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KOEIEZEDEN.
Durendale, de nieuwe koe, is ingekomen; ze heeft 

een gispe wijwater gekregen — en nu vooruit! naar 
de weide, bij de andere beesten.
Die weide ligt daar toch zoo schoone, zelve puid- 

jegroene, tusschen die streuvelende groene doornha
gen en die hoog- wiegelende, holzingende, groene 
boomen — en de beesten moeten er toch gelukkig 
leven en er gerust loopen en bijzen en knagen en 
drinken!
Kijkt, Durendale doet toch aardig, als de poort 

open vliegt; ze stelt haar en moorelt.
’t Zal ’n geass’reerde zijn, jongentje! verzekert de 

koeier, wijl hij den band lost — en Durendale met 
het platte van zijn hand op de keuten slaat.
Jamaar, jamaar, kijkt ’n keer nu, heel de bende 

koeien komt op, met tien of twaalf. Beziet ze nade
ren, zoo gestableerd en zoo zedig,precies lijk groote 
damen — en aardig dat ze den neus opsteken en 
krullen en rondsnuffelen! Maar ze zijn toch gema
nierd.
Gemanierd?
Kijkt, hoe schalks hun oogen tintelen. Kijkt, hoe 

ze samen heutelen en beramen in ’t stille! Kijkt, hoe 
dat brullen van de lippen spotgelach geworden is! 
Oeie! ze hebben allezins kwaad in de mot!
En nu zijn ze zot bij de nieuwe beeste genaderd ; 

voorop komt Pruimmoes, een katijvig veerzetje, 
maar ’n vervloekte vuiligheid om te tinsen ; — al op 
eens maakt het een bokkesprong, ’t stekt neer op 
zijn voorpooten, gooit zijn achterstel links weg en: 
Mbeu! ’n grom- brom- ’n grom! grolt het.

Brleu! Meu! Bergleu ! Ngrom-brom! moorelen ze 
nu door malkaar, alle twaalf tegelijk — en ze slaan 
de kodde op den rugge — en ze dansen de polka rond 
Durendale.
Durendale staat op haar vierkante, in afwachting; 

roode striémingen doorflikkeren haar oogen; haar 
neusgaten staan wijd open en lossen gulpen doom; 
haar lijf trilt; haar gespierde pooten sidderen — en 
haar blikken doen de ronde, verontweerdigd, kwaad, 
uitdagend.
’t Is een zwerme rond haar, een zwerme van roode 

zwarte, witte, blauwe, geplekte duivelinnen, een 
bonte wemeling, van dansende, springende, grollende 
tooveressen — en al met eens krijgt ze een verraad- 
schen hoornstek in de achterbille. Lijk een weerlicht 
is ze omgedraaid — en rap lijk de wind vaagt ze 
Trompette, de twistzoekster, bij het voorhoofd op 
heur hoornen en duwt, dat haar achterpooten span
nen als een boog en dat geheel haar lijf ronkt en 
spokt.
Trompette steigert en schoort haar en moorscht 

en wroet met de hoornen, — maar niet te doen, 
wijken moet ze, achterwaarts altijd achterwaarts uit, 
tot ze afgebeuld, alles lost — en met vereend gebrul 
onderteboven in de levende doornhage vliegt, dat 
de persen in enden kraken.
Soei Soei! da’s wel iets. Battevier, Pruimmoes, 

Plakmes, Triene, Molleen ook al de andere zottin
nen trekken hun steert in en schuiven ’n beetje van 
kante; die vreemde soorte ’n is geen koe om zonder 
handschoenen te pakken, zulle! Algelijk, ’t ware’n 
schande zulke dingen ongestraft te laten; — ze staan 
dan ook weerom te heutelen en te knullen onder 
elkaar, doch stijf ingevallen en gekoeld. He ja, ze 
beleggen hun spel — en na een tijdje komt Battevier, 
de ringeland en meestermaakster van de bende — 
n felle bruinroode beeste, gezapig vooruit, tot dicht 
bij Durendale — ze beziet deze in de oogen en grolt 
haar den goeden dag toe.
Durendale, die weerom al slagveerdig stond, recht 

nu den kop, grolt ook een#goeden dag, blijft in 
wachtende, vragende houding staan — en de samen
spraak vangt aan:

Hoe noemt ge? Brleu ! vraagt Battevier.
Durendale. Brgleu!
Zoo zoo, hewel, Durendale, ge zijt gij ’n dulle fijge 

weeje, Ngrom!
En gij ’n wroede zotte, Brom!
Ge zijt gij wel geass’reerd, dunkt me, voor ’n 

vreemde tuite, die ge zijt, Mbeu!
Ik stamijn steke tegen zulke vellenlijk gij,Brgleu!
Wacht! gij leelijk vreemd gespuis, gij peemknaag- 

ster, gij schooierette! Beu ngrom brom!
Man voor man, ’k boks u de ster in! Ngrom brom 

brom!
Ronduit staan de andere elf koeien — en in hun 

midden vangt het tweegevecht aan.
Uit hun opengerokkene longen, al door de open

gesperde neusgaten, schiet de doom, als uit ’n kave; 
’t schuim valt uit hun muile, en hun oogen schieten 
vol bloedige striemingen: Ngrom brom! Meu brgleu! 
Ze grijpen malkaar met de hoornen en: bokke de 
bokke! klits klets klakke! Ze wringen en krinkelen 
in malkaar; ze hangen aan malkaar; ze zijn maar 
één koe; ze stekken voorwaarts en wringen achter
waarts ; ’t gers spaarst over hun koppen weg en.....
Battevier tierelaait onderteboven.
Op de kniëen, met den kop scheef, labeurt Duren

dale Battevier’s kop en balg, met de scherpe hoornen, 
dat het bloed uit opengerokkene en gescheurde 
riemen zijpelt en leekt — en ’s anderdaags is Duren
dale voorgangster en Battevier mag volgen als eerste 
ministeresse.... als ze fraai is. W a r d e n  O om .

SINT-ANNA.
Zondag vierden vele vrouwengilden St-Anna, 

met een algemeene communie en een feestver- 

gaderingl...Wat was dat schoon. Zoo Sint-Anna 

vieren is voorzeker goed en deugdelijk. Edoch : 

Maandag nu vierden (? )  dronken mannen en 

vrouwen datzelfde feest met gullebakkerij!

Ge hadt ze moeten zien!... Overal waar ge 

langs de straten gingt, kwaamt ge ze tegen : al 

waggelend of springend, al galferend of huilend, 

kwijlend uit hunnen vertrokken mond de dier

lijkheid en de wantaal... Hoe droevig is dat toch 

om zien!...

Iemand die zijn volk bemint, en werken wil 

voor de volksontwikkeling, de volksverheffing, 

snijdt dat door het hart!

En zeggen, dat er zóó velen, ook zoogezeid 

katholieke overheden zijn, die dat alles zien, en 

er niets mee inzitten; die dat alles niet buitenge

woon, niet afstootend vinden, en er ook niets 

tegen doen!... En zeggen dat menigeen uit de 

zoogezeid hoogere standen, neen menige groot- 

patroon, liever het volk alzoo ziet, dan verstan

dig en ontwikkeld. « Dan hebben we er geen 

ruzie mee » denkt men : « ze zijn er te sulachtig 

dom  voor ».

En zeggen dat menige bierfabriekant, of -ac- 

tionaris of -verkooper, en zoo talrijk herbergiers- 

gezinnen van al die volksverbeesting leven, er 

misschien rijk door worden. O ! o!... dat geld 

heeft toch wel een reukje aan, zeker?...

Wanneer toch, zullen we eens, eensgezind, 

de grootmaking, de zedelijke opbeuring van ons 

volk aanpakken? En onzen werkliedenstand 

vooral, edel en fier, schoon en groot, zelfbewust 

en zelfstandig in de orde, maken? W aarom  zien 

velen zoo geerne vervallene wezens, slaven? 

W aarom willen ze uitbuiters zijn van ’s volks 

zedelijk verval?... W aarom werken ze niet voor 

zijne zedelijke verheffing? D it toch, onder 

menschen, en vooral onder christene menschen, 

zou betamen.

De socialisten en de werking* 
voor lotsverbetering.

Zoolang de socialisten in een streek geen vas

ten voet hebben, dan staan zij geweldig, hitsen 

op, zouden alle dagen stakinge willen zien. Zoo 

b. v. in de Leiestreek : niettegenstaande de nij

verheid slecht gaat, zouden ze willen stakinge 

zien. Reden?... Zij hebben er niets bij te ver

liezen. Het christen syndikaat zou betalen!

* *  *

Maar hebben ze eens in een streek het volk 

in hunnen klauw? : dan mogen de menschen niet 

meer roeren!... En het geld der syndikaten : ja, 

waar gaat het?... Grootendeels in den zak der 

partij; grootendeels naar de politieke propa

ganda!

Onnoozele socialitische werklieden die daar 

in uw hand staat met partijbrochuurtjes en mani

festen! Ze zijn betaald, met uw eigen geld met

Het revolutionnair chineesch leger bezit vliegmachienen. Onze plaat toont eene hunner vliegmachienen
ronddraaiende boven de artillerie.

uw spaarpenningen neergelegd in de verschil

lende roode inrichtingen!
* x

Dat is inderdaad wonder om nagaan! ...Ter

wijl b. v. het Centraal Verbond der christene 

textielbewerkers gedurig in de weer is, voor 

verbetering der arbeidsvoorwaarden, doen de 

socialistische wevers bijna niets, Ook het W alen

land ligt stil : de tijd der groote strijden is voor

bij. Het volk is nu gelijmd. De roode leiders 

trachten het maar geld af te doen, en zien wel 

toe niet veel geld te besteden voor lotsverbete

ring. Ze kunnen het geld te wel bezigen voor 

politieke propaganda, dus voor hunne eigene 

verheffing. En de menschen moeten zich, op hun 

werk, maar tevreden houden!

* v #

Ja, erger nog! A l het werk dat wij door de 

socialisten op vakgebied zagen doen in de laatste 

tijden, was : de strijd der christene syndikaten 

bemoeilijken; was : samenspannen met de pa

troons om de werklieden niet te laten over

winnen.

Te Ingelmunster, verrieden de socialisten, op 

t oogenblik dat de patroons begonnen toe te 

geven. Te Rousselare in den reuzenstrijd schre

ven ze duizenden reken tegen de werklieden, en 

weinig of niets tegen de uitsluitende bazen; nu 

ook te Iseghem en te Waereghem staan zij aan 

den kant der patroons. Slechts één dingen ken

nen zij: hun eigen politiek belang; en de belan

gen der werklieden schelen hun niet.

Werklieden, houdt die schuimers verre. Richt 

u in, op uw eigen, in christen bonden ! En houd t, 

de roode politieke wolven aan de deur !

Op weg naar huis.
Hij kwam daar gegaan, van het heerlijke Leie- 

veld : de dagtaak was af!... Zwaar, van de 

warmte, hing de lucht nog over de wegen; en 

de avond viel traag in, wazig en zoel; ’t was een 

verkwikking!...

Vele, vele vlaskapellen waren binst den dag 

door zijn handen geritseld. Soms ook had hij 

zwaar moeten puggen, aan de zijpelende bigeons 

om ze heffend op den dent te zwaaien. En nu 

was alles voorbij. De dag was af, het geld ver

diend, de plicht vervuld.

» Hij was nog niet een dier vele werkers, die 

vloeken tegen den arbeid; die morren om den 

last; die tegen hun gedacht op de wereld zijn. 

Neen! hij deed zijn werk, en was het soms lastig, 

beet eens op zijn tanden, en schoof er maar 

door. Ieder stand heeft zijn last, dacht hij : en 

hebben wij, werklieden, het misschien lichaam

lijk het lastigst, onze hoofdbreking en zorgen 

zijn wellicht minder; en dan, waarom zich den 

geest afzagen met dat gedacht : is die of gene 

niet beter dan ik? Is daarmee immers iets ver

anderd? Is er in alle vakken en standen geen 

middel, om, ja  overvloed van geluk te genieten? 

Kom ik er zelfs ook niet eens toe, dacht Karei, 

met werken en zorgen, vooral als de jongens

aankomen, een trapken hooger, tot het eigen 

zelfstandig bestaan van klein baasje te gera

ken!... In alle geval, houd ik me gelukkig; den 

last van het leven draag ik met moed, mij er 

zooveel mogelijk tegen werende; en voor de 

rest alles aan God opofferende, die er ook ver

gelding zal voor geven. En zeker, door maar 

gedurig te staren op den zwarten kant van ’t 

leven, of maar gedurig hertefretter te spelen 

met nijdig de anderen staan aan te zien, wil ik 

uit het oog niet verliezen den schoonen kant 

van t leven, en niet nalaten ook dat leven met 

alle kracht mee te leven. Waarom doen er zoo

velen dit niet?...

* *

Doelloos, gedachtenloos, ter aarde neergedrukt, 

slenteren ze hun levensdagen door. Binst de 

weke werken ze met tegenzin; en dan den Zon 

dag springen als een vêre los en schieten als vlie

gende zandstuivers op velo langs de bane; of 

als ze geen velo hebben, sukkelen ze langs den 

weS —  naar herbergskes op afgelegene wijken, 

waar een krasselende boekorgel den dans in 

gang steekt, waar een gepinte, zwadderende 

herbergdeerne de vuiligheid uitgalfert al geestig 

zijn; waar de hanekamp de driften opjaagt; of 

het duivespel het geld uit de zakken lijm t; waar 

de drank de hoofden op hol, en de zonde in den 

mensch brengt; waar niets goeds, maar veel 

kwaads geleerd wordt.

Hoe jammer, dacht Karei, hoe jammer!

* *

En toch, zoo plezierig zou het leven kunnen 

zijn! En zoo ernstig diende ’t opgenomen, om 

eenigzins bekwaam te geraken voor de groote 

rol, die in onze dagen, door den werklieden

stand te spelen is.

Zouden al die jonge mannen niet het leven 

moeten leeren zien aan zijnen schoonen kant?... 

Gods heerlijke natuur leeren bewonderen, en er

in de groote gedachte leeren vatten van God, 

alomtegenwoordig, overal werkzaam, oneindig 

schoon en goed?... Zie, dacht Karei : daar 

spreidt het Leielandschap, zoo lief en breed : 

groen, met er tusschen het zilver van de stroo- 

mende Leie, en het goud van het nog frissche 

vlas; daar boven, dien eindelijken blauwen licht

stralenden hemelkoepel, met onder aan de 

Westerkimme nog het rood van de neigende 

zonne. Voel die gerustheid, dien vrede nu alom. 

Denkt men niet van zelf hier aan het hoogere 

Wezen, dat alles in stand houdt, doordringt, 

alles dus met zijn tegenwoordigheid vervult, 

met zijn werkzaamheid richt?

En voelen we ons vanzelf niet grooter wor

den, niet groeien in de bewustheid van ons eigen 

hoogwaardig wezen? Voelen we ons niet fier, 

geschapen te zijn naar Gods eigen beeld en 

gelijkenis, uitgerust even als Hij, met verstand 

en vrijen wil? En zouden we dat verstand niet 

ontwikkelen; dien vrijen wil niet inspannen tot 

sterke beheersching onzer lagere driften? En 

zouden we, door het kennen met ons verstand, 

door het recht streven met onzen wil, niet sma



ken het hoögere genot van een echt menschelijk 

leven?

Zouden we ons verder niet fierder gevoelen, 

ja  overstroomend fier en gelukkig, door de gra

tie van God, eenigzins op God gelijkend te zijn 

geworden, goddelijk in der waarheid, immers 

deelachtig aan de goddelijke natuur, derhalve 

aangenomene kinderen Gods en erfgenamen des 

hemels?

Zouden we, in heel ons persoonlijk leven, 

die bovennatuurlijkheid niet laten uitstralen? 

Zouden we nog niet meer zorgen om ons zelven 

te eerbiedigen, de hoogheilige orde in ons zel

ven te bewaren; en zouden we ook, met een 

boven alles stijgende liefde, God niet trachten 

te bereiken en onzen naasten te omvatten?

En zoo God en onzen naaste beminnend, zou

den we niet trachten, aan God op passende 

wijze eere te geven, en onzen naaste ook tot 

God en tot het geluk te brengen?

’t Geluk te brengen in onze gezinnen; ’t geluk 

te brengen in ons werk van broodwinning; in 

onzen stand; en door de verbroedering der stan

den in de heele maatschappij.

’t Geluk in huis ! Karei kende en d"ed zijn 

plicht. Waarom kenden hem zoo velen niet ? 

W aarom vooral, door een zot loopen, brachten 

vele jonge lieden van beide geslachten, dat la

tere geluk in gevaar ?

En dan: het werk voor de broodwinning. 

Dat diende niet te zijn een ikzuchtig gevecht 

orh geld, alleen maar om te kunnen grofweg 

genieten. Neen ! elkeen diende in het werk om 

het bestaan iets hoogers te zien. Het diende te 

zijn: een broederlijk samenstreven, der bazen 

of patroons eenerzijds, der werklieden ander

zijds, om uit den schoot der moederaarde, der 

Leiestreek en der nijverheid, de leefte te trek

ken, waarmee elk onbekommerd kan leven, om 

dan nog tijd over te hebben van het leven te 

genieten, op hoogere, edeler wijze.

Eerst en vooral dus diende er wel gewrocht, 

en met verstand, om de winsten, noodig voor 

een bestaan in welstand, groot genoeg te maken. 

Vervolgens, diende er gezorgd, dat die winsten, 

evenredig de bazen en ook de werklieden toe

kwamen; en dat ze, mits menschelijk, niet over

dreven werk, konden bekomen worden. Der

halve moest er zeker, voor het werk, organisatie 

bestaan: vereeniging van bazen, vereeniging van 

werklieden, ten einde volgens den stand der 

nijverheid, het werk en de winsten te regelen. 

