Om dat de gevolgen van de zegepraal 
zoo belangrijk waren.

Hierdoor immers herwint Vlaanderen zijn vrijheid 
en onafhankelijkheid en wat meer is, het bestaan van 
België, ons huidige vaderland, wordt mogelijk. Het 
grootsche plan der Fransche koningen, de Nederlan
den binnen te palmen en Frankrijk uit te breiden tot 
aan den Rijn, wordt ineens in duigen geslagen op het 
oogenblik dat Philips de Schoone de hand uitsteekt 
om de afdoende greep te doen en de kroon te zetten 
op het werk zijner voorgangers door de verovering 
van Vlaanderen.

De Vlaamsche stam en landaard zijn niet alleen 
gered, maar worden steviger dan ooit te voren. De 
vaderlandsliefde, het rasgevoel, krijgt een lichaam. 
Vlaanderens zonen bedijgen tot een hechte, bewuste 
natie, die heden nog leeft en met Gods hulp leven zal 
tot het einde der tijden.

De Guldensporenslag is de triomf der democratie, 
het aanvangspunt der volksontvoogding. Het am- 
bachtsvolk, dat voordien niets was, niets te zeggen 
had,verovert zijn maatschappelijke rechten en wordt 
een politiek macht. Het vereenigingsleven, vrij van 
allen dwang, stijgt tot zijn hoogsten bloei. Ambach
ten en neeringen zijn nu machtige, zelfstandige 
vakvereenigingen en verkrijgen een overwegend 
aandeel in het bestuur van stad en land.

De volkstaal, vóór dien geminacht, stijgt in aan
zien en bekomt de eereplaats in het bestuur en het 
openbaar leven.

Het volksgenie ontwaakt; de verstandelijke volks
ontwikkeling gaat met reuzenschreden vooruit. 
Kunst en beschaving zijn niet langer meer het aan
deel van een gesloten hoogere stand. De beschaving 
is volksch. leder ambachtsman wordteen kunstenaar 
in zijn vak; ieder voorwerp,door zijn hand bewerkt, 
draagt den stempel van zijn vernuft. Het Vlaamsche 
volk wordt dat groote kunstenaarsvolk,alom bekend 
en beroemd en rijst aan de spits der West-Europee- 
sche beschaving.

* *
¥

Daarom is de Guldensporenslag zoo groot; en 
daarom herdenken en vieren wij hem met fierheid en 
geestdrift.

E V A N G E L I N E
is het nieuw mengelwerk dat wij vandaag beginnen.

Evangeline is een wereldberoemd werk van den 

Amerikaanschen dichter LONGFELLOW. (1807-1882).

Het werd geschreven in het Engelsch, ten jare 1847. 

De jaren die over dit werk spoelden, konden de schoon

heid van dit liefelijk verhaal niet wegspoelen. En dat 

is veel gezeid, want na eene halve eeuw geraakt het 

grootste deel der boeken vergeten. Evangeline integen

deel blijft leven in onverzwakte schoonheid.

In 1900 werd Evangeline op maat en rijm vertaald 

door E. H. Mervillie.

De vertaling die wij onze lezers aanbieden is in proza. 

W ij hebben ze te danken aan den Z. E. H. Edm. 

Laurent, pastoor-deken te Haacht (Braband).

Guido Gezelle, onze groote dichter, hield Longfellow 

in groote achting. Hij vertaalde zijn Hiarvata, een ander 

meesterstuk van den engelschen dichter.

Guido Gezelle verhaalt in zijn boek dat Longfellow 

in 1842 Vlaanderen doorreisde. Hij sliep te Brugge 

in de gewezene afspanning De Koomblomme, daar 

waar nu de stadsschouwburg staat. Daar lag hij ’s 

nachts te luisteren naar den vermaarden Brugschen 

beiaard, dien hij later bezong in twee gedichten : 

We^erspel en Het Belfort van Brugge.

« Longfellow, schrijft Guido Gezelle, was op zijn 

75 jaar, een eerbiedwekkend oud man, met wit, lang 

haar en hëel witten baard. »

Leest allen : Evangeline.

OVER ZEEVAART.
(vervolg)

De lezer zal bemerken dat Antwerpen de kroon 
spant, alhoewel Hamburg en Rotterdam met een 
grooter getal schepen voor den dag komen: Hamburg, 
zoo zien we, ontving het bezoek van nog zooveel 
schepen als Antwerpen: die schepen waren echter 
over ’t algemeen k le in e r , zooals het blijkt uit de 
gezamentlijke tonmaat.

Het zal ook niet ongepast wezen, meenen we, 
eenige getallen op te geven die den g e s ta d ig e n  v o o r

u i tg a n g  d e r  A n tw e rp s c h e  h a ven  s e d e rt  1 8 3 0  voortref
felijk bewijzen: ze zijn getrokken uit het jaarboek 
van den Antwerpschen Lloyd voor 1913. We vesti
gen meteen de aandacht van den lezer op het feit dat 
de gemiddelde tonmaat der schepen voortdurend aan 
’t stijgen is, m. a. w. dat men immer grootere sche
pen opbouwt.

A n tw e r p e n :  to eg eko m en  zeeschepen .
in ’t jaar getal schep, gezamenl. tonm. gemid. tonm.

per schip.
1830 719 120.333 167 ton
1840 1172 179.291 153
1850 1426 239.165 168
1860 2568 546.444 213
1870 4125 1.362.606 330
1880 4483 3.063.825 683
1890 4550 4.493.043 987
1900 5242 6.682.481 1275
1910 6793 12.688.124 1867
1912 7009 13.746.449 1962

Het loont de moeite eene v e r g e l i jk in g  te m a k e n  b i j  
d ie  c i j fe rs . We zien dat in 1912 het getal der zee
schepen die Antwerpen bezochten t ie n m a a l grooter 
was dan in 1830, hun gemiddelde tonmaat iets meer 
dan t ie n m a a l grooter en de gezamenlijke tonmaat 
ruim h o n d e rd m a a l grooter. Met reden kunnen we 
dus besluiten dat de koopwarenbeweging in de haven 
van Antwerpen honderdmaal grooter is dan in 1830. 
Dat er nog immer vooruitgang gemaakt wordt,blijkt 
uit het verschil tusschen de jaren 1910 en 1912. Hier 
dient ook aangestipt dat Antwerpen zijn rang als 
uitwijkingshaven snel herwonnen heeft, aangezien 
jaarlijks ruim 70.000 uitwijkelingen aldaar scheep 
gaan.

H o e v e e l zeeschepen  l ig g e n  d o o rg a a n s  te sa m e n  
b in n e n  in  de A n tw e rp s c h e  h a v e n ?

Dit getal is thans gemiddeld 145. Op 24 Februari
11. waren 152 schepen binnen. Met een middelmaat 
van 65 meter lengte per schip (’t is echter een kleine 
middelmaat) zouden deze schepen aaneengelegd een 
keten vormen van 9880 meter (dus bijna 2 uren) lang.

Op 3*1 December 1912 waren 146 schepen binnen, 
verdeeld als volgt:

Engelsche 54 Fransche 4
Duitsche 34 Spaansche 2
Belgische 18 Russisch 1
Noorsche 15 Amerikaansch 1
Deensche 8 Oostenrijksch 1
Zweedsche 7 Neder! andsch 1

Tijdens de laatste w e r k s ta k in g , die echter niet lang 
duurde, neigde het getal schepen erg af te nemen en 
was reeds tot een middelmaat van 115 gedaald.

E E N E  V L A A M S C H E  V ISSC H E R SSLO E P  

VAN COXYDE

Dit is overigens niet te verwonderen als men 
bedenkt dat een zeker getal vaartuigen met den 
uitvoer. belast zijn van erts, metaal, ciment, glas, 
welke stoffen in onze waalsche streken worden ont
gonnen of vervaardigd. De lezer zal zich herinneren 
dat die nijverheden het meest hebben geleden onder 
de werkstaking in Walenland. Het natuurlijk gevolg 
van dien staat van zaken was dat minder stoffen 
voorhanden zijnde ook minder schepen bevolen wer
den om ze te vervoeren. Het loopt in ’t oog dat zulke 
toestanden op den duur noodlottig worden voor een 
haven en zelfs voor gansch een land. De reederijen 
en zeevaartmaatschappijen bekommeren zich bitter

weinig om hun klandizie te verplaatsen naar andere 
havens b. v. Hamburg of Rotterdam op voorwaarde, 
natuurlijk, dat hunne zaken maar « trekken »; de 
makelaars en handelaars weten ten andere best hoe 
die klandizie aan een draadje houdt. De fransche 
havens Marseille en Duinkerken die aan werkstaking 
hebben meêgedaan, deden de bittere ondervinding 
op, dat de maatschappijen die eenmaal de haven 
vaarwel zeggen, er moeilijk terugkomen.

Goddank,is alle gevaar voor Antwerpen geweken. 
Betrekkelijk tot de drukte der handelsbeweging te 
Antwerpen kan ten slotte vermeld worden dat de 
groote koopwarenstatie aldaar d a g e l i jk s  doortocht 
en aansluiting levert aan gemiddeld 1900 goederen- 
waggons verdeeld als volgt: 700 die te Antwerpen 
aankomen en wier lading bestemd is voor de schepen, 
daarbij 1200 die hun lading in de haven ontvangen 
en uit Antwerpen vertrekken in de richting van ’t 
binnenland.

*
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De Antwerpsche haven is een bezoek overwaard. 
Wie langs de talrijke dokken heenwandelt, wie naast 
de eindelooze rijen schepen voorbijtrekt en de bedrij
vigheid nagaat die er heerscht, wie zich door ’t 
geroemel van paarden en voertuigen, van werklieden 
en reizigers, van spoorwegen en dreigende kranen, 
een weg baant; wie vervolgens de Schelde bezoekt 
op wiens vlakte dichter Ledeganck zag;

« .... een bosch van masten wiegelen 
« Waarmede elk werelddeel alhier zijn schatten x

[bracht..., »
die kan zich een begrip vormen van hetgeen we zee
vaart en handel verschuldigd zijn, en die zal dan ook 
licht tot de overtuiging komen dat zoo België klein 
is op de wereldkaart, het eene haven en handelplaats 
bezit van allereersten rang die, met om ’t even welke 
vreemde, wedijveren kan en waarop ieder Belg met 
rechtmatige fierheid bogen mag.

DE NIEUWE SCHOOLWET
W ij hebben trachten in een vorig artikel te bewijzen 

hoe noodzakelijk het is ds schoolverplichting maar op 

te leggen nevens ’t eerbiedigen der volle vrijheid voor 

de ouders hunne kinders te zenden naar de school van 

hunnen keus, of anders zou die verplichting een ware 

dwang heeten dien de Belgen nooit zouden verdragen.

Daarom moet de Staat de gelegenheid geven aan de 

ouders zulke school te vinden. Welnu, het meerdere 

deel der bevolking is katholiek en wil voor de kinders 

een onderwijs in katholieke scholen, ’t is te zeggen, in 

scholen waar men den katholieken godsdienst aanleert, 

waar men het katholiek geloof onderwijst, waar men 

den katechismus geeft.

Zijn de ouders niet vrij misschien in dit opzicht?

Hier beginnen de moeilijkheden tusschen de katho

lieken en hunne tegenstrevers de liberalen en de socia

listen in de opvatting van de plichten van den Staat 

tegenover de ouders.

De Staat, zeggen de liberalen en socialisten, heeft 

maar één slach van scholen te kennen, en ’t zijn de 

officieele scholen, waar dat de Staat alle denkwijzen 

doet eerbiedigen, waar dat de kinders van de vrijdenkers 

zoowel als van de katholieken kunnen naartoe gaan, 

omdat men daar niets anders mag onderwijzen als 

kunst en wetenschap en waar nooit van geen godsdienst 

mag gesproken worden; die school is de zuivere onzij

dige school!

’t Is die school alléén die de Staat erkennen moet 

en geene andere. Die school alléén mag en moet de 

Staat ondersteunen.

Elkeen weet wat eene onzijdige school is! Zij is 

van aard eene goddelooze school! Bekentenissen bij 

de vleet zouden wij kunnen aanhalen van groote mannen, 

zoowel van onzen kant als van den kant onzer tegen

strevers, die onbewimpeld de waarheid schrijven over 

de onzijdigheid in de scholen en. vlakaf getuigen dat 

die onzijdigheid eene onmogelijkheid is; en ’t is Miles 

niet, uit « den Volksvriend », of de eene of andere 

babbelaar uit de Kamers, die de bewering, op feiten 

en doorslaande argumenten gesteund, van die rechtzin

nige mannen, zal kunnen omver werpen, met eenige 

holklinkende zinsneden over de zending van het onzijdig 

onderwijs.

Het is genoeg Belgie rond te zien, overal waar er 

zoogezeide onzijdige scholen bestaan, om overtuigd te 

zijn dat in die scholen de goddeloozen en vrijdenkers 

opgekweekt worden, ’t Is dat ten anderen dat liberalen 

en socialisten beoogen, te weten, eene goddelooze jeugd 

opkweefyen; dat is in hunne kaarte troef, ’t Is daarom 

dan ook dat zij willen dat de Staat die scholen alléén, 

die officieel zijn, ondersteunt.

Maar daarmede hebben de katholieken geene bevre

diging. En ingezien zij door de Grondwet zelve het 

recht toegekend wierden scholen te bouwen en onderwijs 

te geven, eischen zij van den Staat dezelfde voordeelen

L e e s t
n m e r, de  v o lg e n d e  

De Guldensporenslag.

in  d i t  n u m m e r , de  v o lg e n d e  h o o g s t b e la n g r ijk e  a r t i 
k e ls  :

Over Zeevaart (vervolg), door Em . D e SpOT

De dienst is. aan, door WARDEN OOM.

De nieuwe Schoolwet, derde artikel.

Ons Mengelwerk : EVANGELINE.

Nuttelooze aanvallen tegen de Gilde te 

Rousselare.

Vlaamsche belangen.

Onze Bonden.

Buitenlandsch Overzicht : Een Broeder
strijd.

DE GULDENSPORENSLAG
’t Is een verheugend feit de 1 le Juli overal, in stad 

en dorp, van jaar tot jaar algemeener, plechtiger en 
geestdriftiger gevierd wordt. Is dat niet een teeken 
van een steeds hooger opstijgen van het verstande
lijk en zedelijk peil van het Vlaamsche Volk? Belang
stelling toonen en zelfs zich geestdriftig kunnen 
maken voor iets dat onstoffelijk is, voor iets dat staat 
hoog boven eten en drinken en geld en vermaak ; 
gehechtheid gevoelen voor vaderland en volk en 
taal; erkentenis en bewondering koesteren voor den 
roem en de heldendaden van zijn voorgeslacht, dat 
is het kenmerk van een groot of van een grootwor- 
dend volk.

Welnu, in geheel onze geschiedenis is er geen ge- 
.beurtenis, die meer onze belangstelling en bewon
dering verdient dan de Guldensporenslag.

W aarom  is die gebeurtenis zoo groot?

Om dat de strijd van 1302 zoo gewich
tig >vas. i

Stelt u eens goed voor uw geest den toestand alhier 
omstreeks 1302.

Het land is in nood. Vlaanderen is veroverd door 
den Franschen koning; Vlaanderen maakt deel uit 
van Frankrijk; Vlaanderen heeft zijn vrijheid en 
onafhankelijkheid verloren en is veroordeeld om ge
heel Fransch te worden.
Het volk is in nood. Het volk is verdrukt. Te lande 

zijn de boeren overgeleverd aan de willekeur der 
edele heeren, in de steden zijn de ambachtslieden als 
minderwaardigen behandeld door de almachtige bur
gerij ; overal uitgebuit door de Fransche overheer- 
schers.
Ziet! het volk wordt de verdrukking moê en staat 

op tegen onrecht en dwingelandij. Maar het volk 
staat alleen. De Graaf en zijn zonen en trouwgebleven 
ridders zijn gevangen in de Fransche kerkers ; zijn 
natuurlijke leiders, de hoogere standen, adel en bur
gerij spannen ten grootendeele samen met Frankrijk 
tegen hem.
En toch! het volk staat op. Al zijn ze maar nederige 

handwerkers, boeren en ambachtslieden, zij aarzelen 
niet op te staan tegen den machtigen vorst van het 
machtigste land van de wereld. Broederlijk eensge
zind, vol zelfvertrouwen, zijn ze bereid goed en 
bloed en alles wat hun dierbaar is ten beste te geven 
voor het veroveren van hun maatschappelijk recht, 
voor ’s lands vrijheid en onafhankelijkheid, voor het 
behoud van eigen stam- en volksbestaan.

★
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Om dat de strijd zoo heldhaftig, de zege 
zoo roemrijk was.

Verbeeldt u het Groeningheveld den 1 len Juli 1302. 
Aan gene zijde van de Groeninghebeek staat het 
Fransche leger, de roem van Frankrijks ridderschap, 
blakend van verlangen om de eer van Frankrijk te 
wreken in het bloed van het vuige, vermetele volks- 
gespuis. Aan de andere zijde de Vlamingen. Behalve 
eenige ridders en poorters te peerd, meestal voetvolk: 
werklieden en boeren. Ze zijn verre de minderheid in 
getalsterkte, in bewapening en geoefendheid. Doch 
bezield met heldenmoed, kalm en koen wachten ze 
den aanval af. Ze vreezen niet, ze wankelen niet; 
sterk op hun recht en in de heiligheid van hun strijd. 
Sterk, omdat ze weten dat ze strijden voor hun vrij
heid en hun heerdsteden ; strijden voor Vlaanderen, 
wiens fiere leeuwenbanniere wappert boven hunne 
hoofden; strijden voor hun dierbaar vaderland, wiens 
aarde zij zooeven in heilige vervoering hebben gekust 
en genut. Sterk zijn ze,omdat ze betrouwen op God, 
wiens zegen zij zooeven van hun priester hebben 
ontvangen.
De slag vangt aan. Hevig is de aanval, krachtig 

het verweer. Vlaanderen den Leeuw! De aanrukken



die de andere scholen, ’t is gelijk dewelke, genieten. 

Kan er iets eenvoudiger zijn?

De Staat zei in ’t jaar 1842 aan de gemeenten: 

ge moet eene school bouwen als er geene bestaat nog 

in uwe gemeente. De school die gij bouwen zult of 

de andere die reeds bestaat en die gij zult aannemen 

of niet, zal ik milde ondersïeuunen.

