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Over* Zeevaart,

öe aarde moet bewrócht en de zee moet bevaren 

werden, hoort men wel eens zeggen.

De aarde.

'Wij noemen ze soms onze moeder, en ze verdient 

dien naam, want ze is en blijft de onuitputbare bron 

va» leven en rijkdom. God gaf ons de aarde; en met de 

aarde ons brood —  het dagelijksch brood. Lijdzaam en 

gedwee laat de aarde den mensch begaan wanneer hij 

tot haar komt en- van haar vordert heur delfstoffen, 

heur planten- en dierenrijk. Loon naar werken krijgen 

evenwel de menschen: de werkzaamste immers ont

ginnen en ontrooven het meest.

En de zee ?

De zee moet bevaren worden, hoorden we. Geeft de 

zee dan ook welstand en rijkdom aan de volkeren ? 

Zekerlijk. De zee is de heerbaan die alle landen met 

elkaar verbindt. De zee is de weg waarlangs de handel 

zijn grondstoffen en koopwaren heenstuurt, de weg dien 

de reizigers kiezen moeten om daar te landen waar hun 

belangen ze roepen en waar rijtuig en spoor ze niet 

brengen kunnen. Beziet de wereldkaart, bemerkt hoe de 

werelddeelen uiteenliggen: ziet ge de verhouding tus

schen oceaan en vasteland. Vergelijkt even België’s 

grondgebied met dit der naburige landen; hoe klein niet 

waar !, een stipje, onzichtbaar schier, betrekkelijk het 

overige. De landen over den aardbol verspreid schijnen 

afgescheiden door onoverschrijdbare afstanden en 

nochtans alle zijn vereenigd door een band, ze zijn 

geburen geworden, zou ik zeggen, want de afstanden 

zijn verminderd en nog steeds aan ’t inkrimpen: een 

machtige factor heeft ruimte, tijd en ligging overwonnen: 

de scheepvaart.

— »o«—

Beziet nog op de wereldkaart DEN AFSTAND 

kusschen Engeland en New-York: het is ongeveer 3000 

zeemijlen (1 mijl: 1852 meter). Welnu weet ge wel, 

dat die weg reeds wierd afgelegd door enkele schepen 

in 5 dagen en half, dus 5556 kilometer (’t is 60 maal de 

afstand tusschen Kortrijk en Brussel) in 132 uren ? 

Vergelijkt die vaart met de snelheid sommiger onzer 

treinen.

Evenzoo zijn de andere plaatsen verbonden. De 

scheepvaartlijnen zijn als de aderen die, in economisch 

opzicht, ’t levensbloed voeren over gansch den aardbol: 

ze spannen een net over zeeën en oceanen van den 

evenaar tot aan de polen, een net, vast bepaald en 

geordend, waarlangs de wonderbare en bestendige wis

seling geschiedt van levenskrachten, werkzaamheid en 

rijkdommen. En ingezien de ontwikkeling der moderne 

middelen, is het geoorloofd te zeggen dat er geene af

standen meer bestaan.
—-» o «—

Werklieden die dit leest, hebt ge nog gedacht dat op 

zee en oceaan, aan boord der schepen, M IL L IO E N  E N  

M E N S C H E N  W O N E N , werklieden als gij, en die 

dit lastig en vaak zoo gevaarlijk zeeleven aangedurfd 

hebben om het brood te verdienen, dat vrouw en kinderen 

verwachten die aan land vertoeven ?

Ginds vaart een driemaster voorbij, alle zeilen uit; 

God weet naar welke kusten hij den steven wendt. 

Onder ’t grauwe van de lucht en ’t stuwen van den 

wind drijft hij vooruit. Tusschen zijn ijzeren wanden 

draagt hij koopwaren, graan, vruchten, erts, metaal, 

hout of andere goederen nog op uitheemschen bodem 

voortpebracht. Aan boord staan een twaalftal mannen, 

ze trekken aan de ijzeren ketenen die de zeilen spannen, 

hun pogen is lastig en hun adem jaagt. De wind wast en 

ge ziet nu de werkers klimmen in de masten om de zeilen 

te bergen. Bij ’t slingeren van ’t schip en ’t loeien 

van den storm, dertig veertig meter boven dek als nietige 

brokjes hangen ze daar en pijnen op ’t harde zeildoek.