Nog zoo lang zullen we aan onze vereeniging 

moeten werken, dacht Karei, om in bazen en 

werklieden dat verstand en dien overleg te krij

gen, noodig tot ernstig vakvereenigingswerk. 

Daartoe dienden de jonkheden vooral hunne 

krachten in te spannen.

Ook, om door allerhande werken voor volks

ontwikkeling, het opkomend geslacht, voor zijn 

taak van enkeling, van huisvader of huismoeder, 

van vakman én vakvereénigingsman, van stands- 

genbot en van staatsburger op te leiden. Hoe 

los is nog de stand der werklieden ! Elkeen feest 

en maakt plezier; en peist niet op de groote 

taak die te verrichten valt

Laat ons dus maar voort onze krachten in

spannen. Stilaan maar voortwerken aan onze 

eigene ontwikkeling; en aan de ernstigmaking 

van anderen. Stilaan ook zullen onze bonden 

voor volksopleiding, en onze vakvereniging 

groeien. Eensdaags bereiken we met Gods hulp 

toch ons doel van een groot, schoon, georgani

seerd volk.

De weg was gekort, onder dat mijmerend 

vooruitstappen. Karei trok zijn huisje binnen. 

Het tafelke stond gereed. Ha, vader is daar, 

klonk het uit dén mond der kinders. Gauw, rap, 

jongens, we gaan eten, zei moeder. Ze vielen 

er aan; en het smaakte.

Buitenlandsch overzicht
In  de Balkans

Terwijl de Balkansche bondgenooten in eenen 
schandelijken broederstrijd malkander bevechten en 
verscheuren, worden zij door de Turken eene eerste 
en niet onverdiende straf toegediend. De stad 
Andrinopel, die zooveel geld en bloed kostte, werd 
hun door een Turksch leger wederom ontnomen.

De Turksche troonopvolger deed er zijne plechtige 
intrede en de opperbevelhebber Enver Bey verklaar
de dat zij Andrinopel niet meer loslaten. «Europa 
mag weten, riep hij uit, dat geheel ons leger bereid 
is te sneuvelen, tot den laatste man, liever dan 
Andrinopel te verlaten. »

Wat de mogendheden zullen doen, blijft nog onbe
kend. Alleenlijk weten wij dat Engeland op eigen 
hand niet zal opkomen tegen de Turken, maar zij 
liet den Turk weten dat hij op de bescherming van 
Engeland niet moet rekenen.
Terwijl Grieken en Serben de Bulgaren voort 

beschieten, is men er toch in gelukt eenen stap te 
doen tot den vrede.

De afgezanten der Balkansche Staten zijn bijeen
gekomen in eene Vrede-Vergadering te Bucharest, 
om een einde te stellen aan den strijd.
Een wapenstilstand van vijf dagen werd er beslo

ten. ’t Is een eerste stap.
Ingezien de gesteltenissen der oorlogvoerders, 

zullen de zaken lastig gaan. De Serben en Grieken 
zijn verdeeld. De eene willen den vrede sluiten. Het 
zijn de staatslieden en landbestuurders. Anderen 
willen van geen toegevingen weten. Hun doel is de 
Bulgaren ten uiterste te drijven en verpletteren door 
de ruwe macht. Zoo zijn de legerhoofden en een 
groot getal volksvertegenwoordigers gesteld, en het 
volk doet mede. De roep van het volk is: voortstrij
den zonder genade.

In zulke omstandigheden zijn de vrede-onderhan- 
delingen begonnen. De afgezanten zullen zeer 
behendig moeten roeien willen zij tot eenen goeden 
uitslag geraken.

In Europa is er maar eene stem : ’t Is genoeg, de 
maat is vol !

*
* *

In Holland zitten ze nog altijd in het zweet om 
het ministerie der linkerzijde samen te rakelen. Na 
zes weken moeken en pogen heeft Dr Bos het opgegeven 
en de Koningin bedankt voor het vertrouwen dat zij 
in hem gesteld heeft. De socialisten willen niet mede 
en een zuiver liberaal ministerie is niet leefbaar.

Nu zitten de liberalen te treuren over de broosheid 
van hunne overwinning. Maar zij verdienen het 

dubbel en dik. Met wien men verkeert wordt men 
vereerd.S Zij hebben de roode partij gevleid vóór de 
kiezing. Nu zitten zij gevangen. De roode mannen 
hangen nu gelijK lood in hunne beenen. Het land 
sukkelt voort zonder ministerie.

*
* *

Een droevig schouwspel is tegenwoordig de 
onmacht der Europeesche grootmachten ten opzichte 
van den bloedstrijd der Balkans.

De twee groote Europeesche verbonden de Drie
bond en de Drievoudige Overeenkomst zingen op 
alle toonen dat zij den vrede in de wereld doen 
heerschen. Daarom vragen zij legers, altijd voort 
legers, want volgens hen, een gewapende vrede is 
alleen mogelijk.

Ondertusschen laten zij de overeenkomsten en 
verdiagen op schandelijke wijze breken.

Het verdrag van Londen is pas geteekend of de 
Turken nemen den hopeloozen toestand van Bulgarie 
te bate om Andrinopel en ommeland wederom in te 
palmen.

Waartoe dienen dan verdragen ? Dit laten de 
mogendheden gebeuren en zij zwijgen. Ja zij spreken 
maar om te zeggen dat zij hun oordeel uitstellen tot’ 
later. En de slimme Turk, die de zwakke kanten der 
buitenlandsche politiek wel kent, gaat maar vooruit, 
herovert de verloren streken.

Later zal men komen zeggen : ’t is een gedane 
zaak. De Turken zijn Macedonië meester.
Wij moeten van dit feit rekening houden! Met zulk 

een stelsel moet men de oorlogen vereeuwigen.
Zulke handelwijze ontneemt aan overeenkomsten 

en verdragen alle weerde en alle gezag. Het is zoo
veel als zeggen: de verdragen zijn van geen tel. Het 
ruw geweld en de moordende strijden zijn de opper
ste wet, waarvoor alles moet buigen.
Zulk een stelsel stelt de poort wagenwijd open voor 
wildheid, barbaarschheid, geldzucht en slokzucht.
Is dat de beloofde wereldvrede?

KRONIEK VAN DE WEEK
Heel kort, heel kort zeggen ze mij. ’t Zij zoo!

Ge kent nog allen die logebeschuldiging tegen 

Pater Cambier. Die zaak is af. De Pater is vrij

gesproken en dan nog met klank. De zwarte 

vrouw die den Pater beschuldigde van kinder

roof heeft voor de rechtbank zelf bekend dat 

al die beschuldigingen valsch waren.

En daarmee zullen wij, goedzakkige katho

lieken, weerom content zijn. A llo  aan de schand

paal die vuige framassons die de vuiligheid, waar 

ze heele dagen in wentelen, op onze zendelingen 

willen werpen. Eere aan onze geloofsboden en 

schande aan dat gespuis dat in den duistere op 

de eere van onze priesters loert.

* * *

We zullen maar niemendal zeggen over ’t 

apenspel van de Kamers. Priester Fonteyne gaat 

uit jagen aan de Limburgsche grens; liberalen 

en sossen wandelen rond en saboteeren de zit

tingen; Demblon is generaal die aan de blauwe 

en roode schapen commandeert of ze binnen of 

buiten moeten, en een heele boel van die heeren 

komt niet af.

Toch komt verandering! Op voorstel van den 

Heer Woeste zal op 14 October, in bijzondere 

zittingen, de schoolwet besproken worden, om 

in orde die bespreking te houden.

Toekomende week meer daarover!

* f  *

Hugo Verriest heeft gesproken te Gent, in de 

Tentoonstelling. Volk, volk zoo er nooit te zien 

was, op de vensterbanken zelf zat er volk. Hugo 

Verriest heeft een ware veldslag gewonnen, een 

victorie voor ons Vlaamsche beweging. Was ik, 

man van letterkunde, ’k schreef er meer over. 

Nu zeg ik alleen dit: De blauwvoet vloog in de 

Gentsche Fransche Expositie. Zeg mij dat ik een 

droomer ben... Merci, maar dat feit vaagt nie

mand weg... Storm op Zee !

Eerw. Heer Ccezar Gezelle.
Deze week is Eerw. Heer Ccezar Gezelle door Zijn 

Doorl. Hoogw. onderpastoor benoemd op St-Maar- 
tens te Yper.

In 1900 werd Eerw. Heer Gezelle leeraar van 
poësis aan StAmandsgesticht alhier.

In die 13 jaren heeft hij aan honderden studenten 
medegedeeld zijn eigen kennis. Wie kon beter dan, 
hij, de jonge geesten en jonge harten warm maken 
voor het schoone, dan hij die zelf een kunstenaar was. 
En, benevens de wetenschap, benevens den smaak 
voor het schoone, gaf hij aan zijn studenten met een 
ware drift voor het goed. Wie E. H. Gezelle als 
leeraar kende, zal nooit vergeten hoe zijn heerlijk 
diep- ingrijpend woord indruk maakte op de studen
ten. De studenten eerden hem, waren hem genegen, 
en dankbaar. Eerw. Heer Gezelle, die honderden 
studenten blijven u genegen en dankbaar.

Primula Veris, Uit het Leven der dieren,Leliën van 
Dalen., benevens die tallooze artikelen wijd en zijd, 
de bewerking der nieuwe uitgave van Guido Gezel- 
le’s verzen, van Loquela, die tallooze lessen over

letterkunde, voordrachten... dat was het werk van 
E. H. Gezelle te Kortrijk. Hoe dikwijls mochten we 
hem niet hooren van op den kansel of ons geven die 
prachtige voordrachten over letterkunde. Als E. H. 
Gezelle optrad gingen velen, velen luisteren naar dat 
rijke woord. De leden van de Vlaamsche Wacht 
weten het best; en ’t is niet noodig meer te schrijven 
over C. Gezelle als redenaar. Hij was de beste dien 
we kenden te Kortrijk... en in vele Kortrijks!’t Is 
een verlies voor ons, een groot verlies en moeten we 
hetzeggen.dat we hem metgroote Spijt zien heengaan? 
Maar toch hopen we hem dikwijls terug te zien te 
Kortrijk waar hij zooveel vrienden telt, vrienden die 
groot gaan op zijn vriendschap, en voor wie ’t een 
vreugde zal zijn hem wederom te mogen ontvangen.
Eindelijk brengt ook de Redactie van ons Blad, 

hulde en dank aan Eerw. Heer Gezelle. Hij was een 
onzer beste medewerkers, en hij heeft zijn groot 
deel bijgebracht om ons blad te maken wat het is. 
Altijd mochten we op hem rekenen. We mochten 
zijn reis naar Canada aan onze lezers ten beste 
geven; we mochten zoo dikwijls in onze letterkundige 
kroniek op de deur gaan kloppen. En wat hij verder 
nog schreef., ja, dat weet een die vroeger ook op 
’t college was, en nooit vergeefs bij E. H. Gezelle 
aanklopte.
We zeggen onzen gevierden medewerker dank! 

Maar, verlaat hij het College en de Stad, we hopen 
vast dat hij ons blad nu als te voor die prachtige 
bijdragen leveren zal. Want hij is en blijft ons blad 
genegen, omdat hij wil wat wij willen: Ons Vlaam
sche Volk naar hooger voeren. D e  R e d a c t i e .

Hooges chool-Exam e n s.
Doctoraat in geneeskunde, éerste proef: Beheyt 

Simon, van Moorslede, op voldoende wijze.
Doctoraat in geneeskunde, tweede proef : Van de 

Walle Josef, van Iseghem, op voldoende wijze ; 
Den Doncker Oscar,van ; Ingoyghem, met onder 
scheiding.

Doctoraat in geneeskunde, derde en laatste proef: 
Cardoen Emiel, van Passchendaele, met onderschei
ding ; Van Hee Xavier, van West-Roosebeke, op 
voldoende wijze ; Feys Maurice, van Kortrijk, met 
onderscheiding.
Candidatuur in wijsbegeerte en letteren, eerste 

proef: Thienpont Henri en Vandenberghe Emiel, van 
Kortrijk, met onderscheiding ; Nolf Henri en Polle- 
feys Leon, van Kortrijk, op voldoende wijze.

Candidatuur van wijsbegeerte en letteren, tweede 
proef: De Muelenaere André, van Ardoye, op vol
doende wijze.

Examen van Ingenieur voor de mijnen, eerste 
proef: Roose Carlos, van Kortrijk, op voldoende 
wijze.

ONZE BONDEN.
A R D O Y E .

Boerenbond afdeeling : Brandverzekering. —

Heden Zondag, zijnde 3 Oogst, grijpt onze jaar- 

lijksche vergadering plaats om 4 uren in de zaal 

der Boerengilde. A l de leden zullen er aanwezig 

zijn.

Terstond daarna zullen wij de algemeene 

maandelijksche vergaaering hebben voor den 

Boerenbond met eene ieerrijke voordracht door 

den Heer Defoort, landbouwkundige te Coucke- 

laere.

A l de boeren moeten er naartoe, en vooral 

onze jonge leden : zij vooral moeten zich laten 

onderrichten.

Werkliedenbond. —  Studiekring. —  't Is 

Vrijdag avond, vrienden, dat wij ons opnieuw 

zullen terugvinden rond de gezellige studietafel. 

W ij zullen dapper voortdoen met onze studie- 

avonden, en wij rekenen erop dat de studie- 

makkers wel een of ander nieuw lid zullen mede

brengen. Aangezien gij allen zeer tevreden 

zijt, moet gij trachten dat anderen ook nog dat 

geluk kunnen genieten van breedere kennis te 

bezitten.

Jonge-Wacht. —  Studiekring. —  Het deed 

ons allen deugd te bemerken bij onze laatste 

bijeenkomst dat men eene hand geslegen had 

aan onze boekenkas, hebt moed en wellicht is 

zij in regel.

’t Was een belangrijk onderwerp dat wij 

Dinsdag laatst bespraken : het Jodendom.

W ij zagen het eigenaardig feit dat de Joden 

één God aanvaarden midden al de veelgoderij, 

dat legden wij uit door de roeping van Abraham,

van Mozes, der propheten en eindelijk door de j 

verbanning. Dan zagen wij hunnen godsdienst 

met hun gedacht over God, de ziel binst en na • 

het leven, alsook de engels.

’t Was leerrijk, en inderdaad, al de leden zijn 

uiterst tevreden, en ’t ware wenschelijk indien : 

nog eenige Jonge-Wachten de offervaardigheid | 

van onzen E. H. Proost en Studiemeester wilden 

eere aandoen en komen luisteren en medespre- 

ken in onze nuttige en ernstige vergaderingen.

Tot Dinsdag avond!

EM ELGH EM .

Jonge Wacht. —  Morgen Zondag, kwart voor 

één, op den Dam, van daar naar Pitthem. De 

kerels gaan er komen met 38 man en voeren , 

twee kooren uit.

Studiebond. —  Maandag avond, te 8 / i  uren. 

Over ’t Verbiest-drama en de Verbiestfeesten. 

Herhaling der liederen.

ISEGHEM .

W ERKLIEDEN BO ND . —  Wijkmeesters. —

Heden avond te 8 uren, algemeene vergadering. 

Belangrijke dagorde. Bestuurleden van al de af 

deelingen worden ook verwacht.

Zanggilde. —  Zondag na de hoogmis, ’t Zal 

gaan en ’t moet gaan, zelfs met ’t moeilijk lied 

« ’t En zal ». O p  tijd beginnen !

Bestuur Werkliedenbond. —  Zondag avond, 

te 6 uren vergadering. W e moeten onze schade 

inhalen; en we zitten met ernstige punten.

Drankbestrijders. —  Onze eerste vergadering 

lukte uitstekend. A lzoo een 25 toehoorders om 

te beginnen dat is goed. En wie er was beklaagde 

’t zich niet. De Eerw. Heer Proost ging recht op 

de zaak af, ’t is wel waar dat velen voor drank

bestrijding niets voelen, omdat ze niet weten 

wat al schade die drank te weeg brengt. We 

moeten dien vijand kennen om te weten wie en 

wat hij is.

Zondag avond 3 Oogst, te 7 uren, tweede 

voordracht door den Eerw. Heer Proost, ’t Zal 

wel alhier of aldaar iemand een nieuwen maat 

meebrengen.

Studiebond.—  Maandag avond, te 8 /a, uren. 

Bij vergissing stond het Zondag laatst in ons 

blad niet en... ’t waren er velen te kort. Maan

dag halen we onze schade in. Herhaling van de 

les over « de taak der G ilden op huishoud

kundig en sociaal gebied ». Nieuwe les: « De 

eer van den arbeid » volgens de katholieke leer.

Algemeene vergadering.—  Zondag 10 Oogst.

’t Moet een schrik van volk zijn. Eerw. Heer 

Maes van Wevelghem komt spreken. En hij 

brengt van zijn volk meê. Vrienden van Ardoye 

en Kortrijk en van ’t omliggende kom t eens 

kijken.

Boerenbond. —  Morgen Zondag, te 3 uren, 

algemeene vergadering. Voordracht van Eerw. 

Heer Proost over de nieuwe schoolwet en den 

vierden graad voor landbouwonderwijs.

Jonge Wacht. -- Morgen, 3 Augustus, te

I uur, uit de Belle Vue naar Oost-Nieuwekerke. 

Ons iokaal aldaar is St-Hubert, bij de kerk.

Naar Pitthem. —  De Verbiest feesten 1 0 A u 

gustus. De Jonge Wacht gaat meê onder nr 20. 

Per rijwiel in groep te 1 uur stipt van de Groote 

Markt. De stoet is te 2 uren. A llen meê in den 

stoet. Lokaal « Oude Bakkerij » achter de kerk. 

ROU SSELARE .

In verlof. —  De studiekring der G ilde is ir 

verlof gegaan. De bijeenkomst der verscheidene 

studiekringen op Zondag 11. is allerbest gelukt. 