De Staat moedigde toen reeds het onderwijs aan, 

maar beging eenen onvergeefbaren misslag met de vrij

heid te laten aan de gemeenten zulke of zulke scholen 

aan te nemen of niet, naar beliefte. Alle scholen die 

beantwoordden aan zekere vereischten en op den hoop 

toe het toezicht van den Staat aanveerdden moesten op 

gelijken voet gesteld worden en recht hebben op dezelfde 

voordeelen en toelagen van wege de openbare besturen, 

’t Is nu 70 jaar dat de katholieken beroofd wierden 

van die voordeelen, en kregen zij in de katholieke 

gemeenten onderstand en toelagen van Staat, Provincie 

en gemeenten, ze kregen niets in de liberale gemeenten 

van de gemeentebesturen zelf.

De nieuwe schoolwet is daar om die onrechtveerdig- 

heid te doen verdwijnen en om de niet-aangenomene 

scholen, 't ls te zeggen, de vrije scholen zoowel te 

verzekeren in hun bestaan als de andere! Maar, in 

de plaats van de gemeenten nieuwe lasten op te leggen, 

neemt de Staat zelf voor hem de lasten op, die zullen 

spruiten uit het ondersteunen der vrije scholen. De Staat 

voorziet dus in de onverschilligheid en nalatigheid der 

liberale en socialitische gemeenten, omdat deze al te 

luide zouden schruwelen, moesten zij hunne beurs open

doen om iets te betalen voor ’t onderwijs der kinders 

van katholieke ouders die nogthans ook de lasten van de 

gemeenten helpen afdragen, maar die in de oogen van 

onze lieflijke tegenstrevers slechts recht hebben op een 

onzijdig, dus goddeloos onderwijs! W ij zijn te veel 

gewend aan het misbruik dat liberalen en socialisten 

maken van de vrijheid tegen de katholieken op dat deze 

in zulke hatelijke handelwijs nog verschieten zouden, 

’t Bleef maar één dingen aan den Staat over om zich 

wezenlijk te verzetten tegen de onrechtveerdigheid die 

de liberale gemeentebesturen pleegden, en ’t was de 

vrije scholen zelf onder zijne bescherming nemen en 

ondersteunen op denzelfden voet gelijk de andere scho

len, mits de vrije scholen het toezicht en andere ver

eischten van den Staat aanveerdden. ’t Zal een tijdstip 

worden van nieuwen bloei en vooruitgang van het vrij 

onderwijs. En ’t is omdat onze tegenstrevers dit ge

voelen, dat zij zoo razende kwaad zijn. Daarom is ’t 

dat zij roepen tegen de schoolwet en tieren gelijk 

vermoord dat de Staat al de kloosters wil rijk maken, 

waar dat er doodeenvoudig spraak is de vrije scholen 

te ondersteunen, ingezien deze scholen dezelfde diensten 

bewijzen als de andere, hetzelfde onderwijs geven als 

de andere, dezelfde waarborgen opleveren als de andere, 

en bovendien aan de katholieke ouders de verzekering 

geven dat hunne kinders kristelijk zullen opgevoed 

worden.

De nieuwe schoolwet stelt het kristelijk onderwijs 

onzer vrije scholen op dezelfde hoogte en in dezelfde 

achting als het onderwijs der officieele scholen, ’t Was 

maar recht en redelijk en ’t moest al van over 70 jaar 

alzoo geweest zijn.

N e m o .

Buitenlandsch overzicht.

EEN BROEDERSTRIJD.
In de Balkans zijn broeder-volkeren aan het vechten. 

Serviers, Montenegrijnen en Griekeu liggen in oorlog 

met hunne vroegere bondgenooten de Bulgaren.

Mag men de berichten gelooven die uit het Oosten 

gezonden ‘worden, de nieuwe oorlog is volop aan den 

gang in al zijne wreedheid.

Een klaar gedacht over den toestand kan men niet 

krijgen, want de tijdingen die overgebriefd worden, 

spreken malkander tegen. De twee partijen laten weten 

dat zij overwinningen behalen.

Roumanie, de gebuur van Bulgarie, heeft ook zijn 

leger opgetrommeld om tegen de Bulgaren op te rukken. 

Roumanie lag reeds sedert lang in onverschil met Bul

garie voor eene zaak van grenzen. Zij neemt den moei

lijken toestand van Bulgarie te baat om het mes op de 

keel te leggen.

De Bulgaren, in het nauw gebracht door vier tegen

strevers, heeft reeds eenige toegevingen gedaan aan 

Roumanie.

En de oorzaak van dien broederstrijd?

Eensgezind hadden de vier Balkansche bondgenooten 

gestreden tegen den Turk. Nu het zaak is de verove

ringen te verdeelen, valt die eensgezindheid deerlijk in 

het water. De Bulgaren leggen de schuld op de Serviers; 

de Grieken en de Montenegrijnen. Deze drie, echter 

beschuldigen de Bulgaren van ondankbaarheid, baat

zucht en ongetrouwigheid aan hunne verdragen en over

eenkomsten.

In eenen oproep tot zijn leger zegt de koning van 

Servie dat hij verplicht is de wapens op te nemen tegen 

zijne broeders. De Bulgaren, zegt hij, hebben onze 

gekwetsten onmenschelijk gedood, hun woord verbroken, 

onze vriendschap en broederlijkheid onder de voeten 

getrappeld.

Wie heeft er gelijk? De waarheid kan men moeilijk 

achterhalen, want alle verkeer met de Balkans is af

gesneden.

Eene zaak schijnt zeker : de baatzucht heeft de 

Balkansche bondgenooten verdeeld en hunne eer bevlekt.

Zulk een oorlog kan men niet goedkeuren, maar is 

eene schandvlek in de geschiedenis der Balkans.

KRONIEK VAN DE WEEK
A an  de statie te M ézières in  F ra n k rijk  stond een 

h eer buiten ’n c igaret te rooken . T w e e  gendarm es 
w achtten ook op den trein  m et een gevan gen e , een 
betooger die ferm  had m eêgedaan in de bew egin g  
tegen de 3 ja a r  kazertie. D e h eer m et z ijn  c igaret 
keert zich om . Z ie , zegt de gevan gen e  tegen de gen 
d arm en , ge z ijt gem ist, d ie m enh eer m oest de bak 
in, hij is het die m ij aangehitst heeft om m eê te 
betoogen . D e heer stak een n ieuw e c igaret aan en 
trok een com partim ent i ste k las b innen, ’ t W as m en
h eer P a u la in , socia listische vo lksvertegen w o ord iger.

V ersch iet n iet om dat ik m et F ra n k rijk  beg ip  d e
zen k eer, ’ t is m aar om  te zeggen  dat het h ier ook 
alzoo gaat. D e  eene roode vo lksvertegen w o ord iger 
is aan zee, een andere op zijn  kasteel, een derde in 
Z w itserlan d  o f Ita lië  en ondertusschen loopen er te 
R o n se  nog slach toffers van  de a lgem . w erkstaking. 

— »o«—

D e schoolw et w ord t vo ort verd ed igd  en bestre
den . M aar de tegen strevers hebben sed ert éeni^ë 
dagen lood in de vieren . D e schoolw et is zoodanig 
gezap ig , en is zoodanig vo ord eelig  da-t zelfs de offi
cieele  on derw ijzers de n ieuw e w et genegen  z ijn . D e 
fram assons knoteren  genoeg,’ m aar hun e igen  volk  
h eeft te veel bate bij de n ieu w e w et. Z e  zingen  veel 
noten leeger dan voor een ige  dagen .

In tussch en  is ’ t nogm aals bew ezen hoe f a n a t ie k  
de geuzen  te w erke gaan.

D eze we§k kw am  te B ru sse l aan de groot-hertogin  
van  L u x e m b u rg . D e hooge heeren  van de gem eente 
riep en  op het laatste oo gen b lik  de gem eentescholen  
op om stoet te vorm en  de p rinses ter eere ; de vr ije  
scholen  w erd en  t ’h u is gelaten .

D e burgem eester van  L u ik  doet het even  net. B ij 
’ t bezoek van  den  kon in g is er een optocht van  
schoolk inderen  uit de officieele scholen . Socia listen  
kinderen  en libera len  jo n g e n s m ogen bew ijs leveren  
van  hunne geh ech th eid  aan koningdom  en v r ijh e id . 
D e 5ooo k ind eren  d er v r ije  scholen  m oeten t’huis 
b lijven , im m ers k inderen  van  katholieken  zijn  een 
gevaar vo or koningdom  en natie, ’ t W o rd t tijd , 
dunkt het m e, dat d ie conscientie-beulen eens goed 
onder handen w orden genom en.

E n  roode en b lauw e k in d erbeu len  spreken  van  
d w an g en school-tyran n ie .

— »o«—

E r  is gezegd gew eest dat m in ister L e v ie  h eenging, 
’ t W as k laps ! M aar w at er w el w aar is, d it h ier : 
D at de groote financiem annen n iet tevreden  zijn  
om dat de lasten n iet ligg en  op eetw aren  W a b l i e f ! 
N u  z i j n ’ t ju is t  d ie groo fe  geldm annen die belast 
w o rd en  en die h eeren  hebben lie ve r dat m en den ' 
m inderen m an in den arm  nijpt. K w estie  o f zullen  
de socialisten  ook n iet m eedoen m et die k erels ? 
W eet ge  dat de W alen  Z o n d a g  laatst congres h ie l
den en dat ze de V lam in gen  leelijk  er op gegeven  
hebben? E n  ze zullen  aan den K o n in g  vragen  de 
w et op het V laam sch  in ’ t leger n iet te teekenen. 
Z ijn  dat toch ouderw etsche m enschen d ie  W alen .

-—»o«—

E r  kom en scheuren  in ’ t b lok. B ersten  en k loven  
in ’t b lauw - rood blok. D e  iibera len  vinden  dat ze 
hun on afh an kelijkh eid  verk och t hebben aan  de 
socialisten , dat er niem and voldoende w eet m aar 
de troepen staan  van  beide p a rtije n ... en o f ’ t n iet 
gebeuren  zou dat de roode w o lf e in d ige  m et... 
B lau w - kapke heel en al b innen te spelen . D e  heer 
H ym an s h eeft d aarover zondag laatst aan  ’t w oord  
gew eest te L a  L o u v riè re . D e A lg . W erk stakin g  is 
een harde les gew eest voor de lib e ra le n ; en ’t begin  
van  d e ...  w ijsh e id , ’ t Sch ijn t zelfs dat toekom end 
ja a r  er geen  cartel zou zijn  m et de herzien ingen  
’k w il ’ t zien, zei de blinde.

--»0«-|—
E in d e lijk  nog een h istorietje .
E r  is een congres gew eest vo or de katholieke 

legeralm oezen iers. E n  op het congres is de m inister 
van  oorlog aanw ezig gew eest. D e M in ister sp rak  er 
en toonde aan w at nauw  verbond  is tusschen de 
tw ee term en der leuze « v o o r G o d  en V a d e r la n d  » 
hij w akkerd e de alm oezeniers aan hun beste krach 
ten te w ijden  aan  de christen  vo rm in g der soldaten' 
om dat die w erk in g  u iterst heilzaam  is  vo or het 
vad erland .

’t C o n gres had plaats te W ashington  en de m in i
ster van  oorlog w as d ie van  de V ereen igd e-Staten  
van  N oo rd -A m erika.

’k heb m et F ra n k rijk  b ego n n en ; waarcfm m et 
A m erika  n iet eind igen , n ietw aar?

Examens aan de Hoogeschool.
De volgende studenten hebben hun examen afgelegd 

-— en wij bieden hun onze beste gelukwenschen aan :

Candidatuur in natuurlijke wetenschappen en genees

kunde, eerste proef : Callens Jozef, van Tieghem, op 

voldoende wijze; Baekelandt André, van Gulleghem, 

met onderscheiding; Van Overschelde Joris, van Oote- 

ghem, met groote onderscheiding.

Candidatuur in natuurlijke wetenschappen en genees

kunde, tweede proef ■ Verhelst Arthur, van Rousse

laere en Fonder Gaston, van Mouscroen, op voldoende 

wijze; De Pooiter August, van Iseghem, met groote 

onderscheiding.

Candidatuur in natuurlijke wetenschappen en genees

kunde, derde proef : Vandeputte Emiel, van Iseghem. 

De W ulf Abel, van Rousselaere en Depla Karl, van 

Kortrijk, allen met onderscheiding; Van Gheluwe Frans, 

van Rousselaere, met groote onderscheiding.

Doctoraat in germaannsche taalkunde, eerste en 

tweede proef : Van de Kerckove Michel, van Iseghem, 

op voldoende wijze. —  Met zijn the-is behaalde hij 

onderscheiding.

Als apoteker, eerste proef : Duthoo Gabriel, van 

Kortrijk, met de grootste onderscheiding voor de theore

tische en praktische proeven.

Doctoraat in geneeskunde, eerste proef : Lauwers 

Emiel. van 'Kortrijk, met groote onderscheiding.

DE DIENST IS AAN.
Warden Oom zal ons willen verontschuldigen, maar, 

vast en zeker, toekomende week geven wij zijne prachtige 

bijdrage.

IN DE KAMERS.
H E E R  R E Y N A E R T , volksvertegenwoordiger voor 

(Kortrijk, heeft de volgende vragen gesteld aan den 

Heer Minister van Oorlog :

1 0 Zouden de militieplichtigen der klasse van 1913, 

die voor de militieraden niet vroegen om te worden 

uitgesteld krachtens artikel 27 H  der militiewet, hetzij 

omdat zij de wet niet kenden hetzij om elke andere 

reden, deze gunst nog kunnen bekomen?

Aan welke vereischten zouden zij daartoe moeten 

voldoen?

Antwoord : De militieplichtige die voor den dienst 

wordt aangeduid bij eene in kracht van gewijsde gegane 

beslissing van den militieraad, kan niet meer de vrij

stelling voor een jaar verkrijgen die wordt voorzien bij 

artikel 274 van de militiewet.

2° Kan een militievrijwilliger, m. a. w. een jonge

ling die niet wachtte tot dat zijne klasse moet inge

schreven worden, doch door den militieraad werd ge

machtigd om bij eene vroegere klasse te worden gevoegd 

en die nog niet ingelijfd is, door den herzieningsraad 

worden vrijgesteld van de verbintenis welke hij had aan

gegaan ?

Aan welke vereischten moet hij daartoe voldoen?

Antwoord : De herzieningsraad hoeft in deze niet 

tusschen beide te komen. Het volstaat den bedoelden 

militievrijwilliger niet te verschijnen bij de inlijving om 

ondersteld te worden af te zien van het voordeel dat hem 

zijne aanneming als militievrijwilliger opleverde.

— »o«—

’t Is budgetstemming in de Kamers : verloftijd voor 

verslaggevers. Elk zaagt voor zijne streke om de beste 

brok. Buiten soms een roodje dat eene geheele zitting 

neemt om kiesreclame te maken.

Ifuldebetoogituj Jiutjo Verriest
Zooals men weet, zal op 1 7 Oogst a. s. een machtige 

stoet van Vlamingen uit alle gewesten ’s morgens om 

1 1 uren uit Vichte naar Ingoyghem optrekken. Tot 

nu toe zijn meer dan 1 80 maatschappijen toegetreden, 

’t Eigenaardige van dien optocht zal zijn, dat aan het 

hoofd de ruiterij der gansche streek zal rijden. Men 

rekent van nu reeds op ongeveer 300 paarden.

Voor wat het banket betreft, langs alle kanten wordt 

gevraagd of dames toegelaten worden. Natuurlijk! Het 

beste ook voor vrienden en kennissen om aan een zelfde 

tafel te zitten, is van de plaatsen in ee.'s aan te vragen 

aan Stijn Streuvels, Het Lijsternest, Ingoyghem.

Reeds 700 personen hebben voor het banket inge- 

teekend.

Gedurende het banket prachtig symphonisch concert.

De geestdrift in gansch de streek groeit van dag 

tot dag aan en Ingoyghem steekt zich in ’t nieuwe.

Het wordt een Vlaamsche Hoogdag.

iNuttelooze aanvallen 
tegen de gilde van Rousselare.

De vijanden hebben de wapens nog aar den kant niet 

geleid.

De vrede is geteekend en over ’t algemeen gaat het 

vreedzaam tusschen werkliedt •• en werkgevers. En ’t is 

uitdrukkelijk aanveerd dat de werklieden zich mogen 

vereenigen waar ze willen.

Dat zou iedereen moeten verblijden. Maar neen! 

De Gilde heeft hare macht zien toenemen. De fabriek- 

werkersvereeniging heeft 2.100 leden.

Dat ligt op de maag van sommige politiekers. En 

’t smijt op. Ze gaan er dan geweldig op los om te 

beknibbelen, af te breken en te lasteren.

Verloren moeite !

— »o«-—-

De Gilde werkt om hare politieke macht uit te breiden. 

Zij fopt de werklieden en verdeelt ze. De werklieden 

moeten hunne belangen verdedigen in onzijdige bonden.

Zoo luidde het in sommige gazetten.

Maar de kwakzalver die aan dat klokzeil trekt, wordt 

hoe langer hoe beter gekend door de werklieden. Nie

mand stoort er zich om.

’t Is heel goed geweten dat onzijdige bonden maar 

een overgang zijn naar ’t socialismus. Onzijdigheid is 

een lijmstok waarmee men kwakkels vangt. De onzijdige 

drukkersbonden en houtbewerkersbonden, die van hen 

deden spreken in de laatste tijden, zitten reeds, tot over 

den kop, versmoord in ’t socialismus.

Onzijdige bonden aanbevelen, dat is zeggen aan de 

werklieden: Haast u naar ’t socialismus! Dat kan en 

dat zal hier niet meer pakken. De socialistische haring 

is hier deerlijk aangebrand: de reuk is nog niet weg. 

Als men van socialisten spreekt, zeggen de werklieden : 

« Kijkt eens naar hunne werken van de laatste maan

den... » Méér moet er niet gezeid worden.

’t Is ook heel wel geweten —  en onze kwakzalver 

weet het ook —  dat de Gilde geen politieke inrichting 

is. De Gilde is het verbond onzer vakvereenigingen; 

noch in vakvereenigingen, noch in Gilde worden kwesties 

besproken die van politieleen aard zijn.

De Gilde heeft ooi? geene afgeveerdigden in den 

katholieken volksbond of k'iezersbond. De kwakzalver 

weet dat ook.

Doch de Gilde is en blijft een kristene vergadering, 

den algemeenen welstand en ontwikkeling der werk

lieden beoogend, op kristenen leest geschoeid en op 

kristenen grondslag steunend. En zoo is ze niet onzijdig, 

en ze zal het ook niet worden.