Verder komt een stoomschip aangevaren; de zwarte 

rookwolken walmen uit de twee schouwen, hijgend splijt 

het vaartuig de baren en ruischend verslindt het den lan-
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gen weg dragend den zwaren last menschenlevens en 

rijkdommen naar afgelegen streken.

In den ‘schoot van ’t zeemonster staan twintig, dertig 

mannen aan ’t werk bij de tien ontzaglijke vuren en on

der den druk van eene doodende warmte trachten ze den 

alverslindenden honger te stillen van ’t wangedrocht en 

werpen onophoudelijk zware lasten kolen in de gapende 

vuurmonden.

In de machienen van ’t schip zijn de werktuigkundigen 

druk bezig met het bewaken en bezorgen van de zoo in

gewikkelde toestellen en van het nooit rustende raderwerk 

dat de ziel is van ’t stoomschip. Overal zijn er matrozen 

werkzaam, en boven op de commandobrug staat de ge

zagvoerende of een zijner officieren den koers van ’t 

schip te richten — en dit is een moeilijke kunde — om 

het vaartuig ten spoedigste en ten veiligste in de haven 
te brengen.

En zoo varen er dagelijks duizende en duizende sche

pen in alle richting door de oceanen en zeeën der wereld, 

’t Zijn als zooveel stukken grond die afgescheiden van 

het vaderland in de verten heendrijven ; ’t zijn dorpen 

en steden die met hun menschen en woningen en met de 

vaderlandsche vlag in top wegvaren wellicht naar betere 
oorden.

’S MENSCHEN ARBEID  OP ZEE IS ONT

ZAGLIJK. Beziet de Noordzee die op haar zuidelijk 
gedeelte onze Vlaamsche kust bespoelt: honderden en 

honderden schepen doorkruisen dagelijks die zee, want 

de landen die de Noordzee insluiten zijn volkrijk en 

werkzaam. Het zal u misschien verwonderen te vernemen 

dat op diezelfde Noordzee, ruim 40.000 visschersbooten 

de vischvangst uitoefenen. Met een gemiddelde beman

ning van 4 zeelieden per vaartuig te nemen, vinden we 

dat ongeveer 160 duizend visschers — uit Engeland, 

Noorwegen, Denemarken, Duitschland, Holland en 

België —  hun bestaan en onderhoud op de Noordzee 

gaan zoeken ! Voegt daarbij de zeelieden die de vissche- 

rij bedrijven op de andere zeeën der wereld; neemt dan 

de manschappen der duizende en duizende koopvaardij

schepen en reizigersschepen die de oceanen doorloopen : 

en ge zult besluiten dat verscheidene millioenen menschen 

op zee werken en leven.

DE ZEE IS R U W  EN VERRADERLIJK .

Het water dat heden de wanden van ’t schip komt stree- 

len zal morgen klimmen tot reüsachtige baren en onder 

’t loeien van ’t orkaan het vaartuig doen steigeren en slin

geren. Zijn de menschenlevens in veiligheid ? En is er 

geen moed en kunde noodig om ’t gruwelijk waterelement 
te trotseeren en te overwinnen ?

DE HANDEL is een der levensbronnen waaraan 

het menschdom zijn- voedsel, zijn onderhoud en ontwik

keling gaat putten. Neemt den handel weg uit een land: 

dit land zal verkwijnen en ten onder gaan, zooals een 

lichaam ziek wordt en sterven zal, als in de lidmaten 

geen bloed meer door de aderen vloeit. Verreweg het 

grootste deel van den handel wordt gedreven bij middel 

van de zeevaart. Daarom zegde ik hooger dat langs de 

scheepvaartlijnen het leven toevloeit bij de handeldrij

vende volkeren.Doch we zijn zoodanig gewoon geworden 

aan de moderne inrichting van ’t economisch leven dat 

we ons zelden of nooit rekenschap geven van hetgeen we 

de scheepvaart verschuldigd zijn.