De bespreking over de verzekeringswet, en de 

schoolwet werden wel aanhoord. Het bondslied 

klonk nog eens; en ze wenschten malkaar een 

hertelijk tot weder ziens.

Propaganda der Gilde. —  Vergadering op 

Maandag 4 Oogst. Opgelet, gasten: ’t begint 

kwart na den achten, stipt.

Bespreking: ’t syndicaal congres.

Aan onze Bisschoppelijke College’s
De heer Bruno Neyrinck, eerste prijs in uit

muntendheid aan ’t tweede jaar wijsbegeerte, te 

Rousselare.

De heer Jos. V an der Meersch, derde prijs in 

uitmuntendheid in de rhetorika aan Sint-Lode- 

wijks te Brugge en behaalde in ’t concours voor 

’t bisdom den tweeden accessit in latijnsche rede

voering, den vijfden accessit in fransch, den 

vierde accessit in vlaamsche redevoering.

De heer Greg. Clément, vierde prijs in uit



muntendheid in de zesde aan 't College te Thielt.

De lieer Antoon Rodenbach, leerling aan de 

zesde te Rousselare, bekomt een accessit in ’t 

concours voor ’t bisdom; en de heer Maurice 

Van Acker, leerling aan de zesde te Kortrijk, 

behaalt twee accessieten.

De heer Ger. Clément, behaalt zijn diploma 

voor onderwijzer, de heer Jos. Van de Kerkhove 

is de eerste in het derde studiejaar, te Thorhout.

De heer Pattyn is de eerste in de vierde latijn- 

sche te Thielt.

Landbouwschool te Avelghem.

Diploma in de lanbouw-werktuigkunde. Met 

de grootste onderscheiding : de heer Jules Van  

de Putte; met groote onderscheiding ; de heer 

Jean Van Steenkiste.

Normaalschool van Thourout.
Uitgangsexamen 1913.

De jury, bij ministerieel besluit aangesteld om het 
uitgangsexamen van de leerlingen-onderwijzers der 
Normaalschool te Thourout in te richten, is bijeen
gekomen van 14 tot 31 juli. 
42 leerlingen hebben het Diploma bekomen.

Beleforterie Guido Couckelaere Hovelaque S. Moscroen
Deman Hilaire Moorseele Pattyn Remi Veurne
Colpaert Odiel Waereghem Roelof! G. Sysseele
“Dewinter J.-Bapt. Ruysselede Houttekiet R. Heestert
■Grillet Georges Rrielen Couckuyt G. Winkel St-Eloi
Serryn Hugo Yper Devolder Emeric Coolscamp
Coulier P. Elverdinghe Trypsteen H. Rousselare
Decoene Jules Lauwe Hudders L. Oedelem
Duflou Flor. Yper Debacker J. Hoogstaede,
Gailleaert Alb. St-Laureyns Pauwels C. Avecapelle
Nol let Abel Pickebusch Deschepper K. Oostcamp
Ver.inneman M. Rousselaere Dejonghe R. Coolscamp
Torré Oscar Ploegsteert Simoen Ang. Leffinghe
Leboutte G. Zarr. n Clement Gerard Iseghem
Decoeker R. Luigne Barbe Oetave Rolleghem
Derveaux S. Wercken Roose Benoit Rumbeke
Vanacker G. Stailen Depré R. Becelaerre
Versteele Ch. Wynghene Ennaert M. Kemmel
Vanoverpeldt Jos. Moorseele Anseeuw L. Beernem
Marqués L. Thourout Debulcke C. Zuidschote
Decuyper L. Oedelem Wambeke M. Ruysselede

Aan allen hertelijk proficiat.

STERFGEVAL
Te Sint-Niklaas is overleden de heei Jozef 

Van Naemen, bijgevoegd volksvertegenwoor

diger voor Rousselare-Thielt.

De heer Van Naemen was slechts 41 jaren 

oud. Hij was gemeenteraadslid van Iseghem van 

1907 en schepene der stad sedert October 1909. 

Met December 1912 verliet hij Iseghem om zijn 

geknakte gezondheid te herstellen.

Hij was voorzitter van ’t Vincentius genoot

schap, te Iseghem, van « Eigen Huis », en be

stuurlid of eere-voorzitter van alle nuttige inrich

tingen.

Hij was een katholiek van de daad, een voor

beeldige christen en zijn m ilddadigheid was 

effenaf, zonder einde. God loone hem om zijn 

•werk!

Aan de hoogedele familie van den heer Van 

Naemen bieden we onze christen rouwgroeten.

Eerw. Pater Ach. De Brabandere.
L IJK RE D E  uitgesproken door Eerw. Heer 

Dr De Coene, leeraar aan de Normaalschool te 

Thourhout.

Eerwaarde Heeren, Achtbare Bloedverwanten 

van den overledene, Beminde Christenen,

Als een soldaat gesneuveld is op het verre 

slagveld, en de droeve doodmare in zijn dorp 

is toegekomen, dan zoeken magen en vrienden 

van den gestorvene malkander in stil geween; 

zij treuren om zijn lijk dat ginds door niemand 

bekend, verminkt en verwaarloosd ligt, en zij 

komen vóór het altaar in de dorpskerk bijeen, 

om bijstand en om troost.

Beminde Broeders, wij ook zijn hier verga

derd in rouwe en in weedom, onze gedachten, 

onze gebeden, ons harte vol van onzen vriend, 

die als een soldaat van Christus en veroveraar 

van nieuwe landen, gevallen ligt op het verre 

strijdplein. Ons ook, wordt het niet gegund te 

weenen bij zijn doode lichaam, doch wij, wij 

weten dat zijn overblijfsel niet verlaten ligt : de 

christenen van China, zijn geestelijke kinderen, 

hebben hem in het nederig Zendingkerkje een 

laatste en dankbare hulde gebracht; een missie- 

' broed er heeft met diepgevoelde pieteit zijn gral 

toegedekt, en ginds te Siao-Kiao-Pan in China 

(Z. W . Mongolië) is benevens zooveel andere 

reeds een nieuwe houten kruisje geplant, waar 

de naam opstaat van Pater Achiel De Braban 

dere, geboren den 24 Maart 1881, te Iseghem, 

in België.

Uit vrome en dóórchristene ouders geboren, 

groot gekweekt in zijn moederstad, in het hart 

van Vlaanderen, waar vlaamsche deugd en reine 

zeden aan de haardstede nog huizen, groeide in 

hem, vooraleer hij er zelf bewust van was die 

eenvoudige, die rechtzinnig en onverbloemde 

christelijkheid die de eerste grondslag is waarop 

een echt priesterleven of een zendelingsroeping 

kiem kan schieten.

Nadat de eerste, goed verzorgde huiselijke op

voeding zijn prille ziel met deugd en goede ge

woonten had gekneed, werd hij leerling van het 

Sint-Jozefgesticht, hier ter stede, ...en ik gis, 

zonder hem destijds van nabij gekend te hebben, 

dat zijn meesters hem beminden om zijn kinder

lijke vroolijkheid, zijn eenvoudige zeden en zijn 

stille werkzaamheid. —  Overigens maakte hij er 

ongetwijfeld, zonder veel gerucht, de noodige 

studiejaren door, en kwam met October van 

1894 te Roeselare, in het Klein Seminarie, waar 

wij het geluk hadden hem aan te treffen.

Daar werd hij van kind tot jongeling gezalfd 

en groeide op in deugd en wijsheid, vóór God

en vóór de menschen; daarheen had Gods voor

zienigheid hem gebracht, want goddelijke be

doelingen rustten op zijn hoofd! Roeselare, dit 

zalig studentenoord waar wij, met hem, zes lange 

jaren, zij aan zij, hebben geleefd, de dichtei 

heeft het zoo stipt-juist beschreven :

... Aanschouwt hoe zij, geknield, te zamen 
het needrig « bid voor ons •• herhalen, en wanneer 
de driemaal heil’ge Naam genoemd wordt, hen niet schamen 
van een aanbiddend hoofd te buigen t’zijner eer.

Gelijk als op het veld de rijke koomiaivn 
Bij ’t streelen van den wind in vloeibre golven varen, 
zoo buigt een hoofd omlaag en d’andre buigen meê, 
terwijl men Jezus noemt in ’t staamlen van de beê.

Aanschouwt hoe ze aan het spel .. doch neen, dat heet geen
’t Is strijden lijf om lijf, of ware ’t Vaderland [spelen.
besprongen ; hoort alom de dondrende bevelen
weergalmen, en gezwind het volk van wederkant
ten strijde rukken, om al strijden te bezwijken,
of, levend, nimmer toch de wapens neer te strijken,
eer men den zegepraal en ’t loof gewonnen heeft,
’t onschuldig eereloof, waar bloed noch schande aan kleeft.

Doch nauwelijks, na den slag is 't vrêeverbond gesloten, 
of zwaarder strijd komt aan: hier baat geen ruwe macht, 
geen snelle buigzaamheid den dappre krijgsgenoten, 
maar deugd en taaie moed, en vaste willenskracht, 
die zit, en zwijgt, en zwoegt, onstoorbaar in heur zw'oegen : 
die zal u palme en kroon bij palme en kroone voegen,
0 Rousselaersclie jeugd, die, in den letterstrijd, 
onwinlijk immer waart en nog onwinlijk zijt!

Gods engel waakt op u, het zij de blijde morgen
u, reeds aan ’t werk, begroet, het zij de milde nacht 
uw slapend lichaam, in aijn pluimen schoot geborgen, 
met heilzaam rusten laaft en versche levenskracht.

Hij waakt op ’t needrig kind — Voor Gods altaar gebogen, 
een vier brandt in zijn hert, een vier brandt in zijn oog, 
dat niemand blusschen zal of wederhouden mogen : 
geen toomelooze zee, geen bergen hemelboog,
Geen ruw barbaren hand, geen roodgeweende wangen 
Van oudren die vergeefs hem om de lenden hangen.
Gods engel, spreekt het, gaf mij Jesus Kruis in d’hand 
En waar dat Kruis niet heerscht, daar is ’t mijn Vaderland !

Ja, de engel Gods waakte op dit edel kind, 

en tewijl wij samen in spel en studie 6 jaar lang, 

het studentenleven met zijn lieve of leede dagen, 

doormaakten; terwijl iedereen hem zocht om 

zijn vrome deugdzaamheid, zijn diepgevoelde 

godsvrucht, zijn schuchtere eenvoudigheid, zijn 

onschuldige vroolijkheid, daar groeide in hem 

een mannelijke, een edele gedachte!

Met den zomer van 1901 was de tijd geko

men, waarop wij scheiden moesten, omdat onze 

levensbanen voortaan in andere richtingen lie

pen. L ijk de ridders uit de middeleeuwen, kloek 

van hand, en kloek van moed, stonden wij daar: 

en zagen zwijgend naar malkaar; wat gingen onze 

makkers worden; wie zal het loflijkst waagstuk 

doen? W ie brengt misschien uit ’t land van 

over zee, den rijksten buit voor Christus mee( 

bij heidenen opgeladen?

Met drie andere makkers trok Achiel De Bra

bandere naar het Missiehuis van Scheut, bi; 

Brussel.

Daar, en in het klooster van de Vlamingstraat, 

te Leuven moesten 6 nieuwe jaren doorgebracht 

worden, in afgezonderd streng novicieleven, in 

stil gebed, en in lastige studie; tot hij nu gansch 

geadeld, geridderd en gepantserd, bereid stond 

om met September 1907 naar Z. W . Mongolië 

op te trekken.

Achtbare bloedverwanten, beminde christe

nen, hebben wij wel overdacht wat de roeping 

en het leven van een missionaris te beteekenen 

hebben in onze katholieke kerk ? W ij heeten 

« katholieken » en het woord katholiek betee- 

kent algemeen en wereldbreed verspreid. De 

zaligmakende Roomsche Kerk, een vrucht van 

Jesus’ Verlossingswerk, is niet gesticht voor ons 

alleen; zij is katholiek, d. w. z. zij is bestemd 

voor alle landen, alle volkeren, alle tijden. W ij 

allen, die deel uitmaken van deze maatschappij, 

door Christus gesticht, door Paus en bisschoppen 

bestuurd, wij dragen maatschappelijke verant

woordelijkheid; en op elkeen van ons weegt 

de plicht, mede te helpen in de mate van onze 

vermogens, tot verspreiding van het katholiek 

geloof.

De eenen hebben er een levensdoel van ge

maakt, te ieveren om het aloude geloof en de 

katholieke zeden in stand en in bloei te houden 

in hun eigen vaderland ; anderen ondersteunen 

de eersten met hun voorbeeld, en met hun ta

lenten. Voor de verspreiding van onzen gods- 

diest in vreemde landen, zijn sommige goede 

werken, als bronaders van hulpe en bijstand, 

gesticht: de Voortplanting van het Geloof, de 

heilige Kindsheid, de arme kerken, Sint-Pieters- 

penning; terwijl sommige mannen door God 

bijzonder uitverkoren, huis en land en volk ver

laten, om met eigen handen op het gebied van, 

den Satan, den standaard van Christus te gaan 

planten: « o portet illums regnare ».. Z ij spreken 

zooals Pater Verbiest weleer, die in hetzelfde 

China begraven ligt. (bl. 24).

W at heeft er ons tot zendeling gemaakt?

Was ’t onze geest of was ’t ons hart ? Een 

zendeling heeft meer dan liefde; hij heeft dorst 

naar zielen.

W ij hadden dorst; die dorst was onze roe

ping. Ginds op die verre stranden, bij heiden

sche, soms wilde volksstammen, heeft de mis

sionaris een ontzaggelijk opvoedingswerk te ver

richten; maar welke vreugde geniet hij niet wan

neer hij eenige menschen kan in onzen schaap

stal brengen, vereenigd met ons in liefde voor 

J.-Chr., onder de gehoorzaamheid van den Paus 

van Rome, in de belijdenis van hetzelfde ge

loof ? W at moet er dan niet zinderen in zijn 

ziel, wanneer hij in zijn brevier bidt: « te per 

orbent terrarum sancta confitetur Ecclesia » : 

de heilige Kerk, tot op de uiterste palen der 

wereld, brengt u glorie en hulde, o Heer !

Goddank, ons vlaamsche volk verstaat nog 

immer de liefdevolle zending dezer helden, ert 

aan hun apostolisch werk gunt het zijn vereering, 

zijn liefde, zijn geld, zijn kinderen. En toen 

onlangs de haat der vrijmetselarij de vlekke- 

looze eer dier steeds geliefde kinderen met vuil

nis wilde bezwadderen, ging er een rilling van 

verontwaardiging door ons land... Gij ook, acht

bare parochianen van Iseghem, die zooveel mis

sionarissen onder uwe kinderen telt, wildet hun 

eer wreken, en daarom hebt gij hun beeltenisse, 

en ook de beeltenisse van Pater De Brabandere 

in triomf gedragen door de straten van Iseghem 

en Rousselare.
* * *

Diepbeproefde vader en bloedverwanten, uw 

verlies is groot en wij begrijpen uwe smart. 

Wellicht heeft in zijn bange lijdensstonden uw 

zoon, in ’t verre China, meer dan ééns aan u 

gedacht en voor u gebeden.... Misschien zooals 

Pater Verbiest bittere woorden gepreveld (bl.

1 4, Verschaeve) :

....... Betere ouders, die

hun kinderen meer beminden, zijn er niet ;

Geluk, als ik bij hen, genoot geen k ind.....

nu liggen zeeën tusschen hen en m ij.....

Doch moge de christelijke deelneming van al 

deze geloovigen hier, uw hart verkwikken ! W ij 

bidden God dat gij deze beproeving moget met 

gelatenheid doorstaan, tot zielelafenis van uwen 

zoon en tot eigen zaligheid. —  W ilt niet hope

loos weenen « sicut cceteri qui spem non habent» 

zooals degenen die geen christelijke hoop be

zitten zooals wij. Op de graftomben van onze 

kerkhoven, beitelen wij deze zinzwangere teeke- 

nen: D. O. M. (Deo optimo maximo), wij bren

gen Hem het sacrificie van onze beminde afge

storvenen. —  In het Oud-Testament werden aan 

God de schoonste vruchten, de schoonste bloe

men, de schoonste dieren opgedragen —  Gij 

dierbare ouders, die,kinderen hebt gekregen on( 

ze tot Gods glorie op te brengen, offert met 

onderwerping uw schoonste kind aan Gods eer 

en glorie.

Aan ons, de klasmakkers van Pater De Bra

bandere, is het ook niet gegeven hem ten grave 

te leiden, en zijn lijk te dekken met zijn schild; 

doch uit zijn vroegtijdigen dood putten wij diep

gaande lessen van ijver en apostolaat. —  Onze 

vriend had zich edelmoedig tot Gods arbeid 

aangegord, en op korten tijd heeft hij veel op- 

gevorkt voor de schuur van den hemelschen 

Vader. —  De liefde die ons vreenigt is sterker 

dan de dood; door de gemeenschap der heiligen 

blijven wij met hem in betrekking, hij ontvange 

onze gebeden, en schenke ons zijn voorspraak.

Reeds driemaal zijn wij moeten bijeenkomen 

om lijkplechtigheden van vrienden te vieren, en 

toch dunkt het ons, dat wij maar pas begonnen 

te leven. Het voorbeeld van P. Debrabandere 

weze ons een machtige prikkel, opdat, wanneei 

de Heer ons roepen komt, Hij ons niet werk

loos en onvoorbereid vinde; maar dat elkeen 

van ons « slape op zijn schild en houde het 

zwaard in d ’hand » (Gezelle).

STAD ISEGHEM
Prijsuitdeeling in St-Jozefs m iddelbare  

school. — Woensdag namiddag was ’t prijsuitdee
ling. Vele ouders waren aanwezig, en voor hen 
voerden de jonge mannekes hun aardige tooneel- 
stukskens op. ’t Was oprecht goed, want spelers 
maken is geen fabriekwerk. 