Maar wilde de Gilde meedoen in politiek, ze zou 

het doen, zonder de goedkeuring te vragen aan de 

liberale penneknechten. De werking en de richting der 

Gilde worden onderworpen aan de goedkeuring der 

leden. Deze beslissen in volle vrijheid, en niemand 

dringt zijn eigen gedacht op. Als de leden eens zouden 

goedvinden politiek te voeren, ze zullen ’t vrijwillig 

doen, en de Gilde zal ’t opentlijk kenbaar maken.

-—» o «—-

De priesters moeien zich TE V EEL  in de maat

schappelijke inrichtingen!

Met het duidelijk inzicht de Gilde te hinderen en 

eenige burgers in ’t liberaal net te vinden, hebben ze 

duizenden schriftjes verspreid met dat praatje.

’t Heeft weinig of niet gepakt. En de Gilde heeft 

daardoor nog geen ontslagen gekregen van hare leden.

De schrijver van dat schriftje is eens goed bij zijne 

ooren gepakt geweest, ’t Werd hem wel aan ’t verstand 

gebracht dat de priesters handelen met goedkeuring van 

hunne overheden, en dat ze daarmede vrede hebben.

’t Mag er nog bijgezegd worden dat de werkmenschen 

het bijtijds zullen zeggen als de priesters zich te veel 

met de maatschappelijke werken moeien, en dat de 

werkmenschen tot nu toe geene redens hebben tot klagen 

over de priesters.

--TIO« —

’t Is heel zonderling. A i de moeite die gedaan wordt 

tegen onze goede instellingen valt verkeerd uit.

’t Is lijk met de vermaarde uitsluiting. De bazen- 

uitsluiters zouden de Gilde plat leggen, en ’t werkvolk

zou na acht of veertien dagen op zijn knieën gekropen 

hebben om te mogen werken. Men weet hoe die po

gingen uitvielen!

Nu zoekt men nog achter praatjes en laster tegen 

de inrichtingen der werklieden. Heel de stee is met 

lasterschriftjes overgoten geweest; en er blijft nog altijd 

lasterpapier in de mande. En de Gilde is nog niet dood. 

t Valt verkeerd uit: de werklieden schooren zich te 

sterker in  de ra n g en , ze  blijven de Gilde getrouw 

cmdat ze hun heeft welgedaan. De lasteraars doe* 

hunzelven zeer, en na hun mislukte pogingen, mogen ze 

met beschaamde kaken in hunne schelpe kruipen.

BRIEFWISSELING.
Mijnheer de Hoofdopsteller,

Zou ik eens mogen in uw geeerd blad mijn gedackt 

zeggen over de nieuwe schoolwet te wege? Na lang 

genoeg wachten, is ze nu toch eigenlijk voor den dag 

gekomen. Ze mocht waarachtig sedert lang gestemd 

zijn, want geheel het land heeft ze klaar genoeg ge- 

eischt den 26 Juni 1912, en de blauwe en roode ziele- 

honden een ferme muilpeere gedraaid.

Wie zou er dan niet verwacht hebben dat zulks het 

eerste werk zou geweest zijn van een katholiek minis

terie, dat het ijzer zou gesmeed hebben binst dat het 

warm was. Maar neen! Niks van! Ze bleef in t achter- 

schof; en nu dat zij er eindelijk uitgeraakt, wat zien 

we nu? Ze sleept in de zoogenaamde secties, terwijl 

de Kamer haren tijd verspeelt met onnoozelen zeever 

van nen Debunne of een anderen Phenix, klaaiblijkend 

met het doel van tijd te doen verliezen om de school

wet nog eens te doen verschuiven naar den volgende» 
zittijd.

Ehwel, ik vrage, en alle katholieke huisvaders met 

mij, of onze katholieke sulhachtige Kamerheeren daar 

nog ’nen keer gaan toegeven, ’t Kan mijn dunkens, gaa» 

van nu voort met al dat toegeven, en al wat ze nu nog 

te geven hebben is welverdiende muilperen op de pha- 

rizeeërs gezichten van goddelooze politiekers, anders ze 

verdienen ze zelven.

Met allen eerbied voor hun sulachtig geduld, e» 

averechtsche werkzaamheid moeten onze katholieke ave

rullen op hunne pooten geduwd worden; en moete» 

onze katholieke vereenigingen eischen dat de schoolwet 

nog gestemd worde voor de vacanten. Ge zult wel de 

roode en blauwe babbelzucht zien koelen als hun va

canten in t spel zijn. En als onze katholieke meerder

heid niet bekwaam is dit door te drijven, spijts al ’t ge

blaf van eenige keffers, dan is zij ’t regeeren niet weerd.

Ziedaar, Mijnheer de Hoofdopsteller, wat velen me» 

mij peizen.

Aanvaard, Mijnheer, enz...

Een verontweerdigde Huisvader.

Nota der Redactie —  W ij denken te mogen onze» 

briefwisselaar gerust stellen dat de wet wel zal voor

komen nog voor de Kamer in vakantie gaat. ’t War» 

anders inderdaad een onvergeeflijke fout van ons katho

liek bestuur moest het nog eens op di* punt flauw vallen, 

’t Is bier inderdaad zaak van rooden en blauwen die, 

allang genoeg met alle oneerlijke middeltjes de katho

lieke scholen bekampen, nu tusschen twee vuren t# 

zetten : hun babbelzucht en hun vskantietijd. Ge zult 

ze zien spoeteren : Vandervelde naar Zwitserland e* 

Terwagne met zijn corpus naar Wenduyne.

DE NIEUWSJES
van « KIJKUIT »

BELG IE

Een schooljongen van 7 jaar overreden door de» 

tram, te Wijneghem, is dood.

—  In den Cinema Royal, te Leuven, heeft het ge

brand ’s nachts. De brandweer heeft twee uren gewrocht 

eer zij het vuur meester was.

—  Een dronkaard viel, Zondag nacht, te Luik, eene» 

Oostenrijkschen werkman aan en stak hem dood met ee* 

dolkmes. De plichtige is aangehouden.

—  M. Fuchs, algemeen bestuvvder van Belgisch 

Congo, zal Dinsdag 15, aan boord van den Albert- 

ville, te Antwerpen aankomen.

-— Een meisje van 8 jaar viel, te Mechelen, in de 

vaart. Een scheepslosser sprong heel gekleed in het 

water en redde het van eene gewisse dood.

—  Een auto heeft, te Périnussel bij Bastenaken, 

een vierjarig kind doodgereden.

•—  Kardinaal Mercier sticht, te Uccle, eene nieuwe 

katholieke normaalschool. M. Carton de Wiart, minister 

van rechtswezen, MM. Woeste en Schollaert, talrijke 

senateurs en edellieden maken deel van het bescher- 

mingskomiteit.

—  De rechtbank van Brussel veroordeelde zekere 

Vuiltonge... tot 3 maanden gevang en 26 frank boete 

voor laster ten nadeele eens priesters.

—  Leo Sterckx, briefdrager, werd in de statie va* 

Eigen-Br’.kel den rechter arm afgerukt door den trein 

van Brussel op Nijvel.

—• Henri Vercauteren plukte krieken te Vracene. 

De leere brak, hij viel en eenige Uren later verscheen 

hij voor Gods rechterstoel.

—  Een drieling, twee jongens en een meisje, werd 

geboren te Anderlecht.

—  Een metser, vader des huisgezins, werd het hoofd 

afgereden door een auto, te Luik..

—  Een zekere Jan Slaepinck, viel Zondag nacht, 

te Brussel, in den bassin. Als men hem uittrok, was hij 

dood en geoordeeld.

•—  Gezel Hot, dienstdoende burgemeester te Zonin- 

gen, is uit de socialitische partij gebannen, omdat hij 

niet gewillig den knecht der gaaien wilde spelen. Roode 

broederliefde!

—  De provincie Limburg heeft het hoogste geboorten

cijfer. Zij is kristelijk, godsdienstig. Henegouw het 

laagste. De vrijdenkerij is oppermachtig in Henegouw.

—  Gezel Vandersmissen is gemeenteraadslid van 

Brussel gekozen zonder strijd, ’t Is hij die de hoofd

inrichter was der algemeene staking.

H O LLA N D

Kardinaal Van Rossum is op bezoek in zijn vader

land.

Hij wordt overal met onverdoken vreugde, diepen



eerbied en kristene vriendschap onthaald door de ka

tholieken.

Hij is de eerste Hollandsche kardinaal sedert de
hervorming en de uitroeping van het calvinismus als 

staatsgodsdienst.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

LE1EVLAS. — Woensdag, 9 Ju li: Zakengang zooals op het 
einde der verledene week ; nag al goede vraag naar klare, mid- 
dellengte vlassen, zoet en fijn, van 20 naar 23 kronin.

Klodden onveranderd, doch eerder neiging tot rijzen ; snui
tjes, 95 fr. ; gezwingelde, 48 tot 50 fr. ; natuurklodden, »5 tot 
75 f r . ; vlasafval, 7.50 f r . ; leemen, 1.25 fr. ; vlaskaf, 2.25 fr. 
Alles per 100 kil.

De roting in de Leie vordert traag : de eerste root doet 12 a
13 dagen ; dit is anormaal ; het water teekent 17° tot 18°; er 
wordt hier en daar gezwingeld bij gebrek aan werk aan de Leie.

De vlasgaarden, rond Kortrijk, worden reeds gesleten, of
schoon nog heel groen. Prijs : 80, 85, 90 fr. en de beste tot 
110 fr. het honderd lands (1100 lands =  I hectare). In Nor- 
mandië wordt stil gekocht aan 13 tot 14 fr. de 110 kil. en tot 
900 fr. de hectare. Rond Brugge, geringe vraag ; 650 tot 700 fr. 
de hectare. Rond Thielt hebben sommige boeren hun mislukt 
vlas in treden.

RUSSISCH VLAS. — 't Weder in Rusland blijft regenachtig, 
maar wordt warmer: dit is gunstig voor ’t vlas op het land ; 
naar de verachtering is te groot dan dat men de schade zou 
kunnen herwinnen ; men vreest dus voor eene korte groeite.

Vlas- en werkgarens.
Gent, 4 J u li: Verkoop beter, vooral in werkgarens. Prijzen 

vast.
Belfast, 5 J u li: Geringe zakengang : de weverij koopt niet. 

Men meldt belangrijke verkoopingen van werkgarens, met leve- 
ring Okt. tot Maart 1914; maar dit gerucht hoeft verder beves
tigd te worden.

Dundee, 5 Ju li: Zaken zeer kalm.

Rijsel, 9 J u li: Voldoende zakengang voor dezen tijd van ’t jaar.

Lijnwaad.
Belfast, 5 Ju li: Men voorziet geene zakenherneming vóór dat 

«Ie Amerikaansche inkomrechten vast bepaald zijn.

Dundee, 5 J u l i : De Vereenigde Staten verminderen nog hun- 
»en aankoop.

Rijsel, 9 Ju li: Nog al regelmatige verkoop.

Armentières, 9 Ju li: Verkoop beter doch nog onvoldoende 
wegens het koude weder, waarover de koopers bitter beklag 
doen.

Katoen.
Het Ministerie van Landbouw der Vereenigde Staten van 

Amerika schat, voor 25 Juni laatstleden, den katoenoogst op 
88.8 % . de bezaaide oppervlakte zijnde 35,662,000 acres. De 
voorziene oogst zal wederom nagenoeg 15,000,000 b. c. bedra
gen.'

Liverpool, 9 J u li: Juli-Oogst, 6.45. Egypt. katoen, Juli, 9.42.
Le HAvre, 9 Ju li: Juli, 80.37.

Jute.
De oogst in Indië. — De regeering schat den oogst, voor 39 

distrikten, op 3,110,000 acres tegen 2,920,000 verleden jaar, 
’t zij 190.000 acres meer of nagenoeg 6 °/0.

Chicoreien.
Rijsel, 3 J u l i: Beschikbare, 14 fr. ; oogst 1913, 15 fr.

Maagdeburg, 2B Ju n i : Beschikb. 12.50 f r . ; oogst 1913, 14.50.

Leeuwarden, 28 Ju n i: Beschikb. 13 fr. ; oogst 1913, 14 fr.

Gent, 4 J u li: Beschikbare, 12.75 f r . ; oogst 1913, 14.25 fr.

Kortrijk, 7 Ju li: 12.75 k 13 fr.

Rousselare, 8 J u l i: 13 & 13.25 fr.

ONZE BONDEN.
ARDOYE.

JO N G E  W A CH T . —  Zondag aanstaande, zijnde

20 Juli, zullen wij onze algemeene vergadering hebben 

in onze zaal, terstond na de congregatie.

Belangrijke punten.

At deeling Studiekring. - ’t Was Dinsdag laatst 

dat wij ze zagen optrekkeu onze studievrienden, niet 

één was afwezig. W ij zagen nu den godsdienst der 

Babyloniërs en der Egyptenaren. De leden waren allen 

uiterst voldaan, en vertrokken om 9 uren en half al 

zeggen tot elkander: « ’k Wist niet da1 er nog zooveel 

| te leeren was, nu we zullen te naaste week nog meer 

weten ».

W E P K L IE D E N B O N D . —  A f deeling Studie

kring. — Vrijdag aanstaande komen wij opnieuw bijeen 

I in de gewone zaal om 8 uren. W ij zullen dapper voort- 

doen. Dat de -'riendjes maar afkomen, wij zullen ons 

:• hest doen.

Tot Vrijdag!

E M E L G H E M .

STUDIEBOND . -— Morgren Maandag, om 8 uren 

en half vergadering.

1) Aanspraak: De Guldensporenslag.

2) Mededeelingen en besprekingen.

H. FAM ILIE-GENOOTSCHAP V O O R  MAN- 

f NEN. —  Zondag aanstaande, viering van het jaar- 

lijksch feest der H. Familie.

’s Nuchtens om 5 uren en half, solemneele mis tot 

I geestelijk en tijdelijk welzijn der leden en algemeene 

communie

’s Namiddags buitengewone vergadering en prijs- 

loting.

Mannen, allen op post en eens te meer getoond dat 

f geen menschelijk opzicht u weerhouden kan, en gij er 

i aanhoudt uw genootschap getrouw te zijn met opentlijk 

I uwe godsdienstige gevoelens op dien dag lucht te geven.

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

[ avond te 8 uren, algemeene herhaling. Brengt vrienden 

en kennissen meê; dat het flink ga voor morgen.

Algemeene vergadering. —  Morgen te 5 uren en half.

| Sprekers, Henri D ’artois en René De Bruyne. Toegang 

I vrij voor dezen keer.

’s Morgens naar de hoogmis en dan saam in stoei 

naar ’t Gildhuis.

’s Avonds te 8 uren naar de markt.

De Werkliedenbond moet dapper meevieren.

Propagandaclub. —- Er zal geen volk te kort zijn 

| Maandag avond te 8 uren. W e /'uilen spreken over 

f 'le « Nieuwe Schoolwet ».

Propagandisten zorgt voor nieuwe leden.

E e n  w o o r d e k e  NIEUWS. —  De Werkliedenbond 

t tdt nu 325 leden. Flink zoo, en nu naar 350 en ziet 

[ ondertutschen maar uit naar de knapste leden om twee 

[ «ieuwe raadsleden te vinden .

Retraitanten. —  Zondag aanstaande, 20 Juli, der- 

1 den Zondag in plaats van den vierden, algemeene verga

dering. E. P. Van Acker komt spreken.

KORTRIJK.
PRO PA G A N D A CLU B . —  Alleman op post ten 

8 uren en half, Vrijdag aanstaande. —  Voortzetting 

f  der bespreking over de Schoolwet.

MOORSLEDE.

ST U D IEK R IN G : « Hooger op! » —  Feestver- 

gadering ter huldiging onzer helden van 1 302.

1) Heer M. Vanpraet declameerde meesterlijk « De 

Koning verlost >: uit de gedichten van Albrecht Roden- 

bach.

2) Heer D1 J. Martens vergaste ons met eene reeks 

lezingen (proza en dicht) van den diepbetreurden pen- 

teekenaar Qmer K. Delaey. Omer was een klaarziende 

opmerker, die het typische van alles wat hij eens zag in 

pittige, kernachtige en schilderende bewoordingen wist 

weer te geven, ’t Was leerrijke en aangename lezing, 

welke ons naar meer en meer deed verlangen.

3) Eene reeks Vaderlandsche liederen werd met 

groote geestdrift gezongen.

4) Eenparig werd er besloten in ’t toekomende den 

1 1 Juli met groote pracht en luister te vieren.

5) Om te eindigen wakkerde de Eerw. Heer Be

stierder ons nog eens aan om de deugddoende werking 

van den studiekring bij vrienden bekend te maken : 

tot aangroeiïng van ons ledental en tot ’t zien tot stand 

komen van zulke bonden in andere gemeenten.

ROUSSELARE.

G IL D E  V A N  AM B A CH T EN . —  Algemeene 

vergadering op Zondag, 1 3 Juli, ten 5 uren namiddag.

De belangrijke kwestie der verplichtende verzeke

ringen staat op de dagorde.

Veel wordt tegenwoordig aangebracht voor en tegen 

het wetsontwerp der verplichtende verzekering voor 

ouderdom, ziekte en werkonbekwaamheid.

’t Is volstrekt noodig dat ons volk daarover ingelicht 

zij.

Wordt de verplichtende verzekering door de wet 

ingebracht, ’t is eene nieuwigheid in onze instellingen, 

die grooten invloed zal uitoefenen in het werkersleven. 

Veel goed en veel kwaad wordt erover gezeid.

Gildeleden, stelt u goed op de hoogte en komt met 

velen naar de belangrijke vergadering waarin over dat 

punt zal gehandeld worden.

Jonge Krachten. —  Een echte feestvergadenng Dins

dag laatst : W ij waren goed in getal en wij zongen dat 

’t helmde onze vlaamsche helden ter eere. W ij wilden 

ons bereiden tot ’t vieren van den 1 1 en Juli en geen 

betere bereiding mochten wij verwachten! Blijde geest

drift en ernstige studie! Ja, studie over den slag van 

Groeninghe, de historische toestanden van ons volk te 

dien tijde, den aard van den slag en de gevolgen van 

dien triomf. E. H. Vangheluwe hield onze aandacht 

geboeid minstens een uur en half : ’t was al even nieuw 

en belangwekkend wat hij ons leerde en wij zijn hem 

uitnemende dankbaar om zijne schoone feestles. W ij 

waardeeren nu nog meer den grooten slag van Groe

ninghe, en wij besloten allen den I 1 sten Juli meê te 

vieren.