Neemt bij onderstelling de volgende goederen weg : 

koffij, rijst, petrool, katoen, vederhars (caoutchouc), 

tabak, nitraat, cacao, graan, plantoliën, die ons uit Ame

rika, Oceanie, Indie, Congo, Java, enz. worden toege

bracht en onderstel dan de leemte en den ommekeer in 

onze huidige samenleving ontstaan, kwamen nog maar 

deze waren bij gemis aan scheepvaart te ontbreken.

Bedenkt ook dat Belgie onbekwaam is allerhande 

grond- en voedingstoffen in genoegzame hoeveelheid 

voort te brengen : b. v. hout, tarwe, zaden, specerijen, 

huiden, looistoffen, en dat de handelsvloot het tekort

moet aanvullen en het evenwicht herstellen.

Als men rekening houdt met HET GROOT GE

TAL RE IZIGERS die dagelijks per «stoomboot uit 

alle havens wegvaren, met DE ONTZAGGELIJKE 

BRIEFW ISSELING die per zee geschiedt, met den 

verbazenden in- en uitvoer van koopwaren, dan mag men 

met recht besluiten dat de zeevaart de ziel is van alle be

weging op handelsgebied, en wegens haar nut voor ’t 

algemeen verkeer, met de spoorwegen naar den eersten 

prijs dingen mag.

t)e volgende cijfers zullen eenig begrip leveren VAN

HETGEEN DOOR DE ZEEVAART  W ORDT 

VERRICHT.

Handelsbeweging van in- en uitvoer voor alle havens 

bereidt in 1911 (de ton is 1000 kg.)

ton. ton.

Engeland 130 millioen. Zweden 20 millioen.

Ver. Staten 74 » Portugaal 17 »

Frankrijk 57 » Denemarken 15 »

Duitschland 44 » België 14 »

Spanje 41 » China 12 )>

Japan 40 » - Brazilië 12 »

Italië 32 » Canada 10 »

Holland 29 » Argent. Rep. 8 »

Rusland 29 » —

Uit deze cijfers blijkt vooral het belang der koop

vaardijvloot voor ieder land in ’t bijzonder. Dat Belgie’s 

handelsmarine nog maar aan ’t ontluiken is, wordt onder 

meer door ’t 'volgende bewezen: jaarlijks wordt door den 

Belgischen handel ongeveer 100 millioen fr. uitbetaald 

aan buitenlanders voor ’t vervoer van goederen over zee. 

De gevolgtrekking loopt in ’t oog: die millioenen zullen 

de Belgen in handen komen, wanneer onze handelsvloot 

aanzienlijk genoeg zal geworden zijn om zelf dat vervoer 

te doen.

— »o«—•

DE GROOTTE EN AFMETINGEN DER

ZEESCHEPEN nemen nog met di»n dag toe. Men zal 

zich herinneren dat de Titanic, die verleden jaar verging, 

280 meter lang was (dus meer dan tweemaal zoo lans 

als de O. L. V. toren van Antwerpen hoog ĵQ), en 28 

meter breed. Dit zeemonster had een draagvermogen van

50.000 ton: ’t is de last van 5000 waggons, elk van

10.000 kilogr. Ieder dezer waggons enkel op 5 meter 

lenkte genomen zijnde, zou de gansche reeks een keten 

vormen van 25 kilometer.

Andere reuzenschepen, b. v. de duitsche Imperator 

wiens aanbouw onlangs voltrokken werd, bereiken en 

overtreffen de afmetingen van den Titanic.