De uitslag van dit jaar bevestigt eens te meer de 
degelijkheid van ons vrij onderwijs. Bestuurder en 
leeraars verdienen dank en genegenheid om hun 
offervaardigheid en werkzaamheid. 

Uitslagen in uitmuntendheid ;
Eerste studiejaar. — 41 leerlingen. 

le prijs, Jerome France, Ingelmunster 3369 p.
2e » Urbain Wybo, Iseghem 3359 p.
3e » Maurice Vanderheeren, Iseghem 3148 p.

Tweede studiejaar. — 36 leerlingen.
(4163 punten) 

lc prijs, Gerard Behaeghe, Iseghem 3773 p.
2C » Richard Duyck, Heule 3758 p.
3e » Jozef-Constant Deblauwe, Iseghem 3416 p.

Derde studiejaar. 19 leerlingen.
(4950 punten) 

le prijs, Jozef Behaeghe, Iseghem 4202 p.
2C » Gerard Strobbe, » 4120 p.
3e » Lucien Verbrugge, » 4022 p.

Het eereteeken geschonken door den weledelen 
Heer Baron, werd toegekend aan Jozef Behaeghe.
Aan den jongen laureaat en aan al die knappe 

studentjes en hun ouders hartelijk proficiat!

Het Abonnement.

Een der grieven waarmede men meest ge-, 

schermd heeft tijdens de laatste gemeentekie- 

zing, tegen burgemeester Carpentier, was hefi 

abonnement : ’t was onrechtveerdig opgemaakt, 

de rijken betaalden veel te weinig, de burgers, 

handelaars en neringdoeners veel te veel! Den

2 7 September 1911 schreven de tegenstrevers 

in hunne kiesreclaam de volgende regels :

« Indien wij, door uwe stemmen vereerd, de 

meerderheid in den gemeenteraad uitmaken, 

zullen wij het abonnement leggen uitsluitelijk op 

den overvloed en niet op de onzekere winsten 

van den handelaar. De kleine burger betaalt 

reeds genoeg in opcentiemen om in het abonne

ment niets meer te moeten tusschen komen. »

Welnu, de lijst van het abonnement voor 

1913 is thans opgemaakt door die meerderheid, 

en welke verandering is er aan gebracht? Op 

er, volgens hen, zoodanig veel ten onrechte en 

geheel die lange lijste aangeslegenen, waaronder

overdreven geschat waren, vindt men er slechts 

elf verminderd, daarin zijn er, gelijk alle jaren, 

tengevolge van sterfgeval of gekende verminde

ring van goed; maar ook nog twee renteniers er 

den heer Constant Gits, gekend voor een der 

grootste handelaars der streek en die zijn in

komen ziet verminderen van 1500 frank, ’t Is 

jammer voor dien duts!

En dat is al wat men gevonden heeft in 

die schrikkelijke onrechtveerdige schatting van 

vroeger!!!

Maar wat heeft men gedaan met de burgerij, 

bijzonder met de kleine burgers die niets meer 

zouden te betalen hebben?

Men heeft er -eenvoudiglijk vijf en veertig ver

hoogd!!! ’t Moet wel zijn dat zij niet overschat 

waren, ennee? En hoeveel afgeschaft? V ijf van 

de minste! Daar zie. Maar integendeel 24 kleine 

nieuwe aangeslegen.

Nu vraagt gij zeker wat zij gedaan hebben 

met de goudwolven en rijke geldzakken die 

leven op het zweet van den burger?

(Zie kiesreclaam van 14 October 191 1.)
Zij hebben er drie hunne schatting van 

200 frank verhoogd en Mijnheer Carpentier van 

5000 frank! Dat zijn dingen ennee! Is ’t niet 

om er kwalijk van te worden? Oei, oei, loopt 

zeer om nen doktoor!

’t Was waarlijk de moeite weerd zulk groot 

laweit te maken en die mannen met onze stem

men te vereeren!

Dat is slecht.

W e schreven dat we niet meer antwoordden 

aan « Boos Iseghem ».

W e herkalen het : W e antwoordden niet meer. 

W aarom? W e hebben de reden gegeven in ons 

nummer van 20 Juli.

Maar we zullen die reden nog eens geven, en 

later van tijd misschien nog... zoolang die reden 

blijft bestaan.

En die reden is : W e hebben geen zaken met 

menschen die oneerlijke polemiek voeren.

Hebben ze oneerlijke polemiek gemaakt? —

Ja.

Hier ’t bewijs.

« Boos Iseghem » schreef op 12 Juli laatst.

« Wanneer wij over eenige weken schreven 

dat de fabriek van M . Van Neste-Deleu was 

aangekocht om er de nieuwe coöperatieve in te 

richten, werden ons de lieftalligste woorden naar 

het hoofd geslingerd, die de specialiteit zijn en 

de eigendom van het « Iseghemsche V olk  » u it

maken. ’t G ing zoo verre dat onze confrater 

van de « Gazette van Iseghem » bijna zijn haar 

werd uitgetrokken. »

W e werden dus beschuldigd van « Boos 

Iseghem » de lieftalligste woorden te hebben 

naar ’t hoofd gegooid a propos van de coöpe

ratieve.

En naar hun schrijven hadden we de « Gazette 

van Iseghem » nog veel meer meegegeven.

De beschuldiging is dus duidelijk en klaar.

Maar « Boos Iseghem » loog bij ieder letter. 

W ant over de kwestie van coöperatieve had 

« Het Iseghemsche V olk  » niemand een lieftallig 

woord gezeid.

Als wij dat kunnen bewijzen is het met een 

klaar dat « Boos Iseghem » loog.

Hier is het bewijs :

« Het Iseghemsche V olk  » heeft één keer 

geschreven over de cooperatief, in zijn nummer

* van 1 3 April.

Het schreef daarover drie heele reken. Dit 

hier : « ’t Verwondert ons niet van wege bladen 

die M. Van Naemen’s kasteel in een spinnerij 

veranderden en nu voor een coöperatieve van 

« allerhande waren » een gebouw presenteeren. »

Dat alles, alles, alles!!!

1) W aar staan die lieftallige woorden aan 

« Boos Iseghem » ?

2) W aar werd bijna ’t haar uitgetrokken van 

de « Gazette van Iseghem » ?

Pakt een vergrootglas en kijkt goed.

Ziet ge dat daarin?

Bijgevolg « Boos Iseghem » heeft dat uit zijn 

duim gezogen. Is dat eerlijk of oneerlijk?

Is dat goed of slecht? —  Is dat liegen of wat?

Zoo wordt dat blad op heeter daad betrapt.

« Boos Iseghem » zal misschien reclameeren, 

misschien boos zijn, gram zijn, omdat we het 

verwijten oneerlijk te zijn en te liegen, t Zal 

misschien weerom zeggen en beweren dat we 

verwijten! Maar we kunnen wij daar niets aan 

doen. W ’en kunnen wij algelijk geen mirakels 

doen. ’t Is wel spijtig iemand te moeten oneerlijk 

noemen, of leugenaar, maar ’t is spijtiger on

eerlijk te zijn dan het te moeten zeggen.

’t Is ook spijtig te moeten onderhandelingen 

afbreken met iemand, maar ge weet wel dat er 

niemand geren zaken doet met een leugenaar.

’t En is niet noodig voor « Boos Iseghem » 

te probeeren of we toch niet zouden antwoorden 

op een of ander artikel.

Eerst moet die kwestie uit de voeten. Beken 

uw oneerlijkheid, we zullen dan veider zien.

Dat wordt eene heele historie.

Iseghem zal beroemd worden omwille van 

vele histories, bijzonderlijk om wille van heel de 

foefelinge over ’t werkloozenfonds.

Dat en sleept nog maar negen maanden. En 

achter negen maanden zijn we nog altijd even 

verre, of beter we zijn nog een stapken achteruit. 

De kennis van onze stadhuisbazen is waarlijk 

verbluffend. Ze zijn taai van begrip, ’t Zal nuttig 

zijn daarover eenige inlichtingen te geven.

W e beginnen met de inrichting van de com

missie. Leden waren de heeren Bral, Verhamme, 

Seynaeve, Dejonghe. P. Dejonghe trok eruit om- 

(Zie vervolg bladz. 6).



BREUKEN
GENEZING ZONDER OPERATIE

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

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

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

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

M IS G R O E I-  
INGEN.—Zelfde 
huis gelast zich 
bijzonder met ’t 
rechtmaken 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 te 
doen verdwijnen 
«n de slechte hou
ding bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
sets or., de mis- 
groeiïn. der rug
graat te genezen 
noodig in dit ge
val. Kousen voor 
geborsten aders.

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

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

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

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

M . H x n o r é  V e r d o n c k - M in n e ,  Oost
ende, is sprekelijk alJe 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, 
RQsselstraat, Kortriik.

T f t n t o i i i i H t e l l i n i r  C e n t  < O  I ït
l l e l j ï i M O l i c  N e e t * * 1. <<».

KINKHOEST .
Moeders 1 Vraagt eens aan M. Descamps-Ter- 

kière, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de 
K l n k b o e s t - K c m e d l e  l l a l c w y c k ,
Apotheker, Groenselmarkt, 6, Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
erin Kortrijk niets meei anders zal gebruikt worden 
tegen K i n k h o e s t ,  V a l l in g -  o f  B r o n *  
c h l e t  d e r  K l n d e r a .

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

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

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

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

Café de la Gendarmerie, Bizet-Ploegsteert.
De wereldberoemde K ln k h o e » t- H < ‘n ie-  

d ie  l l 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- 
«ezing te bekomen, de volledige remedie vragen.

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

AU TROIS F B A N P JS
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 

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

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 
buiten alle concurrentie.

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

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

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

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

Bijzonderheid van Klakken 
— voor allerhande Maatschappijen. —

V A S T E  P R I J S  
IN T  OROOT. IN T  KLEIN.

LANDBOUWERS !
VOOR:

Bï
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Mafs — Inkarnaatklaver — Spurrie — 
Mostaard — Saradelle — Nagras — Aller

hande voedermengsels — Rapen — Kool

rapen — Wortelen,

BEPROEFT HET

ZWAVELZUUR A M M O N I A K
Krachtige, rijke, spaarzame stikstofmest 

Gij zult verwonderd zijn over den uitslag.
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Geef) ook, einde Ju li, AMMONIAKSUPERFOSFAAT
vruchtboomen. Zoo zult gij roor toekomend jaar eenen rijken bloei voor

bereiden.

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

Landbouwsyndikaten.

KOSTELOOZE INLICHTINGEN IN HET

COMPTOIR BELGE DU SULFATE D’AMMONIAQUE
(Naamloos Vennootschap)

8, Berckmansstraat, BRUSSEL
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T A N D P IJN E N
De hevigste Tandpijnen worden 
dadelijk genezen en voor altijd 
door den D entogène. Door het. 
gebruik van den D entogène, 
vermijdt men het trekken der 
tanden, de abcessen, de zwel
lingen. Gij die aan, tandpijnen 
lijdt, laat u niet bedriegen door 
namaaksels, eischt den waren

D E N T O G È N E .
Prijs: fr. 1 - 3 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: Ponder ; Thourout: Vanisacker; 
Waereghem : Robberecht: Staden : Mullié.

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

door de

Revalenta DU RARRY
Zij geneest sedert 67 jaar de gewone weêrspannigste 

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

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

K e n  m a a l t i j d  k o ü t  M l e e h t e t  : t O  u  

4 0  c e n t  l e m e n  e n  v o r v a n g i .  v o o r -  

• l e e l i j i  l i e t  v l e e M c l i  i n  « I e  v o e d i n g ,  

d o o r  « I e  k r a c h t e n  « H e  z i j  b e z i t .

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

Briefuitreksel van den Professor DÉDÉ, schei
kundige te Parijs.

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

In doozen van 2 fr. 50, 4 fr. 50, 7 fr. 75, 17 fr. 50.
Kortrijk : Hulpiau, apotheker, Leiestraat 36. De Neus, 

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

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

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

D E

Pillen Géry
purgeeren zonder pijn en 

hebben een wonderbaar 

effekt op het bloed dat zij 

totaal vernieuwen.

P rijs : fr. 1 - 2 5  

Apotheek Vande Walle, 
Noordstr., Rousselare en 

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

E . C a s ta in g - L e p è re
« IN DEN BAROMETER » 

i2, Groote Markt, Kortrijk
tusschen het Damberd en den Bodega.

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

i keurig aan het gezicht 
toegepast, van 1 frank ai 
en verwisseld tot volle
dige voldoening.

Groote keus van sta 

f  /«n, nickelen, zilveren en

f  gouden BRILLEN en

PINCE-NEZ aan u it

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers 

Verrekijkers, Jumeilen, Ther

mometer» voor Brouwerije» 

en Melkerijen. Alle ilach var 

Pekels, Waterpasten, Ver - 

froo tfluc ii^  Draadtellers, enz, M L

TWTen verzoekt ons aan te kondigen dat M. en Mrae 
M. Meier, chirurgiens-tandmeesters-specia- 

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

O, Avec un  

“ P R A N A ” 

des CAPSULES

cous aoez une 

d'Eau d e  

sur un 

EN VENTE

Siphons,

Fs. 5 & 7.50 

chaque.

C, To'jte boisson froide rendue gazeuse p a r  
les S P A R K L E T S .

CL E au , L im onade , V in , L a it , etc.

D.'mandez renseignements, livre de recettes, etc.,

aux seuls dépositaires: 

J u s t in  l lo ii . im o iit  &  Sr»,
4, rue de la Lys, COURTRAI.

SIPHON
SPARKLET

e t d e l ’E a u

Fabrique
Selz

plateau.

PARTOUT

Capsules, 
Fs. 1.75 & 2.50 

Ia boits de 12

ANTWERPSCHE

HYPOTHLEKKAS
NAAMLOOZE MAATSCHAPPIJ 

-gesticht in 1861, 

Huidenvetterstraat, 35, Antwerpen.

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

HYPOTHtCAlHt UEMNUEN
Terugbetaalbaar per annuiteiten of op 

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

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

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

Uitgifte van Grondobligatien  
4 % opbrengende.

S I 'A A K K A S  : Interest: fr. 3-25 °[oOp', 
stortingen voor korten duur en 3-60 °[0 en 
4 °lo  op stortingen voor overeengekomen ter
mijn.

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te: 

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

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

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

kPETIT-BEURRE

W  aschpoeder Jeanne d ’ Are
zonder mededinger

on dBD potasch te wmm en de mp ts sjjsrss
wordt

in alle kruidenierswinkels verkucht.

ZILVEREN MEDAL1E

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

Fabrikanten: TBENTESEAUX Gebroeders
te HERSEAUX (Statie).

IEDEREEN DRINKT
het vermaard 

Cl j
i V

van de Brouwerij

DE f r is s  E,
’ t H o o g h e ,

B o a i i i f i .
O. <5  c l. «It‘ l lesc li

t’huis geleverd.

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

0.15 Cent. de flesch.

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

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

o pT jp  x TT7'TpT> O laat uwe boeken drukken bij den uitgever J. VermauJ- 
OVuXl.rtlU V XLirtO Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

OUD-SOLDATEN !
vilt gij uwe militievergoeding voor 

te trouwen of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

W ENDT u voor beiden tot 
M A T T H Y S .  Z a n « l l> e r * ,S  
G E N T .

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

MEUBELS SPIEGELS 
STOVEN

H u i »  v a n  v e r t r o u w e n

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

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

Matrassen van af 17.00 fr. 
GROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

het lichaam n ie t; zij vergemakkelijken een- 
voudiglijk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW ; de oorzaak ligt hierin : dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. => Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De p i l l e n  v a n  D rG a r r i n  
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmiddel.

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

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

Prijs : i  f r .  3 5  de doos. —  Voor 6 
doozen : 7 . 0 0  f r .  —  Voor 12 doozen : 
i s . o o  r r .

Depot voor Kortrijk: A p f t t l i e e k  P .  
M A T T E L A E i t .  Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Vandewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbach.

NIEREN
De Nieren en Blaasziekten zijn de overeerschend* 

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 bijna telkenmale toe te wijten is aan de 
ontsteltenis in ons zenuwstelsel voortgebracht door 
aanwezigheid van onzuiverheden en vergiften welke 
de verzwakte en gekwetste nieren niet meer kun
nen uiti:'

D ' T h .  F o w l e r ’»
X le r p i l le n .k r a c h td a -
dig geneesmiddel, bijzon
der bereid voor nier en 
biaasziekten, zijn gansch 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door het 
geneeskundig korps be- 
voetrd verklaard, hebben 
l>r F o w l t  r-s IV ler- 
I t i l i e n ,  ten gevolge 
hunner onfeilbare werking 
op nieren en blaas, door 
eene immer grooteren bij
val, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zonder 
geneeskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vindt,kunnen wij onze lezers niet genoeg aanzetten 
zich wel te overtuipen dat men hun wel de echte 
.V le>-|ilIIeri A i l e u e r e .  voorzien van den 
grosnen waarborgband met het handteeken van 
I>‘ T l i .  F o w l e r .

PRIJS: Fr . 3 , 5 0  de doos.

Bijzonder te vinden te ;

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

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

Waereghem, Renson.

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

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

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 es ide r ius  B e t te n s , 

zaakhandelaar te Kortrijk.



DE VIERDE GRAAD.
Eene nieuwigheid in de schoolwet is de in

richting van ’t geen men noemt : de vierdo 

graad van geleerdheid.

Men aanziet het lager onderwijs als bestaande 

uit drie graden of trappen van onderwijs, elk 

van twee jaar duur, dus van 6 tot 12 jaar.

In zijn nieuw ontwerp voorziet het Staats

bestuur eene verlenging van 2 jaar onderwijs, 

'van 12 tot 14 jaar. Men weet waarin het onder

wijs der zes eerste jaren bestaat : men leert daai 

lezen, schrijven, rekenen, aardrijkskunde en ge

schiedkunde, immers al ’t geen een mensch noo

dig heeft om niet meer gerekend te worden 

i onder deze die men de onwetenden noemt, en, 

f dat hij opperwaards noodig heeft om verder 

ï zijne verstand vermogens te kunnen ontwikkelen 

't is gelijk in welken zin. ’t Z ijn  om zeggens 

die eerste kennissen die de beschaafde volkeren 

; afscheiden van de onbeschaafde.