Jonge Wacht en Kristen Vlaamsch Verbond. —  De 

eere- en werkende leden der Katholieke Jonge Wacht 

en van t Kristen Vlaamsch Verbond, worden dringend 

uitgenoodigd naar de feestvergadering van Z O N D A G  

A. S. in de zaal van den Jongelingenbj'mg, te 8 uren 

’s avonds.

Dagorde : Voordracht van E. H. BRULOOT , 

pastor van Ardoye. —  Vlaamsche leute.

STADEN.

K A T H O L IE K E  JO N G E  W A CH T . —  Woens

dag 16 Juli om 8 uren 30 ’s avonds, algemeene ver

gadering in ’t lokaal, Statiestraat.

Schikkingen om de feesten van Waereghem en Oost- 

Nieuwkerke bij te wonen.

W EVELGHEM .

K A T H O L IEK E  VOLKSBON D. —  Algemeene 

vergadering. —  Vandaag, kwart na 3 uren zeer stipt, 

is het te doen. A l de leden moeten op post zijn en 

nog een aantal vrienden medebrengen, ’t Gaat er immers 

eerst en vooral over het feest der inhuldiging onzer 

bondsvlagge, den derden Zondag van September. Dan 

zal het er te Wevelghem stroomen. We moeten dat feest 

prachtig inrichten en doen lukken! Daarom op post!

Ook zal er in de vergadering gesproken worden over 

de zoo belangrijke schoolkwestie. Maurits Cottyn zal 

kort het ontwerp van nieuwe schoolwet uiteendoen; en 

de E. H. Proost zal de noodzakelijkheid eener regeling 

der schoolkwestie bewijzen, ’t Zal dus een uiterst ge

wichtige vergadering zijn. Derhalve niemand te kort! 

En propaganda gemaakt voor nieuwe leden.

Bestuursvergadering Katholieke Jonge Wacht. —  

Vandaag seffens na de hoogmis.

Studiebond. —  Vergadering morgen Maandag te 

8 uren zeer stipt.

Zangafdeeling. —  Herhaling Vrijdag avond te 8 u. 

zeer stipt.

Cazettenbond. -— Vergadering, Zaterdag avond, 

gewoon uur.

Propagandaclub voor de vereeniging. —  Zondag aan

staande, te 3 uren zeer stipt.

Katholieke Jonge Wacht. —  Vergadering Maandag 

der toekomende week. Dagorde, Zondag aanstaande. 

Vrienden, werft van nu af, nieuwe leden aan.

N IJV ERH EID SSCH O O L. —  Vandaag, kwart 

na 8 uren, werktuigkunde.

Dinsdag, te 8 uren zeer stipt, maatschappijleer en 

volkshuishoudkunde.

Donderdag, te 8 uren, vlashandel.

Zondag aanstaande zal er geene les in de vlasnijver

heid kunnen zijn.

CH R IST EN  JO N G EL IN G SB ON D . —  Turn- 

afdeeling « Hooger op! » —  Zondag laatst vierde de 

tumafdeeling van den Jongelingsbond voor den eersten 

keer feest. Die mannen doen dat wel. ’s Morgens waren 

ze allen, lijk één man, vergaard aan den communiebank; 

te 9 uren - en half trokken ze in stoet op, met muziek 

en trompetten aan ’t hoofd, naar de hoogmis. Oprecht 

christene manier van een feestviering in te zetten!... 

Na de hoogmis, deden ze een toerke door de bijzon

derste straten. Elkeen was opgetogen over hunne prach

tige, lieflijke kostumeering. En R. Deleu vertolkte voor

zeker de gevoelens der heele bevolking, wanneer hij aan 

de feestvierende maatschappij een prachtigen bloemtuil 

aanbood.

’s Namiddags te 5 uren, waren rond de 8 tot 9 

honderd toeschouwers, vergaard in de ruime patronage- 

zaal. En daar gaven me nu turners, die nog maar 10 

maanden bestaan, een feest zoo ordevol, kunstig en 

zwierig, dat ze waarlijk iedereen, ja ook kenners van 

een andere zienswijze, in bewondering stelden. Eere aan 

die dappere mannen, en aan hun toegewijden, bekwamen 

aanvoerder, heer G. Messiaen! De talrijke toeschouwers 

waren in verrukking. En wanneer nu een turner, meester 

Messiaen een bloemtuil aanbood, en de E. H. Bestuur

der van den Jongelingsbond een hartelijk dankwoord 

had uitgesproken, scheen er aan het handgeklap geen 

einde te zullen komen. De naam der maatschappij is 

voor goed gevestigd. Wevelghem zal er nog eere van 

halen !

Onze jonge mannen halen vooral eere van hun deftige 

viering achterna, 's Avonds, en ’s anderdaags waren 

ze bijeen, ja gingen ze uit om hunnen goeden uitslag 

te vieren. Op geheel hun doen en laten is er niets te 

zeggen geweest.

Zoo moet het zijn! We willen immers jonkheden, 

in alle opzichten voorbeeldig: sterk van lijve en sterk van 

ziel, mannen van Hooger op! Zoo zij, zoo is het 

inderdaad.

STAD ISEGHEM
Gulden Sporenfeesten.

Heel Iseghem moet meevieren. Morgen, Zondag, 

moet de kerk te klein zijn, allen naar de hoogmis en 

’t vaderlandsch sermoen. Allen meê in den volksoptocht 

naar ’t Gildhuis.

’s Avonds, te 8 uren, naar de markt. Onze vlaamsche 

liederen moeten luide galemen over de stad. De leeuwen 

dansen.

s’ Namiddags, te 5 1/2 uren, algemeene vergadering 

van den werkliedenbond. Die vergadering wordt ook 

een Sporen feest.

Niemand blijve achter.

De verantwoordelijkheid.
Bouwtaksen afschaffen, dat kan men op eigen ver

antwoordelijkheid! Straten trekken, wijzigen, zottigheid 

vertellen, alles op eigen verantwoordelijkheid. Met ge

weld er doorgaan om te onteigenen ...dat ook nog.

Maar als 200 frank crediet moeten gestemd wor

den voor het werkloozenfonds, dan zegt een lid van den 

raad : « Waar blijven de andere raadsleden, zij moe

ten ook de verantwoordelijkheid dragen. » Zoo dus! 

Alles kan er door op hun eigen rugge, buiten die 200 fr. 

Zoudt ge niet onnoozel worden?

Maar ’t is inderdaad verre gekomen, dat verant

woordelijke menschen verantwoordel jkheid moeten dra

gen, want, wie de laatste gemeenteraadszitting bij

woonde, moest toch overtuigd zijn dat er daar eenige 

menschen zijn die stapel gek zijn of aan ’t worden. Die 

tuiten en tieren en schelden en slaan en buischen... 

Poestersmanieren en dat moet een stad bestieren! Is 

het te verwonderen dat een deel leden niet meer willen 

komen!

Hoort, ’t is heel simpel. Gij zijt nu de bazen; en ge 

moorelt en tempeest nog. Waarom?

Gij wilt heel en gansch den baas zijn. W ij ook! 

Geen half en half-gemeenteraden meer. Dat elk geheel 

de verantwoordelijkheid drage.

Zijn we daarop ’t akkoord? Ge zit toch hoog op de 

wipplanke, schreef uw blad. Geen gevaar dus. Allo... 

Een vraagske.
Is zulks niet met opzet, dat onze twee plaatselijke 

weekbaden Boos Iseghem en Gazette van Iseghem, geen 

melding maken van den laster uitgesproken door een 

lid van den gemeenteraad op de openbare zitting van

8 Juli.

Mogen de werklieden niet weten misschien, dat de 

twee of drie leiders der christene syndicaten uit het 

Gildenhuis, uitgegeven wierden- voor vetlevers die leef

den op het zweet en het bloed van de werkman.

Waarom mag de waarheid niet geweten zijn? Of 

dient het verslag, dat word rongestrooid, enkel om be- 

leedigers wit te wasschen?

E e n  W e r k m a n .

Spel in den gemeenteraad.
Hebt ge nog eens personen kwader gezien om hunne 

eigene dommigheid als zekere gemeenteraadsleden in de 

zitting van verleden Donderdag?

Maar hoe kwam dat schelden en verwijten daar te 

passé? ’t Was alsof eenige vischwijven aan ’t kijven 

waren.

’k Was benieuwd om ’t volledig verslag te lezen dat 

gewoonlijk in twee Iseghemsche weekbladen wordt weer

gegeven, doch geen woord over deze lasteringen. Een 

bewijs te meer hoe die verslagen korrekt en juist weer

gegeven worden!

’t Was nog erger bij het bespreken van den taks op 

het bouwen. Mannen van d’Universiteit hebben daar 

woorden uitgesproken die ze te Leuven voorzeker niet 

geleerd hebben. Doch, sedert een tijd, is het hun al 

toegelaten, tot zelfs verwijten, pick-pockets, en alles! 

Die mannen wanen zich de alleenzijnde regeerders van 

Iseghem.

Met ’t Werkloozenfonds te bespreken, hebben de 

leiders der christene vakvereenigingen voor ne keer te 

meer ook schoone lieflijke namen gekregen op het Stad

huis. De Burgemeester te wege heeft er een handje van 

om namen te geven. Hij zal er moeten om gedecoreerd 

worden! De betrokkenen zullen er wel voor zorgen dat 

het eene van eerste klas weze!

Men ziet ook dat zij met ’t ontslag van P. Dejonghe 

inzitten. M. Seynaeve heeft hier de marionetten doen 

knikken zooals hij wilde, toen hij vroeg aan de andere 

leden der commissie of P. Dejonghe voorstellen gedaan 

had, knikten zij eenparig van neen.

Dus heeft P. Dejonghe als eerste voorwaarde niet 

gesteld, dat vooruit vooral eerst een bijgevoegd krediet 

moest gestemd worden!

Kunt gij, heeren der commissie, dat betwisten?

Welke moeite hebt gij, heeren der commissie, niet 

gedaan om P. Dejonghe bij te houden, na zijn besluit 

om het huis van den heer Bral te verlaten bij ’t weigeren 

door U, van zijn voorstel?

En g’hebt U  door P. Dejonght laten foppen, gij 
die hem meende te foppen!

En in de twee Iseghem*=che weekbladen vinden wij 

ever deze punten een uitgebreid verslag, vollediger of 

dat het gesproken werd a! tegen de christene vakveree

nigingen. Zij gelooven zelfs, die uitgevers, aan de woor

den van M. Seynaeve, dat P. Dejonghe zoude gezegd 

hebben dat in ’t Gildenhuis geen reglement over het 

werkeloozenfonds bestond,-zij die al de reglementen der 

christene vakvereenigingen al meer of eens gedrukt 

hebben!

Zij geven ook de woorden terug dat het bestuur van 

het christen syndikaat over alles zou willen meester 

spelen.

Dit al is te vinden in die echte verslagen, al dat 

tegen ’t werkvolk is wordt erop genomen, dit om te meer 

de beestigheden hunner vrienden te verduiken.

Over eenige jaren was ’t al tegen den Burgersbond. 

Hunne pijlen hebben misvlogen en nu is het tegen de 

Werkersbonden, doch de werklieden zullen wel zorgen 

dat die verdeelers en visschers in troebel water hunne 

eigen pijlen terug in hunne gezichte krijgen.

Ze zullen maar hebben wat ze verdienen!

K l e t s e .

Stads werkloozenfonds.

Ziedaar nu reeds drie volle maanden dat de toelage 

vanwege het werkloozenfonds van stad is geschorst.

De toelage beloopende tot 400 frank gestemd door 

de gemeenteraad was reeds onvoldoende om de bepaalde 

vergoeding volgens ’t reglement uit te keeren immers 

1 134 dagen werkloosheid deden zich voor.

Indien 50 p. h. per dag vergoeding moest uitgekeerd 

geweest zijn, ware reeds 567 frank noodig geweest. 

Niettegenstaande de herhaalde aanvraag om eene 

nieuwe toelage te bekomen ten einde aan ons, werk

lieden, zooals het reglement bepaalt, 50 centiemen per 

dag te geven, word zulks door de zetelende gemeente

raadsleden geweigerd.

Vanwaar die handelwijze?

Nogtans schreef een Iseghemsch weekblad dat zij 

alles stemden wat de werklieden aanbelangde, alles, en 

zelfs nog meer.

Hoe rijmt men zulks nu saam?

Op Donderdag 3 Juli, legde M. Rosseel het voorstel 

ter stemming van 200 frank te stemmen voor het werk

loozenfonds.

En het verslag der zitting vermeldt dat al de gemeen

teraadsleden uitriepen : W ij willen niet stemmen!

En waarom wilden zij niet stemmen?

Eenvoudig, omdat de toelage van 200 frank alleen 

ter stemming werd gelegd!

Zij hadden liever de aanvraag tot het behouden van 

het bestaande reglement erbij gevoegd, dan bestond een 

voorwendsel en dan konden zij hunne weigering mis

schien ermede dekken. Begrijpt gij nu?

Zullen de werklieden zich nog langer laten foppen?

Kost wat kost moet een nieuw reglement vastgesteld 

worden. Allen moeten ervan kunnen genieten! ! !

Syndicaten en zelfs azfonderlijke personen.

En dan de controol? O f zal dezelfde maar voor 

sommigen gevraagd worden?

Nogtans, daar waar P. Dejonghe, (en terecht) 

klaagt over de kwade trouw tegenover de christene syn

dicaten (immers men roept en tiert alsof zij gansch de 

stad bestolen) zegt M. Seynaeve volgens het verslag. 

W ij zijn niet van zin ons te laten foppen.

Waar heeft men reeds iemand gefopt?

En verder : het staat hun niet aan dat de gemeente

raad wil controle houden!

Wanneer heeft controol geweigerd geweest? Hoeveel 

verslagen werden reeds (zelfs ongevraagd) ingezonden?

Rechtveerdigheid vreest geen controol!

Toch zou men niet mogen toelaten dat den eersten 

den besten belediger onze zaken zou doorsnuffelen, niet 

om de controol, maar om ons voor den aap te houden.

Eens te meer wordt ons bewezen dat wij zelfstandig 

en onafhankelijk moeten bestaan steunende op ons eigen 

krachten.

Altijd staat het een of ’t ander in de weg om de 

werklieden hunne vragen te aanveerden, slechts tegen- 

kantig en teleurstelling hebben wij te verwachten, ter

wijl onze belagers zich als werkmansvrienden aan

stellen.

Jammer dat zoovelen zich laten misleiden en voor 

een glas bier, hun eigen vijanden nog ondersteunen.

Toch zie ik met betrouwen de toekomst in.

Sy n d ic a l is t .

—  H O E V ELE  JO N G E  M EISJES die lijden aan 

bloedarmoede, die altijd bleek zijn, die zonder koerage 

zijn, zullen van eenen gewissen dood gered worden door 

het gebruik van T H E O B R O M A  dat haar op korten 

tijd nieuw bloed, nieuwen adem, nieuw leven zal schen

ken? Het is een G O E D  W E R K  de goede T H E O 

B R O M A  te verspreiden.

Hoofddepot: Apotheek DE  M O O R , Burgstraat 38, 

Gent.

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

hamme.

In den omtrek.
A R D O Y E . —  Maandag rond 10 uren reed Jules 

Gruyaert, melkvoerder, en zoon van Victor, langs de 

Brabantstraat met zijnen melkwagen. De paarden stap

ten snel vooruit. Jules, willende afstappen, viel ten 

gronde, en ’t achterwiel reed over zijne twee knieën. 

De recihter knie is erg gekwetst.

—  Voor Zondag, 24 Oogst aanstaande, bereiden 

onze dappere oud-soldaten de plechtige inhuldiging van 

hun prachtig vaandel, hen geschonken door Z. M. 

Albrecht. Een overgroot aantal vreemde gilden en 

muzieken hebben reeds hunne bijtreding ingezonden, en 

wij verhopen dat dit feest een echten dag van vader

landsliefde en volksverheffing zijn zal.

IN GELM U N STER. —  Woensdagmorgen, om 8 

(Zie vervolg bladz. 6).
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Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgs
hospitaal van Oostende, van VERSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het M INISTERIE VAN OORLOG 
enHONDERDEWELDADIGHEIDSBUREELEN.

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

handeling goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

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

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

MISGROEI- 
INGEN.— Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met 't 
rechtinaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo
als : m isgroei- 
ïngen der rug
graat, armen bee- 
nen en voeten 
Bijzondere toe 
stellen om den 
hoogen rug 
doen verdwijnen 
en de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- - 
sets on( de mis- I 
groeiïn,. der rug- V 
graat te genezen 
.noodig in dit ge
val. kousen vóór 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

M .  F r a n f o i s  V e r d o n c k  Kerkstraat, 
Anséghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
jouden 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  n o r é  V e r d o n e l i - M l n 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, 
Rtjsselstraat, Kortrijk.

K IN K H O EST .
Moeders 1 Vraagt eens aan M. Descamps-Ter- 

riêre, waarmee hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K l i i L  l « o e » t  -H «  n i* » « l le  l l # l < w y e l ,
Apotheker, Groenselmaikt, 6, Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere ween 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meei anders zal gebruikt worden 
tegen K l n k b o e s i .  V a l l i n g  « *  B r o n -  
o l i l e t  d e r  K i n d e r s .

Mijnheer Halew/ek, Apotheker, Oostende.

Gelief ons te zenden eene flesch siroop tegen den kink
hoest; ons kind is met de eerste flesch geheel verbeterd 
en wij hopen dat het met deze flesch zal gedaan zijn.

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

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

Café de la Gendarmerie, Bizet Ploegsteert.

De wereldberoemde K l n k l i o e n 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 atte la e r , Voorstraat; Moescroen, Maes ; 
Waereghem, Renson, en in alle goede Apotheken. 
Prijs der volledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop al
leen: 2 frank; men moet in het begin, om de ge
nezing te bekomen, de volledige remedie vragen.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

AU TR018 FRANIJ01S
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 I ersteilingen van 

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

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

HOEDEN EN CEINTUREN
VOOR GEESTELIJKEN.

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E  P K I J S  
IN T  GROOT. IN T  KLEIN.
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LANDBOUWERS!
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VOOR:

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

hande voedermengsels — Rapen — Kool

rapen — Wortelen,
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Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest

I

Gij zult verwonderd zijn over den uitslag.

Geef; ook, einde Juli, AMMONIAKSUPERFOSFAAT aan uwe

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

bereiden.

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

Landbouwsyndikaten.