Het volgende zal nog een gedacht geven van het 

draagvermogen van sommige koopvaardijschepen. Dezer 

dagen werd te Rotterdam door den stoomer Coiha van 

den Nord-Deutscher Lloyd, een lading opgebracht en 

gelost van 1 12.051 zakken Santoskoffie. Indien deze 

zakken met de einden tegen malkaar werden gelegd, 

zou een lijn gevormd worden van 59 mijlen lengte: 

’t is nagenoeg de afstand tusschen Blankenberghe en 

Brussel. Er hoeft hier evenwel bijgevoegd dat dit de 

grootste koffielading is die ooit in ons vasteland toekwam.

Later geven we eenige bijzonderheden betreffende het 

Belgisch zeewezen en onze nationale zeevaart.

E rn . de  S p o t  

Oostende. Onder-aalmoezenier bij ’t zeewezen.

Voor de noodlijdenden van Rousselare.

KUNSTAVOND
in  de G ilde  van  A m bachten , te  K ortr ijk

De oproep voor de noodlijdenden van Rousselare 

was rijkelijk beantwoord geweest; het feest ter dier gele

genheid aangeboden was ter zei ver tijd vereerd door een 

uitgelezen publiek, waaronder bijna al de overheden van 

de stad. Dit strekt de Kortrijkzanen tot eere.

We kunnen ook niet genoeg de onbaatzuchtige mede

werking loven van al de kunstenaars die dien avond 

optraden. Daarenboven deden zij hunne kunst hoog 

waardeeren.
Mevrouw Van Kerkhove had een gelukkigen keus 

getroffen in haar repertorium. Jufvr. Huberta Van Kerk

hove maakt nog steeds vorderingen; alhoewel de harp 

weinig als soloinstrument geschikt is, wist zij toch door 

de zwierigheid waarmede zij haar talent gebruikte, 

waren geestdrift te verwekken. W ij kenden reeds de 

heeren Jacobs en Hubert die vroeger als medewerkers 

in het Recital der harpiste optraden. Jammer dat zij ons 

niet wat hoogere kunst aanboden; de zangen vooral 

stemden niet tot ernst alhoewel zij dit beoogden.

A. Devaere wierd dezen avond weerom toegejuicht 

als componist en virtuoos, ’k Zou geern in ’t bijzonder 

eens spreken over de « Sonate pastorale » van Beethoven 

die hij ons zoo prachtig voorgetooverd heeft, dat de 

diepe indruk ervan wel eene andere oorzaak doet ver

moeden als zijne machtige techniek die toch het meest 

in de oogen springt. En ja, de kunstenaar had vooral de 

innere gedachte, het diep gevoelen dat gansch de Sonata 

beheerscht weten te doorgronden en te vertolken.

Op. 28 wierd in den Zomer van 1801 geschreven

dien Beethoven op den buiten doorbracht. In ’t eerste 

deel der Sonata geeft hij ons zijn indrukken weer bij 

eene kalme, blijde natuur waar hij zich voelt herleven.

Daaruit put hij nieuwe krachten om voorts met be

slistheid en ernst door het leven te gaan. ’t Is het tweede 

deel. Daar zijn wel kwalen, maar ook oogenblikken van 

blij genot; op het einde is er toch meer onrust en 

smachtend wil hij van uit de diepte weer naar omhoog 

streven. Het « Scherzo » is de overwinning van de 

lustig klinkende rhytmen op de droef-mijmerende octaaf

tonen die, aan het einde van het vorige deel herinneren.

In ’t laatste deel komt de natuur met hare landlieden 

die zingen en dansen hem voor goed de vroolijkheid 

schenken. Daartusschen mengelt hij zijne herwonnene 

vreugde die cp het einde in een opjubelend zegelied 

overslaat, dat als laatste opbloei zijner gevoelontwik
keling het gansche werk bekroont.

Met Beethoven is het zinledig tonenspel uit; zijne 

muziek en bijzonder zijne sonaten zijn de daarstellingen 

van den zielestrijd die zijn hert beroerde. Von Bülow 

(1894) de grootste vertolker van Beethoven steunde 

gansch bijzonder op het zielkundig verband der ver

scheidene deelen dier Sonaten.