Doch zijn die kennissen onvoldoende opdat 

f iemand daarmede zijn weg door de wereld zou 

; kunnen banen. Zij bereiden hem om hoogere 

wetenschap op te doen in middelbare scholen,

> waar de burgers hunne zoons kunnen naartoe 

; zenden, maar die ongenaakbaar zijn voor de 

beurs van den minderen man.

Moet deze, zooals nu in België gaat, eeuwig 

dan afgesloten zijn van een onderwijs dat hem 

verheffen kan boven den nederigen toestand 

Waarin hij thans verkeert? Waartoe is het werk

manskind, als het vandaag de lagere school ver

laat, meer bekwaam als om in de fabriek te 

werken, bij een handelaar te gaan de paksjes 

maken en bestellen, bij een landbouwer het land 

omme te ploegen of zoo iets dergelijks dat geen 

de minste krachtinspanning van geest vraagt?

1 Het lager onderwijs geeft voor nu aan den m in

deren man het genot zijn weekblad te kunnen 

t  lezen, de opteekeningen te doen die zijn baas 

beveelt, de rekeningen die zijn werk eischt be

hoorlijk te houden. Meer niet! ’t Is al wat de 

vlaamsche werkman kan!

Blindelings wordt hij dan ook in ’t leven 

het dingen, dat gebonden is aan ’t getuig waar 

hij niets aan verstaat, dat de aarde ommewroet 

en beploegt en bezaait zonder iets te kennen 

van de verdokene krachten die in de natuur 

verdoken liggen, dat zonder de minste initiatief 

bezield is en den ouden sleuter volgt en gedurig 

maar achteruit jgesmeten wordi door den voor

uitgang van anderen.

’t Is het geval in ons vaderland waar de 

Vlaamsche werkman in zijne gemeene stoflijke 

bezigheden geankerd en verroest blijft en door 

de vreemde werklieden verdrongen wordt zoo

haast iets boven ’t alledaagsche, iets verstande

lijks moet uitgewrocht worden. De Vlaamsche 

werkman is de slaaf van de machien waaraan 

hij gebonden ligt; hij bezigt ze niet en kent er de 

geheime krachten niet van om ze zelf te besturen 

en te overmeesteren. W aar immers zou hij dit 

geleerd hebben? Hij heeft in een woord geen 

vakkennis en heeft geen beroepsonderwijs ge

noten.

En daaraan nogthans is de toekomst van ’s 

lands nijverheid en rijkdom innig verbonden, 

en de snelle vooruitgang en verbazende voor

spoed van Duitschland hebben geene andere 

oorzaak en vinden geen anderen uitleg!

Wij mogen niet langer in België verachterd 

blijven in dit opzicht; en meer dan tijd is ’t, dat 

ernstige pogingen ingespannen worden om onze 

werkende voortbrengende stand op de hoogte te 

zetten van de noodwendigheden van den dag; 

anders geraakt onze nijverheid allengerhand ten 

onder, en de eerste slachtoffers van dit verval 

zouden de werklieden zelf zijn.

Van daar de opvatting van den vierden 

graad. Ons Vlaamsch volk moet meer ontwik

keld zijn, meer kennen dan lezen, schrijven en 

rekenen. Heeft het in ’t verleden daarmede ge

noeg gehad om door de wereld te geraken, de 

economische toestanden zijn zoodanig veranderd

E V A N G E L I N E
(Vervolg 3).

T W E E D E  HOOFDSTUK . 

V e r s t r o o id .

Men heeft gezsid, dat het lot der Acadiërs zonder 

weerga is. En met reden. Het is nooit te zien geweest, 

dat een vreedzaam, onschuldig volk op de erbarmelijkste 

wijze verbannen, verdreven, verstrooid en verspreid 

werd. De Engelshe schepen zetten de ongelukkigen op 

verscheidene kusten aan land, in ’t Noorden en in ’t 

Zuiden, en lieten ze over aan hun lot. De eenen dwaal

den aan de zeeën van ’t Noorden; de anderen zochten 

een nieuw vaderland om te leven of te sterven in de 

heete velden van het Zuiden. Een geschiedenis hebben 

de Acadiërs sedert den dag hunner verbanning niet meer; 

de laatste bladzijden daarvan zijn de grafzerken, die 

onder alle luchtsteken van Amerika, hunne namen aan

wijzen.

In de verwarring der inscheping en ten gevolge van 

den dood haars vaders, werd Evangeline van Gabriël 

gescheiden. Het schip, op hetwelk zij haar vaderland 

ontvoerd werd, landde aan de Zuiderkusten.

Niet zelden valt het voor, dat op een schoonen, zon- 

nigen Meidag, als reeds alle levenssappen stroomen, alle 

twijgen groenen en alle knoppen bloeien, een ruwe, 

koude adem uit het Noorden blaast, —  dat een donker, 

loodkleurig gewoikte opstijgt, dat de zonne betrekt, dat 

koude sneeuwvlokken, eerst afzonderlijk, dan in dikke 

menigte daarheenvliegen; en tijdens den nacht breidt 

zich een sneeuwdeken over alle lenteboop en meibloesem

dat meerdere vakkennissen onontbeerlijk gewor

den zijn om zijn welvaren in de toekomst te 

waarborgen.

Het was de plicht van den Staat daarvoor 

zorg te nemen. De nieuwe schoolwet gaf hem 

daartoe de gelegenheid.

In een naast artikel zullen we zien hoe de 

Staat den vierden graad zinnens is in te richten.

N e m o .

Gesloten Retraiten.
Ten allen tijde, doch heden meer dan vroeger,heeft 

de Maatschappij behoefte aan christene mannen; 
mannen, beter gestaald dan de auderen; mannen die 
verder zien, meer durven, kloekmoediger te werk 
gaan; mannen met één woord die vastberaden en 
met een onwankelbaar vertrouwen den weg willen 
bewandelen die hen leidt naar het levensdoel.

★ *

De godsdienst is de grondslag van ons Katholiek 
en ons maatschappelijk leven. Waar de godsdienst 
verflauwt, daar vermindert de liefde onder de men
schen; waar de liefde wegsmelt, verflauwen de 
onderlinge betrekkingen en worden de maatschap
pelijke verplichtingen over ’t hoofd gezien ; waar de 
maatschappelijke verplichtingen worden over het 
hoofd gezien, lijdt de rechtvaardigheid, de ik- en 
genotlucht neemt de plaats in, en stap voor stap rolt 
de wereld den berg af naar het vroegere Heidendom.

Met het oog op de grooten reden van ’s menschen 
bestaan, met ’t oog op de noodzakelijk heerschende 
orde in de maatschappij, strijdt de Kerk, onzen 
roemrijken Paus Pius X aan het hoofd, onder den 
kreet: Alles hernieuwen in Christus.
En machtiger en machtiger door het wereldruim 

weerklinkt op onze dagen die heerlijke kreet.
En rusteloos en moedig rijzen tal van werken bij 

de reeds bestaande uit den grond op.
Voorzeker onder die menigvuldige werken staan 

op den voorrang de gesloten Retraiten.
* *

*
Gesloten Retraite! — Iets nieuws weeral! Och 

neen! reeds jaren lang bestaande. — Iets kwezelach
tig! Noch min!! — Iets manhaftigs! Dit ja en zeker!
Wie er niet is binnengetreden, die kan ook niet 

getuigen wat onmetelijk zoet genot, wat een rotsvatte 
overtuiging en wilskracht deze driedaagsche oefening 
u geven kan en teweegbrengt.
En inderdaad!
Verwijderd van de wereld; ontrokken aan alle 

gerucht en stoornis, waarin ’s menschens bedrijvig 
leven zich bevindt; aangegrepen door den opvallen
den en gezegenden wasen binnen de stille klooster
muren; geplaatst tegenover God en zijn eigen 
binnenste ; voor oogen gelegd de reden en het 
onmiddelijk doelwit, het waarom van het tegenwoor
dig bestaan; den mensch zijn eeuwige toekomst doen 
peilen; hem opbeuren in naam van Jesus-Christus; 
hem Jesus-Christus voor oogen houden.

1) als een voorbeeld dat hij heeft na te volgen.
2) als een Koning wiens soldaat hij moet zijn.
3) Als een God, dien hij moet dienen en beminnen 

en bezitten ; doen samenwerken het gebed, de op
offering en de overweging met de genade Gods, 
om te geraken tot de vrijmaking der ziel, tot den 
zegepraal over zich zelve, tot herschepping van den 
mensch tot een christen en een apostel, ziedaar het 
plan van de Retraite.

* *
¥

Ik weet dat sommigen zulk werk belachelijk, ja 
sulachtig vinden, en het houden voor iets beneden 
hunnen stand. Hoe mis zijn al dezen ! Inderdaad !... 
Ofwel er bestaat een God, een zedeleer, een eeuwig 
leven ; en dan moeten wij den Godsdienst, den heelen 
Godsdienst aanvaarden en de middelen om hem te 
beoefenen. Ofwel er is geen Godsdienst, geen zede
leer, geen eeuwigheid en dan is er geen Godsdienst 
van doen ; noch halve noch geheele. Ofwel christen 
ofwel niet. Nu het eerste waar is, dus moet er gods
dienst bestaan ; en godsdienst dwars door al. Dat 
leert men in de retraite.

* *

Terwijl in onze dagen bal en danspartijn, genot en 
plaisir en veel andere aardsche stoffelijkheden den

uit. Alzoo ging, in Evangeiine’s hart «n ziel, de schoon

ste, glansrijkste Meidag onder, te midden zijner ver

wachtingen, ging onder in een droeven, duisteren, lan

gen, langen winterdag.

Jaren zijn verloopen. Evangeline toog, rusteloos en 

verlangend, van stad tot stad, van land tot land. Nu 

bleef zij hier stil, dan daar; maar met het verzuchten 

naar heuren verloofde, ontwaakte ook immer weder de 

zucht tot reizen. Had zij onder de levenden te vergeefs 

naar Gabriël Lajeunesse gezocht, dan doorliep zij het 

kerkhof, of wellicht een zerk zijnen naam, zijnen onver- 

getelijken naam aan hare smart zou noemen. Zoo ge

raakte Evangeline, met overblijfsels van haar volk, tot 

in de provinciën van het Zuiden van Noord-Amerika. 

Daar ontving zij voor de eerste maal duistere en on

zekere tijding over Gabriël.

« Gabriël Lajeunesse! zoo klonk het, zeker hoorden 

wij spreken over hem en over zijnen vader, den hoef

smid. Meer naar het Zuiden togen zij. Ze zijn ervaren 

jagers en moedige strijders in de wouden en in de prai

riën. » Een andere maal was het : « Gabriël Lajeu

nesse! dien zagen wij over jaar en dag. Hij trok met 

zijn vader en ander Acadiërs naar de steppen en laagten 

van het heete Louisiana, om daar een nieuwen vader

land schen haard te vestigen. »

—  « Maar waarom op onzekere paden naar den 

verlorene gezocht en gevorscht? zoo spraken anderen 

het meisje toe. Gabriël Lajeunesse is zeker een schoone, 

wakkere jongen. Doch zijn er geene andere jongelieden, 

jenge Acadiërs, die even zedig en braaf zijn? Gij hebt 

daar Baptist Leblanc, den zoon van den notaris, die 

menig jaar naar u geblikt en op u zijne hoop gezet 

heeft. Gij kunt kiezen tusschen de besten en de braaf-

mensch toeroepen ; ” Laten wij de tegenwoordige 
goederen genieten, vóór zij verwelkt zijn ! Wij, wij 
leven maar ’n keer ! ,, zien wij mannen, jongelingen, 
week op week die gezegende oorden binnentrekken 
om daar... alleen te laten leven den inwendigen, 
den hoogeren mensch, wiens behoefte het is nader te 
komen, tot zijn Schepper en Minnaar.

Wie zegt mij wat al troost er genoten, wat al 
harteleed genezen, wat al zielen bekeerd en gesterkt, 
wat al besluiten gevormd, wat al werken ten uitvoer 
gebracht zijn geweest onder den invloed der Retrai
ten. Mannen, die misschien voor vrouw en kind, 
voor leek en priester, reddeloos verloren schenen, 
beginnen in te zien hoezeer zij van den rechten weg, 
dien eene brave moeder hun eens leerde bewandelen, 
zijn afgedwaald. Anderen die twijfelden of er goede 
menschen bestonden of konden bestaan, het licht 
der waarheid is voor hen opgegaan, de deugd schijnt 
hun beminnelijker en gemakkelijker te beoefenen, zij 
hebben opnieuw hunne plichten begrepen, om ze 
nauwkeurig te vervullen.

De werklieden hernemen met lust hunne werktui
gen en gereedschappen ; ze hebben begrepen dat de 
handarbeid niets onteerends heeft, en met een gods
dienstige bezieling en een hoogere bedoeling pakt 
hij zijn taak op. Hij heeft er geleerd dat dezen die 
alleen hem tijdelijk welvaart voorspiegelen hem eer
der vernederen dan verheffen.

De burgers der leidende standen hebben beter 
hunne maatschappelijke verplichtingen verstaan, en 
ze zijn bij het volk getreden om het meer welstand, 
meer hooger zieleleven te bezorgen.

Slaat alleen maar een blik romdom u,en niettegen
staande iedereen in de weer is geweest om scheld
woorden en spotternijen te werpen op het werk der 
retraiten ; niettegenstaande de slechten en ja, soms 
zoogenaamde katholieken, onze mannen vernederden 
of lachten met hunne godsvrucht, mag er met fier
heid op den afgelegden weg worden neergeblikt; ziet 
naar alle groote werken, ziet naar uwe parochiale, 
naar de sociale instellingen, retraitanten zijn het die 
ze onderschragen, vooruitsteken, en bloeiend ma
ken ; ziet vóór u de toekomst, die zich eindeloos 
uitstrekt onder de Goddelijke stralen der Hoop.

Mochten derhalve al dezen wier hart op de rechte 
plaats klopt, medewerken met onze priesters om dit 
werk meer en meer uitbreiding te geven, meer en 
meer mannen er naartoe te zenden; de oude retrai
tanten in hunne goede gevoelens te doen volharden.

En wie is er die niet kan ? Wie is er die niet binnen 
den kring van zijpe betrekkingen, vrienden en onder
danen, tusschen zijn medebroeders, een schaapje tot 
den schaapstal kan terugbrengen, een nietsdoener 
koene medestrijder maken ?

Het groote en dringendste werk is en blijft: Aan 
de Maatschappij karaktervolle mannen te geven, 
zielen te winnen voor Christus, want dat alleen is de 
redding van de Maatschappij zelf.

De socialisten 
en de vlasbewerkers.
De held van Ingelmunster is zoo stoutmoedig 

de christene syndikaten der Leiestreek aan te 

vallen. Goed zoo ! Dat al de vlasbewerkers maar 

eens vergelijken: den woordenpraal van den 

verrader van Ingelmunster, met de daden der 

christene vereenigingen !...

V an al het geld door de socialistische ver- 

eenigden gestort, hoeveel is er reeds aan de 

eigenaars er van teruggekomen ?... Weinig of 

niets ! t Is allemaal verdwenen in de zakken van 

de redders van ’t volk, die ten koste van ’t volk, 

de redders van ’t volk. die ten koste van ’t volk 

leven, en met zijne centen propaganda maken 

voor hunnen politieken winkel.

De christene syndikaten integendeel hebben 

reeds duizenden franken uitgegeven voor onder

steuning in geval van breuk of brand; van werk

staking (Lauwe; Desselghem; geheel de Leie

streek over twee jaar). En ze hebben, door 

hunne werking, bezorgd aan de vlasbewerkers: 

gezondere fabrieken, korteren werkduur, hooger 
loon.

sten en uw geluk verzekeren. »

Er waren er eindelijk, die boos genoeg waren, om 

de arme Evangeline halfluid toe te fluisteren : « Wat 

behoeft g.j Gabriël Lajeunesse na te loopen? Is hij u 

waarlijk trouw en wil hij zijne belorte houden, zoo is 

het zijn zaak, zijn plicht u op te zoeken. »

Evangeline had op zulkdanige rede maar één ant

woord : « Ik heb getrouwheid gezworen, en ik moet 

en wil getrouw blijven. En, al heb ik er geen bewijs 

van, toch weet ik, dat Gabriël ook zoo denkt en 

handelt. »

Wanneer Evangeline zacht, doch beslist dit antwoord 

gaf, sprak haar geestelijke vader en gids, de edele pries

ter Felicianus : « Goed zoo, mijn kind! Zulke rede 

legt God op uwe lippen. Echte, reine liefde gaat nooit 

verloren. Maakt haar een ander hart niet gelukkig en 

rijk, zoo keert z:j tot haren oorsprong, tot hare bron 

terug en blijft een kostbare schat. Houd vol, Evangeline, 

zoek en voleind uw offer van getrouwheid en van liefde. 

Geduld hebben en volhouden is Godsdienst. Wee' ge

duldig en volbreng uw offer, totdat uw hart gansch 

gelouterd en het eeuwig loon waardig is. »

Sedert Evangeline het nieuws, het duister en onzeker 

nieuws vernam, dat Gabriël met zijn vader naar het 

Zuiden, naar het zuidersche Louisiana getogen was, 

stond haar besluit vast, daarheen te reizen, al moest zij 

het barvoets onder alle ontberingen doen. En toch scheid

den haar honderden en honderden mijlen van het doel 

harer wenschen.

Het was in dien schoonen tijd dat de winter tot de 

lente overgaat. Daar gleed over den Ohio eene boot, 

eene groote zware boot met breed dek, stroomafwaarts. 