KO STELOOZE INLICHTINGEN IN HET

COMPTOIR BELGE DU SULFATE D’AMMONIAQUE
(Naamloos Vennootschap)

8, Berckmansstraat, BRUSSEL
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TANDPIJNEN
De hevigste Tandpijnen worden 
dadelijk genezen en voor altijd 
door den Dentogène. Door het 
gebruik van den Dentogène, 
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. 4 - S 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 : Robberecbt; Staden : Mullié.

D E

P il le n  Géry
purgeeren zonder pijn en 

hebben een wonderbaar 

effekt op het bloed dat zij 

totaal vernieuwen.

Prijs : fr. i - 3 5  

Apotheek Vande Walle, 
Noordstr., Rousselare en 

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

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

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

V. HAP-DE BRUYINE
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.00 fr. 
GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Bouwgronden te koopen
tot HEULE, w ijk 5 Wegen,

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

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

zaakhandelaar te Kortrijk._____________

Het Genoegen te Leven
i s  a a n  « - I 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  j j j « * z o « »d b e Id .

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 Kóningin 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 weêrstaan hadden, spoedig verdwijnen, en de zieke 
heeft altoos, in deze soort gevallen, erkend dat hij bijna 
«ogenblikkelijk een algemeen welzijn waarnam, die zijne 
verwondering ten hoogste gaande maakte. »

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

K l i n i e k  v a n  Dr D O Y E IV ,  P a r f l » ,  
4 3  J u n i  4 U i l

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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, baard
ziekte, verouderde aderspatten, leelijke bee- 
nen of van alle mogelijke velziekten, neemt 
zonder uitstel met het aankomen en het af
vallen van ’t blad de vermaarde flesch 

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

Prijs van de flesch fr. 1 * 3 5 .

Loodgieters, Zinkbewerkers

Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten. 

SPOEDIGE BEDIENING 
Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 

Kortrijk.

GOEDE KEIZIG EK
op commissie wordt aanstonds gevraagd 
voor welgekend huis. — Zeer winstge
vende positie.
Zich schriftelijk aanbieden binnen de 

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

T a n d e n b « l * e n  < De Bie, verdrijft op
o'n or£\ve"k de rrzendste tandpijn zonder 
et tandvleesch t« verbranden en daarbij 

’i is geen vergift.

I'rneffl schie fr. 0-30 met den post fr. 0-35 

.M a t i j ï i i i l l e n  t De Bie, uitstekend tegen 
hechte spi’sverteering, hoofdpijn, bloedar- 
iv< .ede, flauwte, zuur, galle, geel, vuile mond,

1 frank de doos van 
per post fr.

1 - 0 5 .
OkuELET. — Deze 

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

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

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

tusschen het Damberd en den Bodega,

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

! keurig aan het gezicht 
toegepast, van 1 fraïik a! 
en verwisseld tot volle 
dige voldoening.

Groote keus van sta 

len, nickelen, zilveren er, 

gouden BRILLEN er 

PINCE-NEZ aan uit 

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer» 

Verrekijkers, jumellen, Ther 

mometers voor Brouwerijen 

en Melkerijen. Alle tlach vai 

Pekels, Waterpassen, V«r 

(Tootglaxen^ Draadtellers, ent. aaa.

m É K i

■ 0 H U IS  b  ss

Herpels=Mortier
31, L A N G E S T E E N S T R A A T , 31

Telefoon 363

=  KORTRIJK =

- - Keuken van eerste klas - - I 

Eetmalen in stad en buiten stad

Verhuring van alle Tafelgerief 

- - Alle spijzen op aanvraag - -

« ü

IEDEREEN DRINKT
I het vermaard

FLESSOHEBIER
van de Brouwerij

DE WISSE,
’t Ilooglie,

0 .1 5  c ‘. «Ie f lesch

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.

W  aschpoeder J  eanne d’ Are
zonder mededinger

om den potascii te v e r a t e n  en i e  zeep te sparen
wordt

in alle kruidenierswinkels verkucht.
ZILVEREN MEDALIG

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TRENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).

Gebreveteerd.

De tot hiertoe beste gekende e n k e l e  B r a -  
h a n t w c l i e  S t a l e n  P L O R O ,  op proef gele
verd, van 3 0  tot 7 0  fr. RUD-SACK PLOEGEN.

Raap- en Beetmolens, Strooimolens, Beetzaai- 

— .  machiemen en Hakmachienen. Planet J. R. Alle

Landbouwwerktuigen.

W a n m o l e n s  van af 4 3 , 5 0  fr., franco tTiuls. Vraagt Catalogus.

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

VLAMINGEN, LEEST!
Nieuwe boeken verschenen bij den uitgever J. Vermaut 

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

n r i T T T »  t  T T 7 ” I j *"D  C !  laa  ̂uwe boeken drukken bij den uitgever J . V ermauj.
o L i I l l t l d  V  -Cj X v O  Langesteenstraat, 28, Kortrijk .



De Groothertogin van Luxemburg bracht een bezoek aan België, om de goede betrekkingen 
tusschen Luxemburg en België te versterken.

De plaat verbeeldt Koning Albert, de Groothertogin en de Koningin van België opTweg naar het 
stadhuis van Brussel.

Vlaskroniek.

EEN SYNDIKAAT  
VOOR VLASBAZEN.

Her end wederher wordt de kwestie opgesmeten 
en herhaald van een Syndikaat voor vlasbazen. Het 
« Kortrijksche Volk » van 11 Mei toonde aan hoe de 
vlasbazen tusschen twee vuren gevangen staan: 
eenerzijds het syndikaat der vlaswerkers, dat steeds 
hoogere eischen stelt en anderzijds de vereenigde 
spinners, die, meer dan men wel denkt, in goede 
verstandhouding leven om den vlasmarkt meester te 
blijven. Van dit laatste zouden wij, voor verleden 
winter, bewijzen kunnen aanhalen.

En iedereen wil er zijn woord in meêzeggen: 
mannen van ’t vak, maar ook andere welweters. 
Enkele en loffelijke pogingen werden aangewend om 
sommige misbruiken uit te roeien. De beweging was 
goed: sommige bijtreders waren geestdriftig, andere 
wilden wel mêedoen maar gaven met geen vuur 
hunnen naam op; ver de meeste hoop bleef onver
schillig en zat op de loer om te zien hoe die zaak 
ging afloopen. Zij wenschten, inwendig, niets beters 
dan dat de zaak had mogen gelukken.... maar als nu 
heel ’t boeltje in den pot viel, waren zij de eerste om 
in eenen schaterlach uit te schieten.

Dit is nu, ondermeer, een trek van den geestes
toestand die heerschend is.

Anderen zeggen: de groote bazen zouden moeten 
de kleine helpen in den verkoop van ’t vlas: een deel 
geld verschieten aan den minderen man opdat hij 
niet gedwongen worde zijn vlas op de markt te 
brengen, als ’t slechte commerce is, om alzoo den 
prijs te kunnen stellen.
Nog anderen spreken van warrants.
Men hoort somtijds zeggen : de vlasbazen uit 

de Leiestreek moeten zich syndikeeren, voor den 
verkoop van hun vlas: de Engelschman kan het niet 
missen: dat zij al te gader wilden doen, wat zou de 
Engelschman daar aan doen?

Veel dergelijke prietpraat wordt er verteld. In den 
grond is iedereen het erover eens dat er moet ver
eeniging komen, wederzijdsche steun, gezamenlijke 
werking, goede verstandhouding. Maar elk zegt en 
weet het best al zijnen kant: de een stelt dit, de 
andere dat voor en eigenlijk weet men niet juist waar 
men naartoe wil.

Want ja, de g r o n d o o r z a a k  waarom men alzoo 
voortploetert zonder tot iets te komen is  d a t  m en  
den w a re n  to e s ta n d  n ie t  k e n t  en n ie t  in z ie t .
Laten wij eens eenige beschouwingen in ’t midden 

brengen, waarmede men zou e e rs t  en v o o ra l moeten 
rekening houden.

1.) Onze vlasnijverheid in de Leiestreek is, wel is 
waar, om zoo te zeggen, kleinburgerlijk ', zij is niet 
die groot-nijverheid van Kortrijk en Rousselare, 
waar men veel fabrieken telt met honderden werklie- 
den. Zij heeft zelfs niet den vorm der groot-nijver
heid: naamlooze maatschappij, enz. En toch heeft 
zij in de laatste jaren groote uitbreiding genomen,
dank aan de.......b a n k e n , die ze mild ondersteund
hebben, en die een schoon deel van de winsten 
hebben binnengepalmd en nog opdoen.

En daarmeê moet men rekening houden, als men 
spreekt van wederzijdschen steun: wat kan de 
« groot-nijverheid » in ons vlasbedrijf den minderen 
baas gaan helpen, als zij, voor de twee derde mis
schien, bekommerd moet zijn om den « man van het 
dak » te krijgen ! Hoevelen waren gelukkig, konden 
zij maar eene goed- ingerichte « RaiffeiSenkas » aan
spreken, om wat geld te krijgen en wat minderen 
intcest te moeten betalen.

Kon, of liever, durfde men maar beginnen, met 
dezen toestand vlak in de oogen te zien.

2°) M e n  k e n t  n ie t  g e n o e g  den  ju is te n  s ta n d  dien 
onze plaatselijke vlasnijverheid inneemt in den 
in te rn a t io n a le n  v la s h a n d e l,  in  de  b e v o o rra d in g  d e r  
s p in n e r ije n  van Belfast, Rijsel, Gent, Dundee, enz. 
Velen immers spreken en denken onvoorwaardelijk: 
de Engelschen kunnen ons vlas niet missen. Dit is 
rap gesproken en daar bij niet al te juist. De Engel
schen koopen ook vlas elders, dat kan opwegen

E V A N G E L I N E
EEN  W O O R D  V O O RA F .

Acadië, heden Nieuw-Schotland genoemd, is een 

schiereiland, dat op de oostkust van Noord-Amerika 

boven de Vereenigde Staten gelegen is en thans aan 

Canada toebehoort. Dit schiereiland is een ver uitge

strekte landtong. Twee gebergten loopen er door heen, 

het eene rotsig en kaal, het andere met donkere wouden 

dicht bewassen. Daartusschen ligt een vruchtbaar dal 

met groene beemden en weiden, met schoone graanvelden 

en boomgaarden.

Sedert het jaar 1604 zetten Fransche uitwijkelingen, 

vooral uit Normandië, zich in Acadië neder. Zij leef

den groepsgewijze in eenzame dorpen, stil, tevreden, 

vergenoegd, in voorvaderlijke eenvoudigheid, in trouwe 

gehechtheid aan hun oude, vaderlandscbe zeden en ge

woonten, in trouwe gehechtheid vooral aan hun oud 

katholiek geloof. Treffende verkleefdheid aan het alge

meen welzijn verbond en snoerde ze vast aan elkander : 

zij maakten allen maar één groote familie uit.

De Engelschen namen vroeg het kleine land in bezit, 

doch moesten er in 1632 afstand van doen ten voor- 

deele der Franschen, die van Canada uitgingen en hun 

grondgebied verder en verder uitstrekten. Later werd 

Acadië de twistappel tusschen beide volken, totdat het 

in 1713 voorgoed aan Engeland kwam. Dit was den 

Franschen uitwijkelingen zeer onaangenaam: zij wilden 

den eed van getrouwheid aan den koning van Engeland 

slechts afleggen, op voorwaarde dat zij nooit zouden 

gedwongen worden de wapens op te nemen, noch tegen 

de Franschen, wier stamverwanten zij waren, noch 

tegen de Indianen, met wie zij altijd in vrede hadden 

geleefd.

Deze voorwaarde, die nochtans vanwege de Acadiërs

tegen onze gewone middensoorten. Alleen dus voor 
het fijn vlas kan die spreuk dragen.
En daarom vooraleer onze grondstof te willen 

opdringen aan de spinfabrikanten, zou men moeten 
juist gemeten hebben wat men daarin vermag. 
Hoevelen onder de vlasbazen zijn er die daar eenig 
begrip van hebben ?
En nochtans is die kennis onontbeerlijk, wil men 

spreken van een syndikaat dat den verkoop van 
’t vlas zou beïnvloeden.
3°) Men kent niet genoeg de c o m m e rc ia le  in r ic h t in g  

en den  f in a n c ie e le n  to e s ta n d  van diegenen die men 
zou willen bekampen. Men zegt: dat al de vlashan- 
delaars moesten te gader doen, wat zou de Engelsch
man daar aan doen ?
Vooreerst, ’t is eene loutere, en jammer genoeg, 

tot nog toe onmogelijke veronderstelling. Maar ja, 
dat zij nu nog moesten te gader doen, weet men dan 
niet dat men zou botsen, niet alleenlijk tegen een 20 
of 25 commissiehuizen, met hunne commissiona- 
rissen uit onze streek en uit ons volk, die onderkrui
pers en boycotteerders zouden worden, — maar 
rechtstreeks tegen de millioenenrijke, naamlooze 
maatschappijen van Belfast of Gent en de machtige 
persoonlijke fortuinen van Rijsel, allen dicht aaneen
gesloten en in goede verstandhouding in een 
«internationaal Syndikaat»? En ’t is tegen zulke 
stevige inrichtingen dat onze heel burgerlijke vijftig- 
duizendbezitters van vlashandelaars onbezonnen den 
oorlog zouden willen verklaren? Neen, dit gaat niet 
op.
4°) De ware opvatting van de rol van een vlasba- 

zen-syndikaat zou moeten, naar onze bescheiden 
meening, zijn: geen oorlog verklaren, zelfs niet 
vechtensgezind zijn noch tegen de spinners, noch 
tegen de vlaswerkers, maar heel gezapig en gezeten 
beginnen met diepere en juistere kennis op te doen 
van den v la s h a n d e l, niet van de vlasbereiding, want 
het is uitgemaakt dat onze bereiding de beste is en 
zonder weerga. — met meerdere en diepere a lg e 
m eene h a n d e ls k e n n is s e n  op  te d o e n : met een woord 
a lg e m e e n e  m o d e rn  h a n d e ls m a n  worden om, met 
kennis van zaken, in  o n d e rh a n d e lin g  te tre d e n  met 
de vlaswerkers aan den eenen kant, met de spinners 
re c h ts tre e k s  aan den anderen kant, om nadeelige 
misbruiken uit te roeien, w e lk e  de  s p in n e rs  o o k  zo o  
z e e r  n ie t  w i l le n  in  s ta n d  h o u d e n , dan wel die soort 
tusschenmakelaars(commissiehuizen,bootenkoopers) 
die leven op den rug van beide.
Ware zulke kennis algemeen onder de vlasbazen, 

eene stevige vereeniging ware alras tot stand geko
men, en wederzijdsche steun, door Raiffeisenkassen 
bijv. zou er van zelfs uit volgen.
Maar ja, daar zijn wij nog ver van af! Intusschen, 

wie helpt er om eenen stoot aan’den wagen te geven?

Vlaamsche Belangen
Nog over het 

gestoord feest te Gent.

Naar aanleiding van wat gebeurde den avond van 
het Koningsfeest in de Gensche tentoonstelling lezen 
we het volgende in « H e t  V o lk  ».

Den 21 Januari 1912 —  ’t was in tijds niet waar?

—  schreef Robrecht Herberigs aan t komiteit der Tl en- 

toonstelling dat hij :

1) tot dank om de eer, welke de stad Gent hem had 

betuigd, voor de opening der Tentoonsteling een toon

kundig gewrocht wilde leveren;

2) zelf het aanleeren en ’t bestuur der uitvoering zou 

op zich nemen;

3) zelf zou zorgen voor de medewerking der leger- 

muziekkorpsen, der gentsche zangmaatschappijen en der 

schoolkinderen;

4) ZELF  A L  DE  KOSTEN ZO U  D R A G E N

van verhoog, kopij, drukwerk, enz., zoodat het aan 

’t komiteit geen halven cent kosten moest.

« Ik zou gaarne, —  zoo schreef Robrecht Herberigs, 

» —  al die kosten te mijn last nemen, oordeelend dat 

» het mijn plicht is mijne erkentelijkheid en mijne ver

kleefdheid te betuigen aan mijne stadgenoten, die mij 

een zoo hartelijk en zoo grootsch onthaal gegeven heb

ben bij ’t bekomen van mijn eersten-prijs van Rome. »

zoo gerechtvaardigd was, werd door Engeland niet 

ingewilligd. De eedaflegging onderbleef. Engeland vatte 

een hevig mistrouwen tegen de Acadiërs op. In den 

lateren strijd tusschen de Engelschen en de Franschen 

bleven zij onzijdig : zij trokken partij noch voor de 

eenen, noch voor de anderen Men kon hun met ééne 

daad aanwrijven, dat zij meer tot de Franschen over

geheld hadden; door de Engelschen nochtans werd dit 

verwijt hun naar het hoofd geslingerd. Dit was voor 

de Acadiërs de bron van onuitsprekelijk lijden.

EERSTE HOOFDSTUK.

E e n e  v r e u g d ig -t r e u r ig e  v e r l o v in g .

In het Acadische dal, niet verre van de zee, waar 

de oever splijt en de Minasbaai vormt, lag h<*t dorpje 

Grand-Pré. Langs de eene zijde strekten zich schoone, 

groene weiden uit, aan welke het dorpje zijn naam

—  Groote Weide —  ontleent; langs de andere zijde 

lag het verborgen achter een bosch van fruitboomen. 

In hunne schaduw hadden de bewoners hunne eenvou

dige hutten uit hout getimmerd, met hunne daken van 

strooi, en met de gevels boven den ingang vooruitste

kend. Geen slot versperde de deuren, geen grendel het 

venster : vroolijk en tevreden leefden de Acadiërs met 

en nevens elkander. Te midden der woningen verhief 

zich Gods huis, de woning van den éénen en eeuwigen 

Familievader. Bij zonnige avonden van den zomer en 

den herfst, als de veldarbeid gedaan was, kwamen 

meisjes en vrouwen in het lommer der boomen of der 

hooge gevels te zamen; ieder bracht haar spinwiel mede; 

en dan gingen de raderen zoo luid aan ’t gonzen en 

’t snorren, dat zij van het vreugdig gesnap en de daar

tusschen gezongen helklinkende liederen alleen over- 

heerscht werden. Luidde het kloksken der kapel tot het 

stille Ave Maria bij den laatsten straal der neerzinkende

Zoo schreef onze jonge gentsche toonmeester den 

21 Januari 1912.

Den 25 Januari 1912, bij brief nummer 4809, 

werd aan M. Herberigs bericht, en den volgenden dag 

werd hem met eigen handteeken van M. Braun beves

tigd, dat zijn voorstel overgemaakt was aan den alge- 

meenen bestuurder.