Vele muziekanten schijnen dit nog niet te weten; 

Devaere integendeel is overtuigd dat het hoofdzaak is, 

die innere gedachte der muziek te vatten en te doen 

voelen. Dit was het, waardoor zijne vertolking ons zoo 

aangreep; dit is de echte edele kunst waarvoor wij hem 

boven al bewonderen en waarlijk dankbaar zijn.

Hugo Veriiest vereering.
We deelden in een vorig nummer mee: dat een

HULDEBETOOGING HUGO VERRIEST op
touw gezet werd. Ze zal echter niet gedurende het 

Paaschverlof, maar wel omstreeks begin Augustus plaats 

hebben. Er werd beslist aan den heer Jules Lagae een 

borstbeeld van Hugo Verriest te vragen; en daar deze 

beeldhouwer nog eerst naar Buenos Ayres reizen moest 
kan hij ónmogelijk voor Augustus klaar zijn.

E E N  S T E E N
in den ft ortrijLsi /int poel.
We schreven over veertien dagen een kort woord over 

dit katholiek gemeenteraadslid dat op groot Carnaval 

naar Ons Huis trok. We voegden erbij dat wij, dat is 

ons blad, afbraken met zulken katholieken mandataris. 
En dat zeggen We nog !

Dat is gevallen als een steen in een puitenpoel. Dat 

is me nu een gekwak en gekweek. ’t Avenierke, Volks

recht, De Waarheid, ’t gaat al aan ’t kwakken dat 

kwakken kan. (’t Onze is niet verschenen deze week).

t Avenirke is er rechtstreeks meê bemoeid, daarom 

krijgt het een artikel a part. Groote eere geschiede hem.

Nu zullen we de Waarheid en Volksrecht eens hoorea 
kwakken.

De Waarheid is tegen dwang''; ’t'is al.

Volksrecht is meer bespraakt. Het beweert :

1) Dat we andermans overtuiging niet eerbiedigen ;
2) Als we groote mannen hun congé durven geven, 

wat durven we dan niet doen met ’t werkvolk ;

3) Dat is een bewijs dat de werklieden niet t’huis hoo- 

ren dan in de socialistische partij.

We meenden dat socialisten en ook demokraten, even 

goed als wij tegen ’t Karnaval-vieren waren ; als dat wel 

zoo is, dan zouden ze ons gelijk moeten geven omdat we 

vrij en vrank durven afkeuren iemand die door zijn te

genwoordigheid in Ons Huis, op dien dag, mascarade en 

heel den boum-la-la van die feesten publiek goedkeurt.

De socialisten zullen ons waarlijk verplichten met 

daarover eens klaar hun gedacht te zeggen. En de Waar

heid, christelijk blad, zal ook wel een antwoordje be
zorgen zeker ?

Kwestie van dwang. Een mandataris van een partij 

neemt op zich verplichtingen die hem binden tegenover 

zijn kiezers. Is ’t zoo of is ’t anders ? Een mandataris 

is in dit opzicht veel min vrij, maar ?.ls hij zijn mandaat 

aanveerdde heeft hij vrijwillig die plichten op zich ge
nomen.

De socialisten trekken daarover zulke lange gezichten, 

’t Moest eens een van hun gekozenen naar een feest van 

de Gilde komen ! Zij sluiten mannen uit hun partij, die 

uit beleefdheid bij een koning medegaan, of op een ko

ninklijke begrafenis tegenwoordig zijn —  en ze zouden 

spreken over dwang wanneer wij iemand afkeuren, die 

niet uit beleefdheid, maar om een blijk van belangstelling 

te geven, nair liberale feesten gaat. Zwijg zeere, Volks

recht, ’t is altijd ’t zelfde, ge praat altijd als ge moest 
uw mondje onder maalslot laten.