Dan liep het den gulden reuzenstroom, den Mississipi

Indien de vlasbewerkers de woorden, de brief- 

kes en de boekskes der socialisten verkiezen 

boven de werken en de daden der christene 

vereenigingen: daar zijn ze vrij van. Maar — als 

ze later eens verkocht worden, door een Brutus 

of een depeté, gelijk het met de Ingelmunster- 

sche werklieden te Wevelghem gebeurde —  dan 

moeten zij het maar weten.

Het christen syndikaat wil voor de werklieden 

doen wat het kan; maar het onmogelijke of het 

zotte, doet het niet : het laat dat voor de so

cialisten.

Heeft het eens zijn plicht gedaan, dan is het 

gerust in al de scheldwoorden van betaalde 

roode volksuitbuiters. En het geeft, zonder vrees, 

zijn gedrag te beoordeelen aan alle verstandige, 

rechtzinnige werklieden.

De Ronde van Frankrijk
Ze is gedaan !...

Van de 145 die aanzetten, zijn er 25 toege

komen. A l de anderen zijn afg ;vallen !

En in welken staat zijn die 25 nog toege

komen ?

Gekneusd, en gehavend, misschien met een 

ziekte op het lijf.

Eenigen onder hen, hebben nog al wat geld 

gewonnen. Maar onder die 25 zelf, zijn er nog, 

die geen gewone daghuur gewonnen hebben !

...En dan, die 120, die achter gebleven zijn ?

...Deze hebben meestal nog min gewonnen !

En intusschen hebben zij zich ook afgesloofd, 

misse en alles gelaten; en meegewrocht ook aan 

de groote verbeesting van ons volk.

Thys, overwinnaar der Ronde van Frankrijk.

Intusschen... hebben eenige fabrieken naam 

gemaakt; eenige sportbladen wel geld gewon

nen; eenige geblaseerde sportsmen wat dagen 

doodgedaan, wat geld verspeeld of gewonnen.

En de ronde van Frankrijk is nog eens voor 

een jaar gedaan !

...Hoe lang nog zal ons volk vermaak vinden 

in die geldklopperij van eenige belanghebben

den, die voor hun doel, wat domme, onbedachte 

volksjongens huren en in gang steken ?...

D E B O F  E E S TE N .
te Poperinghe.

Het gebeurt niet dikwijls dat wij in België de 
gelegenheid hebben Fransche redenaars in ’t Vlaamsch 
te hooren spreken. Dit zal gebeuren op het banket 
van de DeBo-feesten. De voorzitter van het Comité 
Flamand de France, hoogleeraar C. Looten, van 
Rijsel, zal een heildronk uitspreken. Ware hij belet 
wegens zijne kranke gezondheid de feesten bij te 
wonen, dan zou de heer E. Cortyl, van Belle, of de 
heer P. Verschave, hoogleeraar te Rijssel, zich daar
mee belasten.

Belangrijk bericht aan de deelnemende maatschap
pijen: de trein die uit Kortrijk vertrekt om 12 u 31 
en te Yper aankomt om 1 uur 27 zal op Zondag 
24»ten Oogst(DeBo-feesten)voortloopen tot Poperinge, 
waar hij zal aankomen om 1 u. 45.

binnen en werd, door dezes water, verder, immer verder 

naar het Zuiden gedragen. Acadische bannelingen zaten 

onder het dek,, allen vereenigd en verbonden door het 

gemeenzaam geloof en het gemeenzame ongeluk. Evan

geline was onder hen, alsook Vader Felicianus. Deze 

hoopte een grooter deel zijner verstrooide kudde in het 

Zuiden weer te vinden en als een trouwe, goede herder 

zijn levensdagen onder hen te eindigen. De overige mede- 

vaarders wenschten in Louisiana verwanten en vrienden 

weder te zien, en Evangeline eindelijk, eindelijk baren 

verloofde.

Het landschap, op den oever des strooms, werd im- 

meraan weelderiger, immeraan bloeiender en kleurrijker. 

Oranje-en-citroenhagen verspreidden hun geur op den 

adem der winden, hooge cypressen verhieven zich in 

donkere wouden gelijk de pilaren in een oude, eerbied

waardige domkerk, en op de takken vertoonden zich de 

gevleugelde bewoners in den gouden glans hunner veders. 

Het was voor de verbaasde Acadiërs een varen als door 

de tuinen van het Paradijs.

Dit alles werd nog schooner en rijker, toen men de 

meren van Atchafalaya beieikte met hunne tallooze be- 

boschte eilanden. De Aprilzon stond op den middag 

en zond hare stralen met zengende pijlen naar beneden. 

De koele schaduw der eilanden, de onderstane ver

moeienis, en vooral de heerlijkheid van dit Eden, noo- 

digden tegelijk uit, om bij een dier eilanden aan te 

leggen en daar eenige uren rust te genieten. De beman

ning steeg aan land en legde zich neder op het bloeiende 

gras; een verkwikkende slaap daalde aanstonds over 

allen.

(Wordt voortgezet.)



dat hij zag dat het op een fopperij ging uit

draaien.

D o n d e rd a g  laatst, was het m o n u m en t k laar.

Wie miek er dat monument? ’k W il zeggen 

het nieuw reglement.

M. Verhamme sprak heel verstandig en deelde 

onze meening, dikwijls genoeg uiteengezet, dat 

het werkloozenfonds voor vele arbeiders den 

disch ontspaart. M. Seynaeve verdedigde het re

glement... door hem zelf gemaakt. Hij had de 

bestaande reglementen van naburige steden ont

vangen... van wie? De eerste maal dat M. Sey

naeve over reglementen sprak, was gezel Dier- 

kens aanwezig in de zaal van ’t Stadhuis. Dat 

legt alles uit. Verstaan?

M. Bral zegde waarom ook socialisten en niet 

vereenigden moesten voordeel hebben van ’t 

werkloozenfonds. Als ’t brandt, zei hij, moeten 

de pompiers blusschen gelijk bij wie. Schoone 

gezeid maar mis toegepast.

Moet de brandverzekering betalen aan ie

mand die niet verzekerd is? Dat is de vraag.

De socialisten hebben geen bijzondere werk- 

loosheidkas. En moest de kas leeg zijn na een 

groote staking, eiwel voor werkloosheid zou er 

niets uitbetaald worden. Dat is mis. En zoolang 

de socialisten zoo handelen zien we niet waarom 

ze van ’t fonds kunnen genieten.

Zal de stad nu heel de risico dragen of niet? 

Dat is nog een ander punt dat niet opgelost is. 

En dat is nochtans de groote kwestie.

W e schrijven ’t heel eenvoudig en duidelijk : 

De werkman die in December werkloos wordt, 

moet de zelfde toelage kunnen genieten als een 

werkman die in Januari werkloos is.

Dat is ons standpunt; het is niet noodig daar 

verder op uit te weiden, ’t gezond verstand zegt 

dat we sluiten hiermeê voor deze week, want 

de historie is verre van uit, dat zal een historie 

worden met een steert. Geloof me.

W e zullen ’t ende afwachten.

Werkliedenbond. —  Volgende leden van den 

Werkliedenbond ontvingen de nijverheidsdeco- 

ratie van tweede klas : Desmet Emiel, Calle

waert Aloïs, Schelpe Edm.

Dewulf Jules, een medalie derde klas en Vens 

Juliaan, een eervolle melding voor daden van 

moed en zelfopoffering.

Hartelijke gelukwenschen!

Onderscheidingen te Gent. —  G r o o t e

p r i j s  de collectiviteit der Iseghemsche schoen- 

fabriekanten.

B u i t e n w e d s t r i j d  : De Coene en Bral- 

Donego.

G r o o t e  p r i j s  : Firma Defauw.

G o u d e n  m e d a l i e  : Weduwe Clément- 

Tanghe, L. Crochon-Desmet, Deltorame en Siaes.

Z i l v e r e n m e d a l i e  : Weduwe Driesens- 

Vens en Smalle Gebroeders.

B r o n z e n  m e d a l i e  : Ronse-Laga en

Strynck-Huysmans.

G r o o t e  p r i j s  met eerediploma : Fred. 

Declercq-V ermote.

G r o o t e p r i j s  de Vakschool voor Schoen

makers te Iseghem.

TOT DE Z W A K K E  EN Z IEK E  PERSONEN.

—  Z ijt gij sedert eenige maanden krachteloos 

en ten einde adem geworden?

Z ijt gij bleek van kleur?

Z ijt gij bevangen als gij eensn trap opklimt?

Z ijt gij rap moede als gij eenigen arbeid doet?

Hebt gij hartkloppingen?

Zweet gij licht als gij eenig werk moet af

leggen?

Z ijt gij vermagerd?

Z ijt gij droef van gemoed, mistroostig en hebt 

gij neiging om alles in de toekomst somber in te 

zien?

Is uw karakter veranderd?

Z O O  JA , w ;l vriend, gij lijdt aan zenuw- en 

spierenkrachte^oosheid; het is hoog tija daar 

naar om te zien.

Is er een middel tegen krachteloosheid, bleeke 

kleuren, bevangenheid, asthma?

Ja, zeker, het is maar onlangs uitgevonden; 

met duizenden lijders hebben er beternis door 

gekregen.

Dat middel heet T H EO BRO M A .

Het geneest, verkwikt de zwakste menschen 

en waarborgt eene bestendige gezondheid.

3 frank de flesch en daarmede is men 10 a 

1 4 dagen goed en spaart men andere medecijnen.

Depot le Iseghem bij de H H . Rodenbach en Ver
hamme.

Vlaanderens dertiende bedevaart naar 
’t  verre Lourdes. — Het is dus Dinsdag 5" Oogst 
dat er boven de 750 pelgrims, onder het bestuur van 
Eerw. Heer pastoor Bruloot, heenrijden uit Kortrijk 
naar ’t verre Lourdes. — Daarbij zijn er meer dan 
40 priesters en 40 zieken.

De treins vertrekken uit Kortrijk Dinsdag a. s. : 
de eerste rond 10 u. 17’; de tweede rond 11 u. 20’; 
zij zullen terug zijn in Kortrijk den 13" Oogst de 
eerste rond 16 u. 5’, de tweede rond 17 u. 25’. 

De bêevaart-novene begint Vrijdag ln Oogst. 
(Litanie van O. L. Vrouw, 3 weesgegroeten en de 
akten.) 
En nu, aan elk van allen die meereizen : geluk en 

zegen en troost in overvloed, vooral voor de geliefde 
zieken. 
Wij, die t’huis blijven, zullen in den geest mede- 

reizen, medebidden, medehopen.
God zegene Vlaanderen, en O. L. Vrouw van 

Lourdes, hier zoo geëerd en bemind, verkrijge veel 
voor ons geliefde volk.

In den omtrek.
A R D O Y E . —  Maandag m iddag sprong zekere 

Alfons D. M. (d. m .) uit eene herberg toe op 

zijnen schoonbroeder H. Alfons had een scheers

in de hand. Doch H. gelukte erin A . D. M. tot 

kalmte te brengen. Rond 4 uren in den nam id

dag beproefde Alfons dezelfde poging, en mis

lukte eveneens. Eene klacht werd ingediend.

't Is verwonderingwekkend dat al de misda

den of pogingen gewoonlijk geschieden op 

Zater- Zon- of Maandagen : Maar liever neen, 

’t is gansch natuurlijk als men nagaat dat op 

Zaterdagen 2 maal, op Zondagen 7 maal en op 

Maandagen 3 maal zooveel misdaden gebeuren 

dan op de vorige dagen der week. Er valt geen 

twijfel of niemand zij dom  genoeg om niet te 

weten waaraan het te wijten is.

—  Zooeven komen wij te vernemen dat aan 

de jonge firma W e Debusschere en Kinders, 

schoenfabrikanten tot Ardoye, voor hunne eerste 

deelneming in een wereldtentoonstelling, een 

gouden eeremetaal in de tentoonstelling tot Gent 

is toegekend.

Onze hartelijkste gelukwenschen,

EM ELGH EM . —  M. Henri Callewaert, de 

landbouwdecoratie.

M. Jerome Vuylsteke, de decoratie van 2e 

klas voor daad van moed en zelfsopoffering.

M. August Bourgeois, in de tentoonstelling 

van Gent, eenen 2e prijs.

Aan allen onze hertelijkste gelukwenschen!'

—  Met Emelghem Ommegang zullen de 

plaatsenaars een heerlijk feest vieren : de dia

manten bruilof van Louis Van Compernolle en 

Louise Nollet. Beide echtgenooten zijn nog in 

volle gezondheid. Eene feestcommissie is inge

richt om dit heuglijk feest, zooals ’t past, te 

vieren. Later meer daarover.

INGEMUNSTER. —  Eenige jongelingen be

vonden zich Maandag in eene herberg van ’t ge

hucht « ’t Hooge ». O p zeker oogenblik ont

stond et twist tusschen hen. De herbergier zette 

hen buiten. Op straat, vielen zij weldra aan ’t 

vechten. Twee revolverschoten werden gelost en 

onmiddelijk daarna vluchtten allen weg. Een 

hunner nochtans Cyrille Vuylsteke, kon niet meer 

vluchten. Hij was door een der kogels aan den 

linker voet getroffen en kon niet meer gaan. De 

gekwetste werd de naburige herberg binnenge

dragen, waar een doktor hem kwam verzorgen. 

De policie opende een onderzoek en kwam wel

dra te weet dat het schot gelost was door den 

genaamden Emiel Deconinck.

O OSTN IEUW KERKE. —  Het regent... eerste 

prijzen : M. Jules Roose behaalde Donderdag 

laatst den 10 prijs en gouden medalie in de hoog

ste latijnsche klas van ’t klein Seminarie.

M. Jos Plancke, den l e prijs in bouwkunde 

en M. J. Willaert, den l e prijs in opmaken van 

een bestek, beiden in de academie te Rousselare.

Aan allen onze hertelijkste gelukwenschen!

-- Heden Zondag 3e, groote feesten voor de

inhuldiging van ’t vaandel onzer Katholieke 

Jonge Wacht. Ten 2 J/2 , aankomst der H H . Se

nators, Volksvertegenwoordigers en Provinciale 

Raadsleden.

Ten 3 uren, groote optocht der talrijke maat

schappijen. Redevoeringen door vermaarde re

denaars. Daarna, luisterlijk concert.

Vandaag, allen naar Oostnieuwkerke!

LA U W E. -- Maandag, ten 8 uren, is, onder

een grooten toeloop van volk uit alle standen, 

Pieter Lietaer begraven, Donderdags te voren 

schielijk overleden.

Hij was een der ontwerpers van den onder

lingen bijstand en bleef er steeds de ziel en den 

bloei van.

Inchristen werkman, begaafd met een helder 

doorzicht en een aangename spreekveerdigheid, 

wist hij in gelijk welke vergaderingen den nagel 

op den kop te slaan. Z ijne gedachtenis zal, bij 

iedereen, in zegening blijven. Jammer dat we 

alhier van die mannen, die de tijdsnoodwendig- 

heden gelijk Pieter Lietaer, zoowel verstond, 

veel te veel missen.

M O O RSLED E . —  Woensdag namiddag, wa

ren eenige veekooplieden van Moorslede en Pas- 

schendaele, vergaderd in eene herberg op Sint- 

Acharius. Gelijk het bij deze lieden de gewoonte 

is, hun handel en wandel werd tusschen kan en 

glazen gewikt en gewogen. Het ging er zoo ge

weldig op toe, dat zij in ruzie en handgemeen 

gerochten. De slimste poetsten de plaat en de 

andere om hunne kolere bot te vieren hebben 

naar malkaar gesmeten met pintglazen, de keu

kendeur ingestampt en allerlei huis- en herbergs 

gerief stuk geslagen.

M OSKROEN . —  De echtgenooten Augusto 

Hanssens-Delrue, wonende Montaleux, vieren 

Maandag, 4e Oogst, hunne gouden bruilof.

T H IEG H EM . —  De vlaamsche studenten uit 

Zuid-West-Vlaanderen in vereeniging met hunne 

strijdmakkers der grens van Oost-Vlaanderen, 

komen op Donderdag 21 Oogst, wederom, lijk 

verleden jaar, in bedevaart naar Tieghem en 

houden er, den namiddag, in het Gemeentehuis, 

hunne jaarlijksche vergadering .

Daar moeten alle vlaamsche studenten der 

streek, zonder uitzondering, naartoe.

VYVE-ST-ELOI. -- Woensdag voormiddag,

rond 1 1 uren, is een geweldige brand uitgebor

sten in een vlasschelf van omtrent I 7,000 kilos, 

toebehoorende aan M. Loontjes, vlashandelaar 

te Wacken. Er is verzekering.

W EV E LG H EM . —  Victor Delplancke, bier

voerder der samenwerkende maatschappij van 

Moskroen, was Maandag nam iddag aan de her

berg « De Engel », Posthoornstraat, bezig zijn 

peerd eten te geven.

Het beest verschoot, liep weg en sleepte zijnen 

geleider een ende ver mede.

Delplancke werd in eenen onrustwekkenden 

staat opgenomen. D r Vanhoonacker, hem de 

eerste zorgen toedienende, bestatigde dat hij 

eene reb gebroken was, eene oor bijna afgerukt, 

het hoofd gewond en zoo erg gesteld dat een 

noodlottige afloop geene verwondering zou 

baren.

Schipvaart van Iseghem.
It I.V .VKVC K V  A  M E X .

Vilte d ’Anvers, met kolen voor Constant Gits.

Eveline, met koolzaad voor C. Vandemoortele.

Le Globe en Julienne, met steen en Wachten in Hope, rhijn- 

zand alle drie voor de wed. Alidor Vandewalle.

Leontine en Substitute, beide met lijnzaad voor A. Dasson- 

ville.

De Jonge Jean, met hout voor de gebroeders Jules en Camiel 

Vanhaverbeke.

Laurent, met kolen voor Qustaf Naert-Vanbesien.