Dien zelfden volgenden dag, dus den 26 Januari

1912, teekende M. Maurice de Smet de Naeyer een 

brief nummer 4858 , waarmede aan M. Herberigs ge

meld werd dat zijn voorstel was overgemaakt aan ze

keren M. D. V. R.

En M. D. V. R. heeft aan den zoo veelbelovenden 

Vlaamschen kunstenaar Robrecht Herberigs laten weten 

dat op zijn voorstel niet kon ingegaan worden, omdat 

het... te veel afgunst zou verwekt hebben!!!

— » o «—

De uitvoering der « Schelde », van Peter Benoit, 

werd bemoeilijkt, omdat het een vlaamsch werk is.

En daarenboven lezen we nog in een verweerschrift 

van vlaamsche maatschappijen :

Hullebroeck stelde voor, mits toestaan der groote 

Feestzaal en de medewerking van de Tentoonstelling, 

kosteloos een groot Vlaamsch Festival in te richten. —  

Geweigerd.

» De stad gaf twee miljoen, de Staat zeven mil

joen en half en ons eigen volk wordt miskend.

)> Wambach, de bestuurder der Koninklijke Vlaam

sche Muziekschool te Antwerpen, bood aan op eigen 

kosten, met medewerking der maatschappij « De Jonge 

Vlamingen » dier stad, zijn beroemden Schoinvspeldans, 

eenig in zijne soort, uit te voeren. Ook hij werd afge

wezen.

» Groote Noord-Nederlandsche maatschappijen van 

muziek en zang die zich aanboden, werden geweigerd. ))'

Ziedaar feiten, waartegen ons vlaamsch gemoed op

komt en protesteert. Zoo hebben we nog de prachtige 

nederlandsche harmonie van Heerlen naar een onbe- 

zochten uithoek zien verduwen, dezelfde week dat een 

onbeduidend fransch fanfaarke op de eerekiosk toette.

Dan zijn de Heeren inrichters der tentoonstelling 
verwonderd, of ze gebaren het minstens, dat het volk 
die plagerijen moe, wat rumoerig wordt. Wat meer 
te verwonderen is, ’t is dat er nog Vlamingen zijn 
die nog een voet willen zetten in de tentoonstelling.

Om de gemoederen tot bedaren te brengen, heeft 
men nog iets beters gevonden : de Hoogeschooldag 
die op 10 Oogst duizende en duizende Vlamingen 
naar Gent moest roepen, wordt nu ook verboden. Als 
Frankrijk in Gent wil betoogingen houden, opperbest, 
hoe meer hoe beter; dit maakt het spel der « vulga-

zon, dan stelde £en godsdienstig gezang een einde aan het 

werk van den dag. Dikwijls kwam daar ook de waar

dige, innig beminde zielzorger, de goede vader Feli- 

cianus, als hij ’s avonds bij zijn kinderen in hof en 

huis zijne ronde maakte, en hij liet onder schertsende 

woorden menige gulden leering en vermaning op het 

veld der zielen vallen.

Een weinig bezijden het dorp lag het huis van Bene- 

dikt Bellefontaine, het schoonste en grootste wijd in 

den omtrek; de eigenaar was, onder al de uitwijke

lingen, de rijkste aan weiden en akkers, aan kudden 

van hoornbeesten en kleinvee. Benedikt was een statig 

man : zeventig winters hadden menige sneeuwvlok op 

zijn hoofd gesneeuwd, maar nog met vasten stap schreed 

hij voort en blikte vrank en vrij de wereld in. In zijn 

huis trippelde heen en weer een dochtertje, Evangeline, 

het beste en schoonste meisje van het Acadische dorp. 

Bevallig was zij, als zij in den kring harer gezellinnen 

het snelle spinwiel deed draaien; bevalliger nog, als zij 

’s Zondags vroom en zedig ter kerke ging, met het 

gebedenboek en den paternoster in de hand. Dan droeg 

zij de hooge Normandische kap, een blauw keurslijf, 

en in de ooren de gouden ringen, van Frankrijk naar 

hier overgebracht, een erfstuk van vele geslachten van 

moeder tot dochter overgegaan. Doch hoogste zedelijk

heid en bovenaardsche schoonheid omgaf haar, als zij 

den vooravond der feestdagen van de biecht kwam, 

en de eerste van allen in den vochtigen, vroegen mor

gen tot de Tafel des Heeren snelde. Dan zou men 

gezeid hebben dat hoogere verlangens haar bezielden, 

haar vlug maakten, haar vleugels gaven; want Evan

geline scheen dan eerder te zweven dan te gaan.

Het is licht te begrijpen, dat menige Acadische jon

geling zijnen zin op Evangeline gezet had, hare zedig

risateurs » ; maar Vlaanderen ! Dat past niet meer in 
Gent, daar kan het best zwijgen.

★

Vlaamsch in de Kamer.

Onze taal komt stillekens aan tot haar recht in de 
Kamer: Donderdag en Vrijdag der verledene week 
wierd er hoofdzakelijk vlaamsch gesproken: De heer 
Persoons sprak er eene prachtige rede uit; de heeren 
Nobels, De Schutter, Augustyns, Duysters, Bethune, 
en D’Hont verdedigden in ’t Vlaamsch de belangen 
hunner streek, waarop Minister Helleputte in dezelfde 
taal antwoordde. Waarom nu Mijnheer E. Goethals, 
burgemeester van Meulebeke, lid der Vlaamsche 
Kamergroep, voorgaande sprekers wilde verongelij
ken, kunnen we maar niet begrijpen. «Mijne Heeren, 
zoo begon hij, als Vlaming en innig gehecht aan 
mijne moedertaal, zou ik graag hier slechts Vlaamsch 
spreken, doch uit inschikkelijkheid voor mijne 
Waalsche Collegas en ten einde door allen te worden 
verstaan, zal ik Fransch spreken ».

Dit moet hij wel ievers gevonden hebben in een 
oud beknopt-verslag: vroeger was dit de gewone 
uitvlucht, maar zij pakt niet meer en we durven heel 
eenvoudig Mijnheer E. Goethals den raad geven 
voortaan uit inschikkelijkheid voor zijne Kiezers, 
dezer taal te gebruiken, en dit vooral als hij, gelijk 
hier het geval was, niets te zeggen heeft tot zijne 
Waalsche Collegas, maar wel tot den Minister die 
heel goed Vlaamsch kent en hem graag in ’t Vlaamsch 
zou antwoorden.

*
* ¥

De Kunstenaars en de 

Gentsche Tentoonstelling.

Volgende dagorde werd op de algemeene vergade
ring van 29n Juni MET EENPARIGE STEMMEN 
aanvaard:

DeVereeniging van Letterkundigen teekentkracht- 
dadig verzet aan tegen het stelselmatig miskennen 
van de Vlaamsche Kunst en de Vlaamsche Kunste
naars door het Gentsche Gemeentebestuur en door 
het Bestuur der Wereldtentoonstelling.
Zij keurt af dat, ter gelegenheid van de Blijde 

intrede des Konings, de Vlaamsche Kunst in het 
Vlaamsche Gent heel en al werd achtergesteld.

Voor uwe drukwerken, wendt u tot de wel
gekende B o e k - en S te e n d ru k k e r ij  v an J . Vermaut, 
L a n g e s te e n s tra a t, 2 8  K o r t r i jk .

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

heid en schoonheid bewonderd©, haren bruidschat over

peinsde en bij zichzelven zeide : « Dat ware een aller

beste partij ». Een enkele slechts kon in dit opzicht 

hoop voeden, Cabriel Lajeunesse, de zoon van den 

hoefsmid Basiel. Deze hoefsmid, een krachtige, wat 

oploopende, maar rondborstige en openhartige man, en 

een karakter vast en stevig als het staal, dat hij gelijk 

geen tweede smeedde, stond te Grand-Pré in hoog 

aanzien; zijn raad woog zwaar bij alle de lieden. Basiel 

was daarenboven de gebuur en, van jongsaf, de boezem

vriend van Benedikt Bellefontaine. Deze betrekkingen 

gingen als een erfdeel over tot hunne kinderen, Gabriël 

en Evangeline; samen speelden zij in hunne vroegste 

kindsheid; samen en uit één boek leerden zij bij den 

goeden vader Felicianus het Abc en de grondbeginselen 

van lezen, schrijven en rekenen.

Het was op een avond in den herfst; de wintervorst 

had zich reeds doen voelen, —  de dikke pels der 

vossen voorspelde een langen en harden winter; maar 

er was toch nog een vriendelijk warm « Allerheiligen- 

zomerken » gekomen, —  zooals het gezeid is, het was 

op een herfstavond. Benedikt Bellefontaine zat in zijn 

kamer bij het warme haardvuur. De vlam knetterde 

lustig en de schaduwen huppelden dartel op de wanden 

op en af. Benedikt, altijd vroolijk en van goede luim, 

zong oude vaderlandsche liederen; Evangeline, aan 

zijne zijde, spon het gele vlas, dat zij later tot schoon, 

stevig linnen zal weven; haar snorrende rad begeleidde 

s vaders gezang. Daar hoorde men stappen; de houten 

klink werd opgelicht. Benedikt erkende, zonder op te 

zien, den binnentredende, en Evangeline moest ook 

wel weten wie het was, want een zachte blos overtoog 

haar gelaat.

(Wordt voortgezet.)



ure, zat de landbouwer Emmanuel Verhelst te ontbijten 

toen hij eensklaps bemerkte dat brand in zijne stal

lingen onstaan was. Behalve de beesten is alles de prooi 

der vlammen geworden.

De schade, door verzekering gedekt, is zeer aanzien

lijk. De oorzaak van den brand is onbekend.

—  Wonsdagmorgen, om 10 uren en half, heeft de 

plechtige begraving plaats gehad van den overleden 

burgemeester» M. Gustaaf Doore. De achtbare afge

storvene had gedurende 29 jaar het ambt van burge

meester bekleed.

Een groote menigte woonde de droeve plechtigheid bij.

L A U W E . —  Maandag neemt de turngilde van 

’t patronaat deel aan den wederlandschen tumwedstrijd 

te Gent. —  W ij wenschen haar veel prijzen.

LED EG H EM . —  Dinsdag werd alhier in de 

parochiale kerk een plechtige lijkdienst gecelebreerd voor 

Jules Clays, steenbakker, 21 jaar oud, het slachtoffer 

der laffe aanranding van den 1 Juli laatst te Marchienne- 

au-Pont.

In de maand Maart laatst, vertrokken uit Ledeghem, 

de twee gebroeders Clays, en Henri Vercruyssê, 27 jaar 

oud, en een jongen als diender. Zij gingen gelijk alle 

jaren werken in de steenovens van Vl. Depierre, te 

Montignies-sur-Sambre. Dinsdag 1 Juli aan de brug 

van de vaart werden zij op het onverwachts door drie 

kerels aangerand. Jules Clays viel levenloos ten gronde. 

Zijn broeder Victor, gehuwd, 27 jaar oud, vie! weldra 

nevens zijn broeder, het hoofd met messteken doorkerfd. 

Vercruysse bekwam een messteek in het linker oog 

en het hoofd, en de diender eenige kleine kwetsuren. 

De laffe aanranders namen de vludht.

De twee broeders werden opgenomen en naar het 

gasthuis gevoerd. Niettegenstaande de beste zorgen gaf 

Jules Woensdag 2 Juli den geest. De toestand van den 

anderen broeder, die afgrijselijke diepe wondn in het 

hoofd bekomen had, is nog altijd zeer bedenkelijk. 

Vercruysse en de andere makker verblijven ook nog 

ter verpleging in het gasthuis. De vermoedelijke daders, 

kerels van Montignies-sur-Sambre, werden aangehouden.

L IC H T ERV ELD E . —  De tiendaagsche plech

tigheid ter eere der H. Margarila, Maagd en Marte

lares, bijzondere patrones tegen alle geweldige pijnen 

en voor de in nood zijnde vrouwen, begint aldaar op 

Zondag 20 Juli aanstaande.

De bedevaart tot dit Heiligdom is thans eene der 

vermaardste en meest bezochtste van Vlaanderen ge

worden. Reeds al van in de verwijderste tijden, nam 

het Christen Vlaamsche Volk zijn toevlucht tot deze 

Heilige; maar ’t is waarlijk op verbazende wijze dat 

sinds eenige jaren de stroom des volks naar de beroemde 

bedevaartplaats van Lichtervelde is aangegroeid.

Iedereen die kan, wil binst die dagen te Lichtervelde 

zijn, om er te bidden en die schoon versierde kerk te 

bewonderen.

M EEN EN . —  Maandag toekomende vieren twee 

brave ouderlingen der Yperpoort hunne gouden bruiloft- 

brave ouderlingen der Yperpoort hunne gouden bruilofts

feest. ’t Zijn de genaamden Degreef Henri en Hysen- 

baert Philomène, Kommerestraat, 8. De man is 78 jaar 

oud, zijne vrouw is er 74. Beiden varkeeren nog in 

volle gezondheid.

M EU LEBEKE . —  Demeyer Constant, die op

24 Juni laatst in de borstelfabriek van M. B'atan zoo 

erg aan twee vingers der rechter hand gekwetst werd, 

is in het gesticht te Gent overleden.

Hij laat eene weduwe met zes kinderen achter.

P ITT H EM . —  Toen de reizigerstrein Gent-Duin- 

kerke, Maandag avond tusschen de staties van Pitthem 

en Ardoye reed, bestatigde de machinist dat een dwars

balk op de riggels lag. Hij sloot in allernaast de remmen 

en gelukte er in te stoppen op eenige meters van den 

dwarsbalk. Deze werd weggeruimd en de trein kon 

voortrijden. De policie heeft een streng onderzoek in

gesteld om de daders van dezen aanslag te ontdekken.

T H IELT . —  Woensdagvoormiddag, om 10 uren, 

is alhier aan « De Kom » een droevig ongeluk gebeurd.

Zekeren Vermeersch, vader van 15 kinderen, keerde 

met zijne kar van de markt huiswaarts. Gekomen aan 

« De Kom », liep het tweejarig dochterken van Leo 

Dierckens de straat over.

Het kind werd omgeworpen en kwam tereiht onder 

de wielen van de kar, die hem over het lichaam liepen.

Seffens haalde men het er van onder en bestatigde dat 

het vreeselijk verminkt was. Zijn hoofdje was bijna 

verpletterd en over gansch het lichaam was het deerlijk 

gewond. Een half uur later bezweek het kind.

BURGERSTAND
ANSEGHEM.

Geb. —  Gentiel Vancrayenest, zv. Camiel en Maria Logie. —  
Gabriella Demeuiemeester, dv. Od. en A lida Vancauwenberghe.
—  Maria Seyns, dv. Cyriel en Irma Santens. —  Cyriel Demeule- 
meester, zv. Achiel en Emilie D ’heedene.—  Georges Verschelde, 
zv. Gustaf en Maria Parmentier. —  Michel Vandenberghe, zv. 
Alfons en Silvia D ’hondt. —  Henri Verbeke, zv. Remi en Maria 
Demeyere. —  Huw. —  Cyriel Waelkens en Livina Declercq.

Sterfg. —  Rosalia Dendoncker, 63 j. —  Désiré Decock, 90 j.
—  Eduard Teirlynck, 71 j. —  Henri Delmuyle, 55 j.

ARDOYE.

Geb.—  Joanna Catteeuw, dv. Joannes en Helena Debusschere, 
W itte Kave. —  Aimé en Georgina Priem, tweeling van Henri en 
Maria Demeyere, Kortrijkstraat.

Sterfg.— BarbaraVanzieleghem, 62j. wed. Ch. Demeulenaere.

BISSEGHEM.

Geb. —  Julia Gilgemyn, dv. Achiel en Julma Demuynck.
Sterfg. —  Henri Vroman, 71 j. landbouwer.

CUERNE.

Geb. —  Magdalena Iserbyt, dv. Evarist en Aurora Samain.—  
Daniël Standaert, zv. Désiré en Hortense Meganck. —  Maria 
Defeur, dv. René en Julia Vermarcke.—  Paul Andries, zv. Josef 
en Maria Versavel.—  Arthur Ameye, zv. Hector en Maria Rigole.
—  R jger Derycke, zv. Josef en Julma Dejan.

Sterfg. —  Leo Vermeulen. 72 j.

HARELBEKE.

Geb. — André Casteur, Zuidstr.—  Gabriella Devroe, Deerlijk- 
straat. Georges Moerman, Deerlijkstr. —  Anna Vansteenkiste, 
Staceghem. —  Georges en Julia Foulon, Audenaerdeweg. —  
Omer Grymonprez, Staceghemstr. -  Robert Vanwynsberghe, 
Yzerweg. —  Margareta Coudyser, Staceghem. —  Germana 
Coorevits, Veldstr. —  Agnes Naessens, Deerlijkstr.

Huw. —  Albert Mahau, kleermaker, te Kortrijk en Anna De- 

leersnyder, dienstmeid. — Henri Vanassche, metser en Maria 
Malysse, naaister.!

Sterfg. —  Eduard Desmet, 80 j. gehuisvest te Oyghem. —  
Camiel Meyfroot, 76 j. Marktstr. —  Martha Vanwynsberghe,
5 maanden, Kortrijkstraat.

HOOGLEDE.

Geb. —  Ivonna Degrendele, dv. Camiel en Stephania Terrier.
—  Victor Mömerency, zv. Hippoliet en Mathilde Vanbiervliet. —  
Paula Cornette, dv. Henri en Eugenia Derynck.

Sterfg. —  Eugenia Deschacht, 80 j. wed. van Leo Vereecke.

—  Magdalena Hoorelbeke, 14 dagen. —  Eduard Reyniers, 67 j. 
echtg. van Eugenia Vandoorne.

GITS.

Trouw beloften . —  Jeroom Wydhooge, en Eugenia Vanslam- 
brouck. —  Eugeen Vandenbroucke en Maria Wydhooge.

Geb. —  Maria Staelens, dv. Francies en Irma Berghman. —  
Adriana Desnouck, dv. Victor en Maria Debacker. —  Achiel 
Defevere, zv. Emiel en Elodie Muylle. —  Godedelieva Huyghe, 
dv. Victor en Adronie Berghman.

Huw. —  Jules Colpaert en Maria Versyck. —  Petrus Deman 

en Emma Assez.

Sterfg. —  Paula Watteyne, 18 dagen. —  August Billiet, 4m .
—  Julia Vanacker, 4 m .—  Regina Lefevere, 89 j. wed. A. Declercq.

INGELMUNSTER.
Geb. —  Maria Monteyne, dv. August en Elodia Vandenabeele. 

Alfons Defreyne, zv. Camiel en Leonie Verschatse. —  Dina 
Wittebolle, dv. Jules en Sara Baert, Oostroosebekestr.—  Gerard 
Vergote, zv. Petrus en Maria Lecluyse, St-Amandstr. •— Mar- 
garetha Coffez, dv. Cyriel en Rachel Hosdey, Doèlstr.

Huw. — Valeer Lefebvere, vlaswerker, te Hulsteen Leonie 
Deforche, kantwerkster.

Sterfg. — Stephania Storme, 56 j. landbouwster, —  Angela 
Lapere, 5 m. —  Gustaf D'hoore, 75 j. burgemeester, vereerd 
met de mutualiteitsdecoratie le  klas, het burgerkruis le  klas en 
de herinneringsmedalie van Leopold II, echtg. van Theresia 
D'hoore. —  Godelieva Duhamel, 3 m. —  Cam. Wulbrecht, 2 m.

ISEGHEM.

Geb. — Maria Desplenter, dv. Emiel en Emma Canniere, H. 
Hertstr. —  Blanche Verhelst, dv. Leo en Malvina Vierstraete, 
Lendeledestr. —  Emiel Vandemoortele, zv. Adhemar en Esther 
Roelens, Statiestr. —  Maurice Perneel, zv. Jules en Elodie 
Dewolf, Kotje.

Huw. — Jan Heldenbergh, 25 j. schoenmaker en Magdalena 
Hostekint, 24 j. fabriekwerkster. —  Remi Bostoen, 34 j. landb. 
en Maria Termote, 27 j. landbouwster. —  Cyriel Parmentier,
26 j. vuurmaker en Florida Drubbels, 18 j. bottinenstekster. —  
Jeroom Surmont, 23 j. wever en Jrma Delaere, 21 j. fabriekw.

Sterfg. — Margareta Vanderhaeghe, 6 j. Boschmolens. — Jan 
Kesteloot, Gentstr. —  Jules Maertens, 26 j. echtg. van Helena 
Vandaele, Gentstr. —  Raphaël Devoldere, Gentstr. —  Roger 
Casier, Meenenstr. —  Franfois Vandeweghe, Claerboutshof.

KORTRIJK.

T rouw beloften. —  Karei Vervaeke, paswerker en Juliana 
Verschuere, strijkster, beide Loodwitstr.—  Karei Logiest, pastei
bakker, Veldstr. voorheen te St-Amandsberg en Robertina Boin, 
zonder bedrijf, Groeninghelaan. —  Robert Martinot, hoofdtrein
wachter, te Kortrijk en Rosa Delforge, zonder bedrijf, te Roux.

Geb. — Juliana Vermeulen, Boutrybeluik.—  Gilda Demeestere, 
Veldstr. —  Simonna en Maria Vandenberghe, Zandstr. —  Fran- 
cina Ovaere, Kapucienenbeluik. —  Suzanna Pysson, Verkoren
hof. —  Renata Vandewaelle, Beggijnhofstr. —  Kené Maertens, 
Audenaerdesteenweg. —  Abdon Desmedt, Pluimstr. —  Ivonna 
Vercruysse, Meenenstr. —  Elisabeth Cottenier, Leiepark. —  
Jaak Tillieux, Hazelaarstr. —  Antoon Vandenheuvel, Budastr. 
André Decock, Gentsteenw. —  Maria Ardenois, Staceghemstr.

Huw. —  Karei Mondy, 36 j. gazbediende, Lambrechtstr. en 
Zoë Vanryckeghem, 34 j. handelaarster, Papegaaistr. —  Josef 
Driesschaert, 22 j. loodgieter, Stampaertshoek en Maria Blieck,
28 j. weefster, Tayaertsgat. —  Josef Vandevenne, 35 j. hout- 
draaier, wed. van Hortense Pollefeys, Schinckelstr. en Celina 
Vervaeke, 38 j. naaister, Loodwitstr. —  Cijriel ’T Kindt, 23 j. 
vuurstoker aan deh ijzerweg, te Marcke en Adolphina Demeyere, 
22 j. naaister, Plein. —  Ferdinand Ryckoort, 38 j. metser en 
Emerence Descamps, 56 j. kantwerkster, beide Yzerweglaan.

Sterfg. —  Karei Vergote, 64 j. zonder bedrijf, wed. van Sofia 
Vancorselis en van Maria Rysman, echtg. van Victorina Van- 
fleteren, Voetweg79. —  Albijn Devlieghere, 76 j. zonder bedr., 
wed. van E lodia Decock, Kokelaerestr. —  Maria Vandeghinste.
30 j. huishoudster, echtg. van Emiel Demeyere, kleine St-Janstr.
—  Camiel Depaepe, 71 j. zonder bedrijf, Voorstraat. — Felix 
Guillerme, 53 j. kleermaker, wed. van Paulina Scherpereel, 
Veldstr. —  Oscar Bcehm, 11 m. O . L. Vrouwstr. —  Sofia Mat- 
telaer, 83 j. huishoudster, echtg. van Jan Masure, Sweveghemstr.
—  Maria Hendrickx, 22 j. huishoudster, echtg. van Remond De- 
lafontaine, Doornijksteenweg. —  Omer Busschaert, 1 m. Wijn- 
gaardstr. — Antonia Geers, 10 m. Wijngaardstr. —  Leonie Ver
hellen, 44 j. zonder hedrijf, gehucht Ste-Anna, geh. te Ronsse.

LAUWE.

Geb. —  Jules Seys, Plaats. —  Robert Beels, Opstal. —  Irena 
Buysens, Aelbekestr. —  Irma Monteyne, Meenenstr.

Huw. — Cyriel Garmyn, 28'j. en Alice Demets, 24 j.

LEDEGHEM.

T rouw beloften. —  Arthur Catelain en E lisa 'S in tob in . —  
Alfons Raes en Irma Deprez.

Geb. —  Amatus Raes. —  Michel Wyffels. —  Jules Vandoorne.

Sterfg. —  Jules Claeys, 21 j. —  Ida Messiaen, 1 j.

MOORSEELE.
Geb. —  Valentina Delannoy, dv. Hector en Maria Vercoutere.

Sterfg. —  Germana Delannoy, 6 m. —  Victorina Delapiere,
68 j. echtg. van Jules Delrue. —  Paulina Debree, 86 j. —  Em ilia  
Verhelle, 78 j.

MOORSLEDE.

Geb. —  Gerard Surmont, zv. Josef en Maria Pype. —  Maria 
Deryckere, dv. W illem en Florentina Vermeulen.— André Ameel 
zv. Henri en Julia Depuydt. —  Paula Defever, dv. Cyriel en 
Irma Depreitere. —  Simonna Bussche, dv. Henri en Maria Joye.
—  Zoë Lesage, dv. Hector en Leonia Denorme.

Sterfg. —  Camiel Vandekendelaere, 1 j.

0 0 ST-NIEUWKERKE.

Geb. —  Georges Vanslambrouck, zv. Rich. en Leonie Huyghe.
—  Julien Bol, zv. Alidor en E lodia Verhaeghe. —  Octaf Buyck,

zv. Henri en Emerence Ryckx. — Martha Vandermeersch, dv. 
Odiel en Maria Huyghebaert. —  Martha Vancoillie, dv„ Cyrid 
en Godelieva Spruytte. —  Samuel Vanlerberghe, zv. Camiel ei 
Elisa Swaenepoel.—  H ilda Anyca, dv. Camiel en Helena Crabbe, 

Huw. — Jules Wybaillie en Maria Crevits, van Staden. - 
Jules Wydhooge en Maria Demonie.

Sterfg. — Laura Verbrugghe, 8 m. —  Barbara Crabbe, 77 fit 
wed. van Louis Boutens. —  Rosalia Mortier, 74 j. wed. van Cal 
simir Vanmaele. —  Petrus Lapere, 2 m. —  Hector Verhaeghe,I 
1 j. —  Ivonna Vanlerberghe, 7 m. —  Maria Verstraete, 1 j, - j 
Euphrasia W illaert, 77 j. —  Theresia Pillen, 73 j.

ROLLEGHEM-CAPELLE.

Trouw belofte . —  Pieter Goddeeris, bakker te Rumbeke en| 

Stephania Vermote, dienstmeid.

Geb. - Clara Dejonckheere, dv. Constant en Adelina Landuyt, 
Nachtegaal.—  Magdalena Vandamme, dv. Achiel en Zoë Lannoy, 
Kruisstr. —  Henri Mestdagh, zv. Evrard en M. Vandenbroucke. 

Huw. —  Ernest Dumoulin, van Ledeghem en Maria Houssin. 

ROUSSELARE.

T rouw be lo ften .—  Leopold Wyffels, wever en Maria Plancke,I 
spoelster. —  Rochus Dejonckheere, fabriekwerker, te Rumbektj 
en Julia Vanbesien, zonder bedrijf, te Rousselare. —  Camiel Ver-" 
straete, arbeider en Maria Verstraete, fabriekwerkster.

Geb. —  Simonna Vanheyste, Gieteriestr. — Josef Vanhouwe.l 
Noordstr. —  Godelieva Denolf, Mandellaan. —  André Cloet.l 
Noordstr. —  Regina Cardoen, Langeinarktstr. —  André Van-f 
meenen, Weveriestr. —  Albert Vercaigne, Zilverberg. —  Gode-I 
lieva Muylle, Hof van ’t Henneken. —  Valeer CaUevr.aett, Ch\co ’ 
rijstraat. —  Gustaaf Durieuw, Wortelstr. —  André Bortier, Sta-| 
tiedreef.—  Leona Brand, Hoogledesteenweg.—  Camiel Lebeke,| 
Bakkenstr. —  André Demeulenaere, Tassche.

Huw. —  Arthur Verfaillie, 27 j. machinist en Helena Verfaillie.f
21 j. voddenwerl-ster. —  Leo Blieck, 36 j. wever, te W etvick en 
Julia Vaneeckhoutte, 19 j. voddenwerkster.— Camiel Meesseman

22 j. meubelmaker en Stephania Bergeman, 21 j. spoelster. 

Sterfg. —  Maria Casier, 81 j. zonder bedrijf, wed. van Karei;
Depoot, Consciencestr. —  Pieter Kesteman, 78 j. reiziger, echt.j 
van Erm ina Delva, Consciencestr. —  Marcella Pieters, 6 dagen,r 
Groenestr. —  Jeroom Debal, 1 j. langs de Vaart. —  Jan Vanbelle! 
84 j. gepensionneerde, wed. van Victoria Deleforterie, Zuidstr.|

—  Camiel Defraye, 5 weken, Gitsstr.

STADEN.

Geb. —  Emiel U lin, zv. Jules en Bertha Lamaire, Tolstr. — 
Aimé Monthaye, zv. Emiel en Adelina Samyn, St Janstr. — 
André Crombez, zv. Edmond en Alice Vandecandelaere, Dix- 
mudestr. —  Marcella Willaert, Ondank. —  Elza Despeghel, dv. 
Alois en Evelina Lyphout, Jotten. —  Elza Boutens, dv. Jules ei 
Elodie Vanbecelaere, Dixmudestr. —  Germana Mortier, dv. 

Cyriel en Maria Heemeryck, Zevecote.

Sterfg. —- Coleta Gryspeerdt, 81 j. echtg. van Karei Mande-4 
ville, Yperstr. —  Camiel Engels, 9 m. Hospitaalstr. —  Emmij 

Carrein, 6 j. Tolstraat.

SWEVEZEELE.
Geb.—  MarthaDebaecke.— Estella Feys.—  EmericVerhaeghe.! 

Sterfg. — Karei Vandemoorte, 68 j. —  Angela Tempelaere. [
77 j. —  Michel Vansteelandt, 2 j. —  Margareta Roose, 10 j.

WEVELGHEM.

T rouw beloften. —  Gustaf Kerkhof en Bertha Timmerman.]
—  Alfons Cooreman en Stephania Huicq, van Froidmont.

Geè. _  Alice Heytens, dv. Jules en Juliana Deman. —  Gode
lieva Cappan, dv. Jules en Martha Vanmarcke. —  Simonna Ver 
venne, dv. Josef en Martha Debusschere. —  Albertina Van
steenkiste, dv. Jeroom en Maria Libeer. —  Roger Vandekerck- 
hove, zv. Emiel en Maria Deryckere. —  Elza Demeuiemeester, 

dv. Jules en Maria Vandenbroucke.

WYNKEL-ST-ELOOI.

Qeb. _  Achiel Decouttere, zv. Alois en Augusta Verhamme.
—  Valerie Catteeuw, dv. Cyriel en Elodie Lauwers. —  Willem 
Claeys, zv. Leopold en Maria Vanhee. —  Helena D ’Hulster, dv. 
Henri en Celina Plets. —  Albert Bostoen, zv. Remi en Mariai 
Verhaeghe. —  Florina Naert, dv. Alfons en Emma Vuylsteke. —  
Gerard Gheysens, zv. Maurice en Florina Laflere.

Huw. —  Maurice Vanhoutte, 29 j. handelaar, te Luingne en 

Augusta Desmet, 25 j. landbouwster.

Sterfg. —  Xaveer Pattyn, 87 j. wed. van Virginia Vyncke. — I  

Frederic Asou, 71 j. echtg. van Eugenia Vandenhemele. —  
Leonard Desmet, 73 j. echtg. van Adronie Gheysen. —  Jules! 
Mulier, 1 m . —  Melanie Canniere, 79 j. wed. van Leo Vuylsteke

DE B E D E V A A R T  uit Vlaandrenland naar O. 

L. Vrouw van Lourdes, dertiende pelgrimtocht van den

3 *ot den 13 Oogst 1913, (zes volle dagen verblijf in 

Lourdes), onder het Eerevoorzitterschap van Z. D.

H. Mgr Waffelaert, bisschop van Brugge, en ondei 

de geestelijke leiding van E. H. Pastoor Bruloot.

M a r k t e n  v a n  K o r t  u j k .
7 Juli. —  W itte tarwe, 20-00 tot 20 50 per 100 

ki'os ; roode tarwe, 19 00 tot 19-50 ; rogge, 17-00 
tot 17-50 ; haver, 20-00 tot 21-00 ; boonen, 23-00 
tot 24-00; witte aardapp., 7-50 tot 8-00; roode
aardappe ls,---- t o t -----; boter, per kilo 3-00
tot 3-2o ; eieren, de 26, 2-40 tot 2-6o.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 72-50 ; lijnzaadolie, 
57-50, koolzaad, 32-50; lijnzaad, 27-75; koolzaad- 
koeken, 14-00 tot 15-00; lijnkoeken, 18-00 tot 19-00; 
sodanitraat beschikbaar Antwerpen. 24-75; ammo- 
niak-sulfaat, 33-00 ; suikerijen, 12-75 tot 13-00 ; 
suikerijboonen,---- .

V e e m a r k t  v a n  7 Ju li.
Getal tekoopgestelde dieren 374. Prijs per kilo, 

levend gewicht.

29 ossen 
131 veerzen 
178 koeien 
36 stieren

I-o9
1-10
I-o3
I-o3

2de 0-95
(0-92
0-92
0-91

3de 0-83 
0-86 
0-82 
0-80

V e l le n m r k t  v a n  1 i  J u l i

Stieren'
Kalvers
Nuchtere
Koeien

1-31 tot 1-34 
2 11 tot 2-13
2-03 tot 2-05 
1-68 tot 1-70

Ossen
Veerzen
Schapen

1-68 tot 1-71 
1-70 tot 1-72 
1-00 tot 1-03

V e tm a r k t .

Groot vet 0-75 tot 0-77 
Klein vet 0-25 tot 0-30

Niervet 0-86 tot 0-88 
SchapenvO-61 tot 0-63

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

19-00 tot 19-50; rogge, 17-00 tot 17-50; haver, 20-00 
tot 21-50 ; boonen, 23 00 tot 24-00 ; aardappels, 
8-50 tot 9-0o; boter per kilo, 3-10'tot 3-30; eiers per 
25, 2-50 tot 2-60; koolzaadolie per 100 kilos, 72-50 
tot 00-00 ; lijnzaadolie, 57-25 tot 00-00 ; viggens, 
18-00 tot 40-00.

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

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 UUiUO.XCEAÜ, 
21, K oo len^traat ,  
Iti ussel,[laatste uitvin
ding officieël 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 

\ Kortryk' den viercUn 
maandag der maand, \n 
Hotel de Flandre, (Statie).

1%/ïen verzoekt ons aan te kondigen dat M . enM me 
M. Meier, chirurgiens-tandmeesters-specia- 

listen, 2, hoek der Moskroenstraat, te Kortrijk, 
afwezig zullen zijn, van 31 Juli t o t l  September.

In  den Gouden Kam .

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk.

Laatste nieuwioheden van Horsets
sterk en goedkoop.

IEREN
De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschende 

kwalen van onzen tijd.

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

I>r T h .  F o w l e r ' i
tv < «- rp il krachtda
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
blaasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 
geneeskundig korps be
voegd verklaard, hebben 
D rF « w l i  r - *  N i e r -  
■ t i l l e n ,  ten gevolge 
hunner onfeilbare werking 
op nieren en blaas, door 
eene immer grooteren bij
val, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt,kunnen wij onze lezers niet genneg aanzetten 
zich wel te overtuiuen dat men hun wel de echte 
I V l e e p I l l e n  A f l i ' i i o r e .  voorzien van den 
groenen waarborgband met het handteeken van 
l>r T l i .  F o w l e r ,

P R IJS : Fr . 3 , 5 0  de doos.
Bijzonder te vinden te ;

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

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

Waereghem, Renson.

ANTWERPSCHE

HYPOTHKEkkAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

gesticht in 1861, 

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

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

HYPOTHECAIRE LtENINGEN
Terugbetaalbaar per annuiteiten of op 

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

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

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

U itgifte van Grondobligatien  
4 % opbrengende.

S I ’ A A I t K A S r  Interest: fr . 3-25 °[oOp 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4 °/o op stortingen voor overeengekomen ter
mijn.

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te : 

Rousselare: V. W illems, 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, politiecom m iss.; 
Oost-Nieuwkerke: Q. Vandepitte, eere-sekr.; 
Rumbeke: O.Rosseel-Bossuyt.verzekeringsa. 
Staden : Em. Seroen, onderwijzer.
Dadizeele: C. Ingelbeen, Gemeentehuis.