MARKTBERICHTEN.
Vlas.

KORTRIJK EN OMLIGGENDE. — Woensdag 30 Juli. — 

Markt kalm, ofschoon de engelsche huizen van Kortrijk ietwat 

meer vragen naar zoete doch gemeene soorten tot 15 kronen. 

Het Syndikaat echter koopt liever ietwat boven de midden

soorten tot 19 kronen, met goede kwaliteit. De fransche spin

nerij koopt goed. Er is ook betere vraag in klodden : gezwin

gelde, 55 fr.

De vlashandelaars beginnen voorzichtig aankoopen te doen 

van ruw vlas, vooral in Normandiën, aan II tot 14 fr. de 110 k. 

Een deel van den vlasoogst aldaar werd erg beschadigd, maar 

het ander deel is goed gezond gebleven.

RUSSISCH VLAS. —  Geen meldenswaardig nieuws

IERSCH VLAS. — Belfast, 26 J u l i: De nieuwe groeite, ter 

uitzondering van eenige Iaat gezaaide vlassen, schijnt zeer vol

doende te zullen wezen ; het weder was deze laatste 14 dagen 

zeer gunstig.

HOLLANDSCH VLAS. — Rotterdam, 26 Juli : De regen 

houdt aan en de hoedanigheid der vlassen zal er veel onder 

ijden. In Zeeland werden nagenoeg al de vlasgaarden platge- 

regend.

Vlas- en werkgarens.
Markt overal kalm.

Lijnwaad.
Markt kalm.

Katoen.
Prijzen in nog al merkelijke daling.

Liverpool, 29 J u li: Juli-Oo;.st, 6.23.

Le H4vre, 29 J u li: Juli, 79.50 ; Oogst, 77.62.

Nieuw-Orleans, 28 J u l i : Juli, 11.70.

Chicoreien.
Rijsel, 23 J u li: beschikbare, 14.75 fr.

Leeuwarden, 25 J u l i : » 6 g. 50.

Maagdeburg, 26 J u l i : » |4 m,

Gent, 25 J u l i : » 12.50 fr. ; nieuwe, 13.75 fr.

Kortrijk, 28 J u l i : » 13.00 a 13.25 fr.

Rousselare, 29 J u l i : » 13.00

Duinkerke, 28 J u l i : » 14.50 fr. ; nieuwe, 15.50 fr.

BURGERSTAND
ARDOYE.

Trouwbelofte. — Jeroom Verrote, daglooner en Sidonia 
Strobbe, kleermaakster.

Geb. —  Margaretha Dewitte, dv. Camiel en Maria Watteel, 
Bleekerij.— Michel Demeulenaere, zv. Hector en Maria Vanlaere 
Statiestr.— Sterfg. — Francies Latré, 60 j. echt. van A. Noppe.

GULLEGHEM.

Geb. —  Noëlla Flamez, dv. Julien en Julia Duvillier. — André 
Depoortere, zv. Camiel en Maria Vandorpe.— Paula Vanackere, 
dv. Camiel en Julma Lievrouw.— Louis Vierstraete, zv. Theofiei 
Maria Devreeze. — Maurice Duyck, zv. Achiel en Maria War
mers.— Cyriel Jodts, zv. Victor en Virginie Hallaert. — Maria 
Huysentruyt, dv. Jules en Emilia Opsomer. — Irma Vermeersch, 
dv. Charles en Emma Verstraete. —  Roger Martens, zv. Ivo en 
Mathilde Masselis. — Margaretha Depondt, dv. Jules en Maria 
Vandevenne.

Huw. —  Constant Lietaert en Maria Vanbelle. — Alois Ver
straete en Emilia Vanooteghem.

Sterfg. — Leonia Seynaeve, 44 j. echtg. van Const. Derthoo.
— Mathilde Declercq, 78 j. wed. van Frans Deloof.

HARELBEKE.

Geb. — Paula Vlieghe, Staceghemstr. —  Willy Vanhoutte- 
ghem, Beverenstr. — Elza Holvoet, Staceghemstr. —  Lia Voet, 
Gaverstr. — Huw. — Victor Dewaele, steenbakker en Gabriella 
Verscheure, fabriekwerkster. —  Denis Degezelle, steenbakker 
en Rachel Vanderbeken, fabriekwerkster. — Sterfg. — Henri 
Soete, 76 j. overleden te Brugge.

HOOGLEDE.

Geb. —  Gerarda Meersseman, dv. Camiel en Maria Bossu. — 
Marcel Maselis, zv. Henri en Flavia Demeyere. — Alina Stragier 
dv. Henri en Alice Trybon. — Maurice Pattyn, zv. Cyriel en 
Maria Muylle. — Sterfg. — Charles Ryckx, 8 m.

INGELMUNSTER.

Geb. — Maria Tyberghien, dv. Gustaf en Maria Bultinck, 
Beelshoek. — Paula Decommer, dv. Alfons en Helena Kerkhof, 
Doornmolen. —  Eleonora Pieters, dv. Octaf en Leonia Sabbe, 
Nieuwstr. —  Ivonna Glas, dv. Alfons en Leonia Vankeirsbilck 
Doelstr. — Jules Debacker, zv. C. en M. Demuynck, Doelstr.

Huw. —  Edward Vandepitte, metser en Emma Ceule, kant
werkster. — Maurits Comeyne, pijlmaker en Flavie Vanlande- 
ghem, huiswerkster. — Sterfg. — Walter Vermeulen, 15 m.

ISEGHEM.

Geb. — Leopold Grymonprez, zv. Jules en Maria Debel, klein 
Harelbeke. — Maurice Naert, zv. Remi en Maria Clarebout, 
Boschmolens. —  Anna Allewaert, dv. Albert en Julia Verbeke 
Rousselarestr. —  Bertha Geldof, dv. Remi en Helena Declercq! 
Heye. — Roger Labeeuw, dv. Laura, Kortrijkstr. — Julia Vens’ 
dv Julien en Elisa Vyncke, Heye.

Huw. — Florent Dewaele, 28 j. borstelhoutmaker en Palmira 
Vierstraels, 20 j. spoelster. —  Leonard Beels, 25 j. borstelmaker 
en Maria Devos, 21 j. borstelmaakster. — Michel Verbauwhede, 
29 j. borstelmaker en Eudoxia Vens, 24 j. bottinenstekster. — 
Gustaf Laverge, 28 j. timmerman en Maria Berteloot, 27 j. t-or- 
duurster. —  Emiel Eeckhout, 24 j. schoenmaker en Elisa Van
haverbeke, 22 j. borstelmaakster.

Sterfg. —  Eduard Vanbiervliet, 2 m. de Pelichystr.— Barbara 
Ghillemyn, 81 j. wed. van Petrus Delaere, Sloore. —  Simonna 
Delaere, 1 j. Heye. — Alida Poupaert, 33 j. echtg. van Eugeen 
Vandewynckel, Kruisstr. — Maria Casier, 1 j. Sloore. —  André 
Labeeuw, 15 m. Kortrijkstr. —  Maria Depreitere, 6 m. Bosch
molens. — Hector Lippens, 5 m. Boschmolens.

KORTRIJK.

Trouwbeloften.—  BrunoMondy, metsersgast, keer Vlaming
straat en Maria Deleersnyder, spinster, Koeikopbeluik. —  Julien 
Vercruysse. steenkapper, Meenenstr. en Juliana Gaspard, mode
maakster, Parkstr. — Arthur Verriest, statiewerkman, Pluimstr 
en Germana Dewaele, bobijnster, Staceghemsteenweg.— Gaston 
Tanghe, bediende, Marckesteenweg en Ernestina Demeyere, 
Molenstr. — Louis Fauve, tramontvanger, te Rijssel en Catha- 
rina Ingelbert, borduurster, Bruggestw., voorheen te Rijssel.

Geb. —  Willy Lepere, Damkaai.—  Roger Heldenbergh, Gent
steenweg. — André Buysschaert, Doornijksteenweg. — Julma 
Vandevelde, Muynkendoornstr. — Ivonna Decantere, Budastr 
gehuisvest te Marcke. — Suzanna Biebuyck, Hovenierstraat — 
Octaf Vergote, Budastr. gehuisvest te Heule. — Elisabeth De
volder, Staceghemsteenweg. —  Herna Depraetere, Bruggestr
— André Dejonghe, Ste-Annabeluik. — Agnes Desmedt, Vlasm.

Huw.— Karei Vervaeke, 23 j. paswerker en Juliana Verschuere
23 j. strijkster, beide Loodwitstraat. — Julien Vandenbroucke,
27 j. bediende, Bruggesteenweg en Celina Foulon, 31 j. zonder 
bedrijf, Fabriekkaai. —  Victor Masure, 25 j. klakkenm., Slacht
huisstr. en Maria Vuylsteke, 24 j. spoelster, Doornijksteenweg.

Sterfg. — Henri Betghe, 6 m. Sweveghemstr. — Constant 
Callens, 53 j. wever, echtg. van Maria Vanbelle, Meenenstr — 
Cyriel Debrauwere, 1 m. Gentsteenweg. — Amelia Duhayon 
53 j. huishoudster, echtg. van Camiel Laporte, St-Rochuslaan!
—  Alois Dumortier, 5 m. gehucht Het Hooghe. — Anna Palle-

maerts. 81 j. zonder bedrijf, wed. van Jan Deflouw, Casinopl- 
Elisa Verstraete, 48 j. zonder bedrijf, echtg. van Achiel Verbef 
gehucht Ste Anna. — Arthur Declerck, 8 m. Wagenmakerstr- 
Aloise Viaene, 52 j. fabriekwerker, echtg. van Elodia Dekeits 
gieter, Bruggestr. — Ida Vanfleteren. 81 j. zonder bedrijf, wil- 
kelierster, Budastr. — Maria Verfaillie, 21 j. huishoudster, edtj 
van Albert Deleu, Proostdijstr. — Karei Vancraeynest, 90 j. z9 
der bedrijf, wed. van Clemence Debaere, gehucht Pottelberg.

LEDEGHEM.

Geb. — Georges Vanackere. —  Henri Vandenweghe.

Huw. — Arthur Catelain en Elisa Sintobin. —  René Fosssgl 
en Lucia Defrancq.

MOORSLEDE.

Geb. — Remi Vermont, zv. Alois en Renilde Verhaeghe. - fl 
Anna Depraetere, dv. Petrus en Clemence Decock.

Huw. —  Emiel Hautekier en Emmajacques.

Sterfg. — Anna Pittillion, 12 dagen. — Celina Vanlauwe.l 
39 j. eci tg. van Jan Breyne, Gentstraat.

OOST-NIEUWKERKE.

Geb. — Frans Monteyne, zv. René en Elodia Lammertyn; - 
Tryphon Vanhoorne, zv. Celestin en Emma Lapere. — Irrmal 
Joye, dv. Jules en Juliana Ghekiere. — Maria Degryse, dv. | 
Silveer en Adelaïde Ghekiere. — Odiel Crabbe, zv. Aloise em 
Adelina Heyman. — Josef Swaenepoel, zv. Jules en Luci Spriet. I
— Gerard Lafaut, zv. Victor en Maria Vandeputte. — Leo Dell 
gryse, zv. Achiel en Julia Heemeryck. — Josef Pante, zv. Julessl 
en Maria Depoorter. — Robert Vanbossele, zv. Jules en Jullaraal 
Soenen. —  Irma Crabbe, dv. Henri en Julia Corneillie.

Sterfg. — Maria Verraest, 37 j. echtg. van Henri Huyghe. 
Barbara Vanhoorne, 68 j. wed. van Jacobus Vanhaelewyn. 
Juliana Vanoverbeke, 79 j. echtg. van Petrus Verpoort. — Henni | 
Callewaert, 80 j. wed. van Julia Basyn.

ROUSSELARE.

Trouwbeloften. — Leo Tuytens, handelaar en Hendrifca 
Verlinden, zonder bedrijf. —  Alfons Desmet, arbeider en Mag
dalena Verhoest, fabriekwerkster. —  Victor Desmet, fabriekw.i 
en Magdalena Vanneste, breister.—  Emiel Caron, wachtmeester* 
te Houplines en Celina Provoost, zonder bedrijf, —  Hectwr 
Segers, hovenier, te Rumbeke en Valentina Bert, dienstmeid. —  
Eugeen Marrecau foorreiziger en Martha Hennion, foorreizigstw 
beide verblijvende te Borgerhout.

Geb. — Theoduul Lybeer, Statieplaats. —  Oscar Vandem- 
bossche, Spanjestr. — Julia Matton, Yperstr. — Antoon Van- 
denberghe, Poststr. — Benjamin Samyn, Hoogledesteenweg. —• 
Camiel Meerschaert, Borstelstr. — Bertha Demeulemeestet,. 
Vijfwegenstr. — Victor Edelborg, Schaarstr. — Gustaf Grymon 
prez, Gitsstr. — Simonna Lamote, Statiedreef. — Maria Mytte- 
naere, Yperstr. — André Terryn, Ardoyesteenweg. —  Alma 
Verbrugghe, wijk C. — Elias Bertrem, Vierweg. — Reginald 
Muller, Borstelstr. — Gerard Segers, Ardoyesteenweg. —  Josef 
Verhelle, Ardoijestw. — Jan Vandenbossche, St-Amandstr.

Huw. — Emiel Ostyn, 19 j. fabriekwerker en Adriana Ven 
meenen, 20 j. fabriekwerkster. — Emiel Grijspeert, 42 j. schoen
maker, te Iseghem en Julia Verhaeghe, 31 j. zonder bedrijf, ta> 
Rousselare, voorheen te Elsene. —  Jules Maddens, 23 j. wever, 
en Magdalena Roelens, 21 j. fabriekwerkster.— Omer Bonduelle
25 j, handelsreiziger en Elvira Rommelaere, 24 j. naaister.—  
Edm. Dewaele, 28 j. bediende en Sara Pil, 25 j. zonder bedr. ^

Sterfg. — Elisa Houthoofd, 6 m. Langebrugstr. — Alice La
pere, 15 j. Groenestr. — Emiel Deseranno. 2m . Rumbekestw
— Suzanna Vancoppenolle, 4 m. Statiedreef. — Margaretha De
ceuninck, 15 dagen, Rumbekesteenweg. —  Alfons Demeester
6 m. Ardoyesteenweg. — Joanna Deckmyn, 75 j. zonder bedrijf, 
echtg. van Philip Edelborgh, Bleekeriestr. — Maria Degrendele.
75 j. zonder bedrijf, Dixmudesteenweg. — Maria Barbier, 50 j ’ 
winkelierster, Statieplaats.

RUMBEKE.

Trouwbeloften. —  Achiel Sengier, van Kortrijk en Clara 
Boucquey, bijzondere. —  Hector Seghers en Valentina Bert. —  
Remi Grymonprez, van Ouckene en Maria Coussement.

Geb. — Maria Gerits, dv. Valeer en Pharailde Naert. — Rent 
Verschaeve, zv. Karei en Magdalena Vervisch. — Augusta Van 
denberghe, dv. Constant en Flavia Vandenkendelaere.— Maurits 
Declercq, zv. Henri en irma Dessein. —  Rachel Masschelein 
dv. Hector en Emilia Soenen. —  Godelieva Dedeene, dv. Victor 
en Maria Bethune. — Marcel Brabant, zv. Cyriel en Maria 
Buyse. — Adriana Claeys, dv. Constant en Maria Heyndrickx.
—  Godelieva Degryse, dv. Camiel en Eudoxia Callens. — I 
Adriana Verstraete, dv. Alfons en Urbania Vandeputte.— Racheil 
Desimpelaere, dv. René en Celina Werbrouck. — Adiel Verlinde- 
zv. Karei en Emilia Vandenberghe. —  Margaretha Maes, dv. 
Hector en Romania Callebert. — Adhémar Depreytere, zv. Jules, 
en Maria Dedeurwaerder. —  Jules Maes, zv. Henri en Evelin< 
Lefevere.— Maria Martin, dv. Frans en Maria Remmery. — 
Josef Carrette, zv. Octaf en Margaretha Baghein. — Agnes 
Leenknegt, dv. Henri en Maria Defrancq. —  Roger Cools, zv. 
Victor en Emma Moerman.

Huw. —  julien Declercq en Helena Herman. —  August 
Crombez en Maria Degryse.

Sterfg. — Bruno Deryckere, 75 j. —  Constant Soenen, 51 j.
—  Josef Mulier, 10 j. — Pharailde Geerlandt, 65 j. —  Vltgirtv» 
Bal, 48 j. —  August Joye, 70 j. echtg. van Phar. Rommelaere,

SWEVEZEELE.

Geb. — Margaretha en Heliodorus Edebauw, tweeling va* ! 
Henri en Hortense Braet. —  Elisa Vansteelandt, dv. Emeric en 
Eugenia Vandekerckhove. — Angela Debaene, dv. Victor en 
Herminie Volckaert. —  Gabriella Vangheluwe, dv. Camiel en 
Paulina Standaert.

Sterfg. — Anna Vanhoet, 64 j. huish. echt. van Karei Denolf~

WEST-ROOSBEKE.

Geb. — Margaretha Preneel, dv. Honoré en Germ. Deconinck.
— Rufina Desender, dv. Jeroom en Maria Depoorter. —  Irma 
Vandecandelaere, dv. Hector en Astrie Sobry. —  Germana 
Willemyns, dv. René en Flavia Vanlerberghe. — Willy Lowie, 
zv. Josef en Rachel Vandenweghe.

Sterfg. —  Clement Vanhee, 66 j. echtg. van Melania Doom.
— Josef Cappelle, 77 j. wed. van Mathilde Vereecke.

WEVELGHEM.

Trouwbeloften. — August Derycke, van Anseghem en Maria 
Lainez. — Alfons Volckaert en Adriana Vermeiren.

Geb. — Zenobie Depaepe, dv. Alois en Emerence Derycke.— 
Maria Desplancke, dv. Florent en Helena Vanhecke. — Medard 
Iserbyt, zv. Edgar en Juliana Dekimpe.

Tribunal de Commerce
de Varrondissement de Courtrai. 

Avis aux créanciers de M. HENRI VAN
DORPE, négociant a Wevelghem.

C

Extrait prescrit par les articles 19 et 20 
de la loi da 29 Juin 1887. 

Par jugement rendu par le Tribunal de 
Commerce de Courtrai, le 22Février 1913, 
homologuant le concordat préventif de la 
faillite obtenu par M. Henri Vandorpe, 
préqualifié, a été confirmé par arrêt de la 
Cour d’Appel de Gand lr» Chambre en 
date du 17 Juillet 1913. 

Le Juge délégué,
H . Van  R o l l e g h e m .

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

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

Inlichtingen : bureel van Het Iseghemsche Volk, 
Iseghem.

ËLECTRICITEIT
Onderneming van Licht,Dynamos,Motoren 

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

Warm water en Stoom verwarming.

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



Suikerbakkerij « Ter Statie » —  Patisserie de la Gare.

Ti

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

W at is eene
maagziekte ?

Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maa
die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezel 
van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailingen, hoofdpiinen, 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 
en de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers ae Cock geeft betere 
uitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft eene 
doos Poeiers de Oock, gij zult er over verwonderd zijn. De Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

A. BELPAIRE-ROYON
Statieplaats,

ROUSSELARE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

AManie paartaiie G m U a jje i
voor alle ambachten ,  zooals :

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

BOUWARTIKELENi: 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.

V o lle d ig e  k e u s  v a  11 M e n n s ie -A r l ik e le n .

Verders te bekomen ALLES wat den handel 
______________ betrelt.________ _________

D E * E E S T É R  B &  T
Groote Markt, ROUSSELARE

-v-W* Jv ' - ---

Bijzondere keus
VAN

• KI EKEN POEIER -lil
VOOR LANDBOUW ERS EN KlEKENKW EEKERS. 

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

snot en alle besmettel ij ke ziekten ’

Met is beter eene ziekte te voor 
komen dan ze te moeten, 

bestrijdt

P r ij s  

* jÏ .2 5  fr. d e  p a k , 

'S .ö O frd e p a k  v a n lk /io ,
overal franco verzonden.

ênpak is voldoende om duizend koppen volkomen te genezen. 
\Ten verstandige boer verteertgeern 650 fr om er 100 te W/nnen 

G E B R U IK T  g i j  z u l t  O N D E R V IN  d e n

Bereiden ACH. LYBEER. APOTHEEK HET Roooe K ru is  
STATIEPLAATS ROUSSELARE. TELEFOON N=2 06 .

VOOR

alle Ambachten en Neringen
Schrijnwerkers, Mecaniciens, 

Smeden, enz. enz. 

I J Z E R E  M E U B E L S  
K E U K E X G E R IE F

Prachtstoven, Keukenstoven, enz.
IJZER EN STAAL 

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

Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

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

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

jasten

^sid.ledure-ïremmerï
Koornmarkt, 6 ,  K O R T R I J K .

Groote keus van Brillen en neusnijpers (pince- 
nez), van af 1 fr. aan het gezicht nauwkeurig toe
gepast en verwisselt tot volledige voldoening.

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

De voorschriften der Heeren Oogmeesters wor- 
len 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.

Verantwoordelijke drukker-uitgever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

B n a  A m .  W M S w a m w m  -  s a i i
KORTRIJK. Tel. 298,

IJzerenwegstraat, (rechtover ’t Weerhuizeke).

IJsgerechten, Glacé et Sorbets.
Bijzondere Rilgebakken, Gateaux Glacés.

Waarvan eenige. Oom Tom, Rots Bayard, Dijonaise Glacée, en tal andere. 
Oude Specialiteit van de Suikerbakkerij Ter Statie, gesticht in 1861. 

Vanille en Koffie Glacé.
Gebakken voor Doop en Bruiloft, Familie- en Jubelmaaltijden. 

Praalgebakken en fijne Nakost, (Petits Fours).
Verrassingen om de tafel te sieren.

Chocolade van ’t merk Patrons Patissiers en alle beste inlandsche
en vreemde merken.

Gekend Huis om zijn Am andelbrood en Kortrijksche Biscotten.

M O E D E R S ,  indien gil de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

W  I  \ D  O L 1 E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei
kundige VANDE WALLE.

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

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

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

Alleenlijk te verkrijgen bi) 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),

R O U S S E L A R E  — Telefoon 175

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

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

Het gebruik der POEIERS van VANDEWALLE 
belet het leggen niet en voorkamt 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 altyd met een goeden uitval be- 
kroond zijn._______________________

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 «  E l i x i r  l ‘ i>ili|>- 
l » » r t  » ,  door den uitvinder M. Philippart alzoo 
genoemd. Nutteloos voortaan een lastig regiem te 
volgen, een glas van dien uitmuntende drank is 
genoeg om volkomen genezen te zijn.

De «  E l i x i r  IM ii l i| > i> a r t»  kost~-50 fr.
en 4 - 5 0  fr. de flesch.

De «  E l i x i r  H l i i l i p p a r t  »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren F l ip t s  te Meenen ; H u lp ia u  te Kortrijk; 
Lybeer te Rousselare; Fonder te Moeskroen; 
Messiaen te Komen ; D e w u lf  te Wervick; Vander- 

m a rlie re  te Waesten; D echièvre te Yper.

H u i s  J O S E P H  V E R R I E S T
S a v 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:

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.

MUZIEKMAATSCHAPPIJEN
koopt uwe Instrumenten In het

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

B U G L E S  te beginnen aan fr. 33.00.
Clarinette si b, ebbenhout, 13 sleutels, 2 ringen, fr. 45.00.

franco t’huis geleverd.

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

I

TANDENBALSEM
VAN

MET RO O DE  K R U IS
geneest oogenblikkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

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

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

Telefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen man
daat van 1.30 fr. ____

caaw «ca

In 1 minuut s t i lt  de D E X T IN O L
totaal en voc r a lt i jd  de tandpijnen, de  h e 

rigste abcessen en zwellingen. Laat geen  

tanden meer tre k k e n . Een enKel g e b ru ik  

van B c n t i n o l  zal ze ze k e r li jk  g e n e ze n . 

O m  g e n e ze n  te z i jn  eischt d e n  echten

B S M I l K i l .
1.25 fr. het fleschje in alle apotheken.

Depots:

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

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

Kortrijk, Cyr. Mullier, Robbeplaats.

HET ROODE KRUIS
BU

Achille Lybeer
Apotheker-Scheikundige

Statieplaats, ROUSSELARE  
Telefoon 206.

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

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

De gezond  I ie id s p il le n

W I  W A
Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 

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

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

Mistrouwt u van eene slepende verkoudheid
die kan gevolg geven aan bronchiet en tering. 
D e  B O K 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.

■

SCHOON HAAR
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande modewerk.

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

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

R O U S S E l> A K IB .

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

KIEKEN K WEEKERS
en

LANDBOUWERS

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

Remedie ÏN° 4200
Eenige depots: voor Kortrijk en omtrek 

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

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

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

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

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

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

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde

Verkoudheden en Vallingen.
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
ln de welgekende apotheek

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

Traagt bij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE 

N o o r d s t r a a t .  «54». Ito iiN M e la re
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 
4it krachtig geneesmiddel in huis hebben.

Eenige depositaris : M a r in  Van Houwe.

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

Groote Meubelmagazijnen
3 ,  K r i n ^ .  3

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

Oufl Huis W e vanöeleene R . & G  v Ïd e leen e
OPVOLGERS, 

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

Matige prijzen.

TiJlfToTl

4 A é U ï  tjt

lil



Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP — Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

B e h e e r r a a d  : MM. Baron Fredegand C oqe ls , voorzitter, E do u a rd  T hvs, ondervoorzitter, 
A lp h . U lle n s  de S choo ten , Leon V anden Bosch, Henri-J. E ng e ls .

C o l I e » l e  « I e r  C o m i n i M ^ a r t x M e n  s MM. Jean d e l la  F a i l le  de Léverqhem , voorzitter, 
de Q raaf A d rien  de B orchgrave  d ’A lte n a , Leon C o ll in e t- P lis s a r t , B aron  A ug us te  D e lbeke , E douard  

Jo ly , de Q raaf O scar Le Q re l le .

SPAARBO EKJES aan 3.60 %

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

L e e n iii^ e ii op  H y p o th e e k  — V o o rs ch o tte n  op T ite l»
AGEXTEIV

Aelbeke : M. Emiel Mullier, gemeentesekretaris.
Avelghem : M. Aimé Vercruysse, gemeentesekret.
Belleghem : M. Q. Deweer, gemeentesekretaris.
D eerlijk : 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 : Mi Martial Vroman, verzekeringsagent. 
Rolleghem : M. Ch. Christiaens, rentenier. 
Rumbeke : M. Bruno Roose, koster.
Vichte : M. Alberic Matthys, handelaar.

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

STAAT OP!  

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

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

oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZENUWZIEKTEN, SMARTVOLLE MAANDSTON

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

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

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

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

flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

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

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

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

driedubbele doos ; 6  fr. ~ 5  de 6 doozen of zesdubbele doos.

O P G E L Ë 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.

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

SchoonheidDadaZeep

Met Stuk 0 .7 5

Crème Dada
Werkdadigheld zonder 

veerga legen zomersproe
ten en huid aandoeningen. 
De beste voor 1  behoud 
eener Irisscbe gelaats
kleur.

Tube 0.7 S

Poeder Dada
O n fe ilb aar « o o r  d e  

g e n e e z in g  v a a  k lo v e n ; 
«naakt de h o l d  b lan k 
IN  E E N  N ACH T.

A llerfijn st e n  o p  *1 
g e la a t  b lijven d ronontbeer- 
l i jk  vo o i e lk e  to llettaSeLOe doos 2.50 

De 1/2 doos 1.50
KOOP IN ALLE GOEDE HUIZEN

*ï

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

Fabriek van Scheikundige Meststoiïen

I t l C l ï A I U ï  B E :  B V O B B B & S I B  
Molenstraat, 69, AALST

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

Superphosphaat —  Kaïniet —  IJzerslakken, enz. 

V RA A G T  PRIJS-COURANT.

Soda-Nitraat

I Antwerpens’ Bouw- &
Naamlooze Maatschappij. — K ap itaa l 5,000,000 Frank.

Zetel: A N T W E R P E N ,TwaalfMaandenstraat, 13, nevens do Beurs

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

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

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

en 1,000.
L e e i i i n j c e n  o p  - v a s t e  KO<‘ < le r i* i i  in  e e r s t e n  r a i i K  v a n  H y p o t h e e k  

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

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

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

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

Hulste-Bavichove: M. P. Vandenbulcke.

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

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

M a is o n  Ia  p lu s  re n o m m e e  de la  con trée» 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 re s :  Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 
S p é c ia l i t é  z Peinture a 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garantie. 

G R A N D  C f lO IX  DE  C A D R E S .

BERICHT AAN DE DOOVEN
M e t h e t d o e l d ie n s t  te  bewijzen aan de belang

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

Aan doofheid onderworpen en na allerhande 
geneesmiddelen gebruikt te hebben zonder eenigeit 
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 o m  deze aanvraag 
te volledigen, dat zonder kruiden, o p  allen ouder
dom en in alle gevallen, de Audio Phonex niet 
alleenlijk het gehoor vermeerdert op de eerste da
gen, maar dank zij hare bijzondere werking, zij 
trapswijzend klimmend het gehoor herstelt en alle 
oorsuizingen doet verdwijnen.

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. Q. 
Verschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen en 
uren, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot 
i  ure, Sint-Pietersnieuwstraat, 128, en den donder
dag van 9 tot 1 1  en van 2  tot 4  u re  : Kortrijksche 
steenweg, 238, te Gent.

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

Brandig* bloed
Huidz iekten ,  Zi l t  

Eene kostbare rem ed ie !

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

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

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

De W A R E  L G V Ë N S I ' I L L E I V  
F . R o m a n ,  door hunne bloedzuive
rende kracht, brengen de bedorvene vochten 
terug naar het darmkanaal, ontlasten het li
chaam, zuiveren het bloed en daardoor wordt 
het huidweefsel bevrijd van den toevoer der 
ontstekende vochten die de ziekten en den 
brand onderhielden.

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

Men kan de W A R E  L G V E S S -
l ' I L L E . V  E .  R o m a n  verkrijgen in 
alle apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

I

K o s tb a re  O n td e k k in g
goedgekeurd door de Maatschappij 'an 
Gezondheidsleer van België, i f  fg 
van 24 Juli 1907).
Genezing in 10 minuten v a n  d e  hevl^_ tand- en

hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, d o o r  d «  
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, Apotheker t b  

M eche len, Officier der Academia Fisico-Chimico 
Staliana van Palermo (Italië) 1 en 2  f r .  d e  d o o s  v a n  
6 tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Oauthier zendt overal zijn» 
uitmuntende remedie per terugkeerende post, te
gen manc 'iat van 1,05 fr. en 2,10.

Gansch onschadelijk. Nooit missen. Eischt het 
merk Antinevralgiqae Jos. Gauthier, in  b la u w  
gedrukt op ieder cachet.

Depots te Kortrijk : Apotheek HULPIAU e* 
IMPE, en in alle goede apotheken.

NEEMT NIET ANDERS!

LAAT U NIET OMKLAPPEN!

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

IN  V ERT RO U W EN

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE K T E N , van niets 
anders te gebruiken dan de Wereld
beroemde W onderzalf en Bloed
zuiverend Middel der A p o th eek  
DE W A L V 1 S C H ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2 fr.

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

Te bekomen bij

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

Over te nemen welgekalanten 
Schoenwinkel

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

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

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.!

FABRIEK VflH SUPERPHDSPHHTEN,SCHEIKUNDIGE VETTEN EN KONSTGUHNOS
H u is  g e s tich t in  1 87 6 . _______________________________

ACH. EEMAR. AALST.

Prijzen volgens samenstel. — Vraagt prijs-courant. 
Samengestelde opgeloste Guano « D E  ZO 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, Magnesiun 
Kopersulfaat (blauwen aluin) 98/99 zuiver , Vergruizers Vermorel, Éclair n. 1.

De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 
zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de W t l l l a m  C a c h e t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W i l l l a m  
C a o l ie i  te> . werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Dadelijke verzachting; genezing binnen de acht dagen.

In doozen van 2 fr. de 15 cachetten. —  3 fr. de 25 cachetten.1 
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 .

U T T I L D P i E Ï T T I S

Matrassenfabriek ☆  De Ster

W e Polfliet-Vandenberghe
Dolfijnkaai, 2, Kortrijk.

Zelfde huis te Meenen,

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

2.25 ir. de kilo.
Inlandsche wol te beginnen van 

3.75 tot 4.50 fr. extra.
Opgemaakte matrassen in alle 

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

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

Yperstraat, 4.

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

Kapitaal: EEN MILLIOEN frank.
W e rk e n d e  o n d e r h e t to e z ic h t z i jn e r  led en

15 MILLIOEN 284,000 FR. 

ozpir-;r;s'r,i 37 % millioen franken
*• L E V E N S V E R Z E K E R I N G E N  aan beste gekende voorwaar 

dén verblijf in Congo toegelaten 

- •  S P A A R -  E N  P E N S I O E N K A S  <*> z u iv e re  m u tu a lite it a an  d e  
beste gekende voorwaarden.

L I J F R E N T E N  waarvan de belegde k a p ita le n  g e w a a rb o rg d  zijn 

door l 8'* hypotheek van dezelfde waarde.

W E D U W E  E N  W E E Z E N  P E N S I O E N  E N .
P E N S I O E N E N  E N  V E R Z E K E R I N G E N  D E R  B E D I E N 

D E N ,  bijzondere voorwaarden vooreen gansch persooneel 

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

L E E N I N G E N  O P  H Y P O T H E E K  enornte 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 1 “'“ rang.

P L A A T S E N  V A N  H Y P O T H E E K  O P  R A N G  v o o r  3 *
personen zonder intrest (tegenwoordig 4 .2 5  °/0) met namelijke ln -  

•chrijving der geldschieters voor alle sommen tebeginnen, van 200 fr .  

1 0 .  S P O E D I G E  H E R V O R M I N G  V A N  V E R L I E Z E N  O P  
O P E N B A R E  F O N D S E N .

Verschillende agentschappen ei inspecties i. bekomen
de Lignestraat, 39, Brussel
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K o o p t  u w ( ‘ l>«‘ i i o < M l f i n  C a o i i t d i o u c  u i t  e e r s t e  l ia i i t l *  
i n  «le f i r o o l c  F a b r i e k  v a n  C a o u f  r l i o u c

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

TELEFOON A. 1894
S P E f l A L l T E I T K N  s 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 ’HÓMME voor 
Keteldeuren, enz. —  Ronde en langwerpige KLEPPEN voor Condenseurs. —  AMIANTE 
in al zijn toepassingen. —  RINGEN voor Melkkannen. —  RINGEN voor Peilbuizen. —  
CYLINDERS voor Twijnderijen, Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. —  BANDEN voor 
Lintzagen.—  BOLLEN voor Kleppen.—RIEMEN in caoutchouc, Balata, enz. —  EBONIET 
in bladen en stokken. —  JOINTS en RINGEN voor Karnen. —  JOINTS Somzée, Lavril, 
enz. —  ZAKKEN voor Gasmotors, enz. — RONDEELEN voor Afroomers,

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

C A O U T C H O U C  V O O R  A U L E  N I J V E R H E D E N .

Schrijf mach ienen 
U N D E ItW O O l )  Reltuilt

Wie goedkoop eene 

SCHRIJFMACHIEJN 

koopen wil, vrage de

UNDERWOOD REBUILT
Prijs: 375 Ir.

Eenige depothouder voor België

J.f VERMAUT
|drukker-uitgever,

28, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.