Voor het Akkoordeeren van 
Pianos

zich te wenden bij

G. VANTIEGHEM
Wandelingstraat, 6, KORTRIJK.

Portretten van klein tot natuurgrootte. Bijzon
derheid voor groepen.

Over te nemet.
gelegen te Kortrijk, O. L. Vrouwstraat, 
Au Talon Louis XV.
Voor alle inlichtingen zich wenden tot 

P.Vandenbroucke, Peterseliestr.,Kortrijk.

O m  goed uw  eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

het lichaam n ie t ; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL M ENSCHEN  IM M ERS ETEN  
N O G  AL W E L , DOCH BLIJVEN ALTIJD  
F L A U W ; de oorzaak ligt h ie rin : 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 vertefrd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p l l l r n  v a n  I V O n 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  t men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 4 f r .  S 5  de doos. —  Voor 6 
doozen: ï- O O  f r ,  — Voor 12 doozen: 
1 2 . 0 0  f r .

Depot voor Kortrijk: A p f . t l i e e l »  I*. 
. l i A m X A K i t .  Voorstraat, 48, Kort
rijk. —  Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apothesk Rodenbaeh.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoedingvooi 

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.

W E N D T  u voor beiden tot 
VI « T T H V » i . Z a i i ( i l ) i - r « [ . 8  
G E iV T .

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

Gevraagd tegen begin Augustus, op een 
dorp bij Kortrijk, tegen hoog 

loon, eene flinke degelijke Kath. D IE N ST M E ID , 
goed kunnende koken, liefst niet beneden 30 jaar. 
Onnoodig zich aan te bieden zonder goede aan
bevelingsbrieven.

f] r> n o c i p Uit ter hand te koopen, een zwart 
croisé R U IN P E E R D , 6 jaar oud, 

dienende voor alle diensten, geheel ter tro uw ; 
alsook een T ILB U RY  en eene onlangs nieuwe 
RE IZ IG ER  V O ITU RE , bij Jan Vercruysse-Van- 
heule, Rousselare.

Artesiaansche Putten
voor kunstmatige 

Rooterijen en andere 
Nijvei heden.

Ik waarborg mijn 
stelsel als zijnde de 
fi o e d  k o o p  Mie  
e n  z e k e r s t e  
m a n i e r  om a l*  
■ ïf<l e n  o n o p -  
l i  o  ■■ <1 e  I IJ k  in 

overvloedige hoe
veelheid water uit 
den grond te trekken

M. Leyscers,
AANNEMER,

154,
G. Moureaustraat.

l t r n « M < ’ l .

HUIS W U L L E P U T
Leverancier 

van het provinciaal Bestuur 
van W.-Vl.

Budastraat, Kortrijk.
Spec ia lite it  v an  M eriaillen

voor Vee-, Paarden en Honden
prijskampen 

Eereteekens voor Juryleden 
Sport — Brelokken — Kunstvoorwerpen 

in allen aard 
Decoratiën en verminderingen van 

decoratiën — Linten en strekjes 
Gematigde prijzen.

Groote Meubeimagazijnen
3, K i 'in^ , 3

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

M  Huis We vandeleene r .&& 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.
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DE 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,

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

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

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

' ■ '75% :

A. BELPAIRE-ROYON

Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

A U t r H e  p a a r t a i i l e  Gereeilscliappen
voor alle ambaehien, zooals :

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

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

Volledige keus van Menaffie-Artlkeleii.

Verders le bekomen ALLES wat den handel
betreft.

D E M E E S T E R  B  &  Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

W w  W w

Bijzondere keus
VAN i »

A  T_j A —A .  J V T
VOOR

ilüiilliilP1

alle Ambachten en Neringen
Schrijnwerkers, Mecaniciens, 

Smeden, enz. enz. 

1 J Z E R E  M E U B E L S  
KEUKEXGERIEF

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) 

Bedderessorts met stalen gegalvani^ 

eerde vieren (onroestbaar) in houten 

>f : ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

K
le :
>r
e

M EK EW PO EIER  •11=111!
/oor Lmdbouwers en Kiekenkweekers.

Onfeilbaar Ontsmet Geneest-  Verkloekt
tegen sterfte,cholera,dyphterie. pokken 
snot en alle besmettelijke ziekten ""

Het is beter eene ziekte te voor, 
komen djn ze te moeten, 

bestrijden.
^ 12.25 fr.de pak,
6.50 fr de pak vanl ki/o,

oWera\ Franco verzonden ■
Ten pak is voldoende om duizend koppen volkomen te genezen. 

’Ten verstandige boer verteertgeern 6.50 fr. omer f f l te u/innen 
G E B R U IK T  EN GIJ  Z U L T  O N D E R V IN D E N

Bereider: ACH. LYBEER. Apotheek het Roooe Kr u is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOON N?2 0 6 .

M o » : i> i : i t s  indiep gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere 

W  I  I )  O  L  I  E

dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voor heiig de Slaapsiroop, zonder den nadee- 
ligen invloed dezer 1 aatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddeiijk 
de winden.

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

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

Alleenlijk te verkrijgen bij den

APOTHEKER-SCHEIKUNDIGB

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

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

ROUSSELARE — Telefoon 175

Plaag der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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

Het gebruik der POEIERS van 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 besmettelijke ziekten.

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

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

In dezelfde Apotheek zijn te verkrijgen : Bijzon
dere bevruchtende Poeiers, Longpoeiers, Melk- 
poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en 
peerden, en die altijd met een goeden uitval be
kroond 7ijn.

HET ROOOE KRUIS
VU

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROUSSELARE
Telefoon 206.

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

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

De gezond lie ldsp illen
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 gevole geven aan bronchiet en tering. 
D e  B O R S T P IL L 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.

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.

ELECTRICITEIT
O n d e rn e m in g  van  L ic h t ,D y n a m o s ,M o to re n  

V e n ti la to re n , e n z .
C e n t r a l e  v e r w a r m i n g .

Warm water en Stoomverwarming.

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

Verantwoordelijke drukker-uitgever 

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

SCHOON HAAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

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

H O U S S K L .A K E .

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

UwLLedure-ïrenimer)
Koornmarkt, 6, KORTRIJK.

Groote keus van Brillen en neusnijpers (pince 
<iez), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe 
jepast en verwisselt tot volledige voldoening.

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

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

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

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

Kan Rhumatisme 
genezen worden ?

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

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

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

De «  e l i x i r  l * h l l i p p a r t »  kost«B-50fr.
en -4-50 fr. de flesch.

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

EaBattSDDnBRI

ln 1 minuut stilt de DIJXTIXOL
totaal en vot r altijd de tandpijnen, de he
rigste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tandV-n meer trekken Een enKel gebruik 
van Dentinol zal ze zekerlijk genezen. 
Om genezen te zijn eischt den echten

B B H Z K B O &
1.25 fr. het fleschje in alle apotheken. 

Depots:

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

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

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

Traagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE 

N o o r d s t r a a t ,  S B ,  R o u s s e l a r e
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 
lit krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : Marin Van Houwe.

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

1 TANDENBALSEM
VAN

HET ROODE K R U IS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel eer. onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval vat} 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.

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.

KIEKENKWEEKERS
en

LANDBOUWERS

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

Remedie N° 4200
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

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

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

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

Vraagt ook bij 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.

Z w ic h t  u v o o r a l le  a n d e re  p ro d u k te n ,  
d ie  m a a r  n a m a a k s e ls  z i jn ,  m e e s t a l t i jd  
q e v a a r l i jk .
Eischt het handteeken van apo

theker R. Vermandere van Avel
ghem.

Huis HENRI DESMET
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 d k o o p .

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
in de weigekende apotheek

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

K o o p t  u w e  !»«■ n o o d  *ft b e d .- ■■ in  C a o u l e l i o u e  u i t  e e r s t e  h a n d ,  
i n  «Ie G r o o t e  F a b r i e k  v a n  C a o n t  l io u e

BELGIAN RUBBER (N. V.)
70, Bollmck>stra*t, Brussei-Anderlecht

TELEFOON A. 1894
S H E f  IA L . IT K IT F IV  i BUIZEN voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

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

Beproeft onze Kwaliteit « KING’S » voor Joints op hooge drukking.
F a b r ik a t ie  van  e e rs te  k e u s . — V erg o e d e  tu s s c h e n h a n d e la a rs .

CAOUTCHOUC VOO 11 A L L E  N IJV E R H E D E N .

Huis JOSEPH VERRIEST
Sa> a r y s t r a a t ,  13, K O R T R IJ K .

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



P B O V O « S A P B I S  i ’ i l l

G. ROESLER-BOLLE
rue Longue des Pierres ,  3 3 , GOURTRAI

M a is o n  Ia  p lu s  re n o m m e e  de Ia  c o n tré e , recommandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g ra n d is s e m e n ts  en  to u s  g e n r e s : Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 
S p é c ia l i té  * Peinture è 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

G llA X D  C U Ö IX  DE C A D R E S .

Fabriek van Scheikundige Meststollen

B’ICBABD DB B f OBBBIiSIB
Molenstraat, 6 9 , AALST

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

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

_̂__________ VRA AGT  PRIJS-COURANT.

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

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

f

V o o r z i t t e r :  Graaf van der Stegen de Schriek.
B e h e e rd e rs : Baron van der Gracht d’Eeghem; Valère Danaux, advokaat 

te Zoningen ; Leopoid Vlytsam, koopman te Antwerpen.
A f g e v a a r  d ig d -B e h e e r  d e r  : M. Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. 

B e s tu u rd e r  : M. ChsTuyttens.
C o lle g ie  va n  C o m m is s a r is s e n  : MM. Florent Boeynaems, notaris te Ant

werpen, Scholier advocaat te Antwerpen; Clem. Thiry, Rekenplichtige te Gent.

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

en 1,000.
L e e n i n K e n  *>i* v a x t i -  « o c d e r - i i  in  (‘ « r u t c i i  r a n g  v a n  H y p o t h e e k  

a a n  v o o r « l c c l i » e  v o o r w a a r i l e n .
k Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

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

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

Marcke : MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
Moen : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
Ooteghem : M. Alois Hoet, koster. 
Ploegsteert: M. C.Bossaert, Armentiersti 
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. I

S choonheidDadaZeep

Het stuk o .7 5

Crème Dada
Tube 0.75

Poeder Dada
De doos 2 .5 0  
De 1/2 doos 1.50

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

Werkdadigheld tonder 
weerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor 'l behoud 
eener Irissche gelaats
kleur.

Onfeilbaar voo r  de 
geneezing van kloven; 
naakt de huid blank 
IN EÉN NACHT.

Allerfijnst en op *1 
gelaat blijvend:onontbeer* 
lijk vooi elke toIlettafleL

* ï

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

ZENUWLIJDERS!
STAAT OP! 

UW HEIL IS NABIJ!

De W o n « l e r l » a r e  1‘ o e c le r »  v a n  l ie t  W i t  K i -i i In (en deze alleen) verzachten 

oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN, SMARTVOLLE MAANDSTON

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

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

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

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

flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

De W o n d e r l i a r c  P o e d e r s  v a n  l i e i  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 i  fr. J f5  de doos ; 3  fr. 3 5  de 3 doozen of 

driedubbele doos ; G fr. ïiS» de 6 doozen of zesdubbele doos.

O P G E L .R 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 Kortr (it b j MM. Descamos-Terrière, Steenpoort, 8, en Hulpiau, apotekers ; te Ise- 
ghem bij M. Rodenbach ; te Rousselare bij MM. Deltour. Simoens en Van Houwe.

Belgische Hypotheekmaatschappii
EN SPAARKAS

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

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d  i MM. Baron Fredeqand Cooels, voorzitter, Edouard Thys, ondervoorzitter, 
A lph. U llens  de Schooten, Leon Vanden Bosch, Henri-J. Enqels.

( ’o i le t s ' ie  «l«*r ( '< > n n i > l » » a r l « « e i i  s MM. Jean d e lla  F a ille  de Léverghem, voorzitter, 
de Graaf Adrien de Borchqrave d ’A ltena , Leon C o lline t-P lissart, Baron Auguste Delbeke, Edouard 
Jo ly , de Graaf Oscar Le G re lle .

SPAARBOEKJES aan 3 .00 %

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

Uitgifte van Grond obligatiën aan 4.00 °/o

L een ln ge n  op H yp o th eek  — V o orsch o tten  op T ite ls
A G E N T E N

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

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

MEUBELMAGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

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

GAAT ZIEN EN OORDEELT.

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

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
Vlasmarkt, 2, Kortrijk.

"Te koopen of te pachten
Renteniershuis, gelegen Savarystr. 10 
met groot magazijn, Consciencestr., I a .

Voor alle inlichtingen en voorwaarden 
zich wenden Vandenpeereboomlaan, 68

IN  V ERT RO U W EN

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

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

T e  b e k o m e n  b i j

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

K o s tb a re  O n td e k k in g
goedgekeurd door de Maatschappij 'an 
Gezondheidsleer van België, v ig 
van 24 Juli 1907).

Genezing In 10 minuten van de h ev\_ tan d -  en
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door d» 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, Apotheker t *  
Mechelen, Officier der Academia Fisico-Chimice 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 tr. de doos v u  
6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Oauthier 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. P. Vander- 
» stockt, te Hamme-Zogge, leed ik aan maag 
.. en lever. Ik was moedeloos, neerslachtig en 
» had geenen lust naar werken ; slijmen be- 
» vingen mij, mijn mond was altijd bitter, de 
» afgang onregelmatig en soms moeilijk. Lam 
>. in armen en beenen, onderhevig aan onver- 
>> dragelijke pijnen in den rug, dacht ik dat 
» er voor mij geene hoop meer was. Ik had 
» reeds alle middelen gebruikt, toen ik mijnen 
.. toevlucht nam tot de ware levenspillen 
» van F. Roman aan fr. 1.25 de doos. Deze

hebben mij, op korten tijd, gansch gene- 
» zen! Nu ben Ik frisch en gezond, alles 
.» smaakt mij en ik kan werken den ganschen 
» dag, zonder dat ik nog eenig ongemak ge- 
» voel. »

Éoevele menschen zijn er niet in het geval 
van M. Vanderstockt 1 Zij hebben de remedie 
bij de hand: de L E V E X S I ' I L L E V  
v a n  F .  R o m a n ,  aan fr. 1.25 de doos! 
Hun gebruik is hoogst gemakkelijk, zij gene
zen en verkloeken. Men kan de L .K V li lV S -  
l ‘ I L L E  \  v a n  F .  I t o m a n  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 eenigeii 
uitslag, had hij het gelukkig gedacht gebruik te 
maken van de Audio Phonex Lucq. Hij bevestigt 
dat enkel door het gebruik van dit wetenschappe
lijk toestel, geheel onzichtbaar, hij volkomene vol
doening bekomen heeft. Ook ten titel van dank 
biedt hij zich aan, aan allen welken uitleg zouden 
begeeren, ’t zij in persoon, 't zij per briefwisseling.

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

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 
♦ 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 
noodigen postzegel bil te voegen.

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

°TgiÜH^ir,.| 5 MILLIOEN 284,000 FR.

,^-;r;;;?sr37 % millioen franken
*• L E V E N S V E R Z E K E R I N G E N  aan de beste gekende voorwaar 

den verblijf In Congo toegelaten 

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

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

door l s"  hypotheek van dezelfde waarde.

W E D U W E  EN W E 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  DER B E D IE N 

DEN, bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel 

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

L E E N IN G E N  O P  H Y P O T H E E K  f o m l e  B O U W E N .  
A A N K O O P  V A N  G O E D E R E N  op R E N T E ,  aan de hoogste 

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van l*'e rang. 

P L A A T S E N  VAN H Y P O T H E E K  O P  1 «to R A N G  voor 3* 
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/0) met namelijke in

schrijving der geldschieters voor alle sommen tebeginnen, van 200 fr. 
S P O E D IG E  H E R V O R M IN G  V A N  V E R L IE Z E N  O P  
Q P F N B A R E  F O N D S E N .____________________________________

Verschillende agentschappen „ inspecties t. bekomen 
Inlichtingen ! de Ligne*traat, 39, Brussel
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H U L P H U IS

Matrassenfabriek De Ster

Y V e P o H ï i e t - V a n d e n b e r g ’h e

Dolfijnkaai, 2, Kortrijk.

Z e lfd e  h u is  te M e e n e n ,

De beste floconwol om zelf uwe 
matrassen op te vullen is deze det 
gekende fabriek D e  S te r , 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 D e  S te r , Dol
fijnkaai, 2, bij de Leibrug, Kortrijk.

Y p e rs tra a t , 4 .

FBBB1EK VBH SÜPEBPHOSPHHTEN,SGBEIKDHlfKE VETTEN EN KDNSTGUHNOS.
H u is  g e s tich t in  1 8 7 6 . _______________________________________________

ACH. EEMAN. AALST.

P r i j z e n  v o lg e n s  s a m e n s te l .  —  V r a a g t  p r ijs - c o u ra n t . 

S a m e n g e s t e l d e  o p g e l o s t e  G u a n o  « D E  Z O N  ».

GRONDSTOFFEN aan prijs van den dag : Nitraat van Soda Sulfaat van Ammoniak, 
Superphosphaten, Nitraat van Potasch, Sulfaat van Potasch, Chloorzuur. Potasch, 
Kaïniet, IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersulfaat Phosphaat Bernard, Magnesium, 
Kopersulfaat (blauwen aluin) 98/99 zuiver, Vergruizers Vermorel, Éclair n. 1.

MUZIEKMAATSCHAPPIJEN
koopt uwe instrumenten in liet

A\
4

Keizer Karelstraat, 83, TE GENT.

BUGLES te beginnen aan fr. 33.00.

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

f r a n c o  t ’h u is  g e le v e rd .

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

F ^ ^ ^ X 'X X X X X X ^ X X X X X X X X jü C X X X X X X a X X X X X X X X X X X X X X X a a X X ^ :  

'fü ~

Suikerbakker ij Ter Statie
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank 

T E I.E P O O .\  S » 8

f A l l B i ¥ B » 8 1

I J z e r w e g s t r n 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, P a t r o n s  P a t is s ie r s .  
Milka Suchard, Gala Peter.

Hollandsche Hopjes. Rademakers met de Kroon

RHUMATISM GENEZEN
l> e w | i»  v a n  n a z in g : .  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  H a m  
C a c h e t t e n  genomen en sedert dien ben ik zoo wel dat het ongelooflijk is : ik 
kan u niet genoeg bedanken over mijne genezing. Ten einde deze te helpen die lijden 
laat ik u geerne toe dezen brief te veropenbaren. »

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

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

Apotheek MICHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

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