Wij durven aan gemeenteraadsleden de les spellen, 

Volksrecht neemt dat kwalijk. Spijtig voor ’t blad. Want 

dat bewijst duidelijk onze onafhankelijkheid. En dat be

wijst nog duidelijker dat de werklieden geheel gerust bij 

ons mogen komen, aangezien we heel vrij, als ’t nood 

doet, de hoogere mannen durven nijpen. Volksrecht is.



gelooven we, heel de kluts kwijt, dat het toch zoo heel 

averechts begint te redeneeren.
En hadden we nu zelf niet onze meening gezegd, 

met de eerste kiezing gingen de socialisten die zelfde his

torie tegen ons uitspelen. Dat weten we wel, maar nu ze 
dit wapen uit de hand geslagen zijn, kwaken ze toch !

Daarmee kunnen die kwakende puiten het nu gedoen, 

ten ware ze om der WlAARHEID-wille schreven dat 

we gelijk hebben.

* •

H et w are s tandpun t.
L ’Avenir heeft het lee.ijk tegen ons gezien over ’t 

Werucht geval.

Al de buitenbeschouwingen laten we van kant om 

l ’Avenir voor een paar vraagjes te stellen.

1) Is het waar of niet dat het blad Het Onze afhangt 

van de samenwerkende maatschappij Ons Huis ? En is 

het ook waar dat dit blad gestraft werd om Broeder 

Quintiliaan te lasteren ?

Wij kennen Ons Huis met zijn feestzaal en zijn blad; 

We vragen dan ons af of een katholiek mandataris niet 

gebonden is, geen de minste blijk van genegenheid te 

geven aan dergelijke inrichtingen ? Want wie naar 

Ons Huis gaat, en daar een soort van manifestatie aan

vaardt, keurt heel de inrichting goed.

2) Op Witten Donderdag hebt ge uw Poppen-expo- 

skie in Ons Huis. Daarover zijt ge ons nog altijd een 

antwoord schuldig. (Dit om uw attentie op dit punt te 

vestigen).

Wij aanzien die expositie, op dien dag gehouden als 

een profanatie; wij aanzien dit als een uitdaging, als 

een openbare schimp, en een openbare aanslag op de 

gevoelens van alle katholieken, en van alle menschen 

die nog eemg godsdienstig gevoel over hebben.

En we zouden zwijgen wanneer een gemeenteraadslid 

«loor ons gekozen, openbaar heel uw werking goedkeurt.

We zouden dutsen en lafaards zijn, zoo we zwegen. 

Keert eens He rollen om, Avenirke, en stelt u voor aer- 

gelijk geval.

Ge zijt verwonderd dat we dat durven om wille van 

«ie populariteit van iemand ?

Serieus ? Wij zien nooit naar zulke redens om. We 

gaan recht door zee. Moet men misschien zwijgen en 

laten gebeuren om wiJe van populariteit ? Zijt gij zoo 

kleingeestig, we kunnen er niets aan doen, maar zijn 

fier dat we hooger gedachte hebben over politiek.

We laten geen princiepen schieten om wille van popu
lariteit. Al was de populariteit nog zoo groot, nog 

giagen we geen duim uit onzen weg.

Ge spreekt ook van dwang ! O too ! Is het van 
logedwe.ng dat wij moeten spreken ?

Ge kunt in ons eerste antwoord ook stof vinden over 

etit punt; en de filosofen van uw b ad kunnen daarover 

dan schoone verhandelingen schrijven.

We oordeelen dat ge wel werk genoeg zult hebben 

voor deze week met bovenstaande vraagskens.

D E  U IT S L U IT IN G  
TE R O U S S E L A R E .

De verzoeningsraad samengesteld uit M. Coore- 
man, voorzitter, Pater Rutten en M. Mees-Braun, 
bijzitters, heeft Dinsdag eene eerste zitting gehou
den. Ziehier een beknopt verslag over het werk der 
verzoeningscommissie, alsdan verricht.

Eerst werden de afgevaardigden der werklieden 
gehoord, die hunne vragen deden kennen.

Daarna werden de bazen bijgeroepen. Deze maak
ten 'op sommige vragen eenige bemerkingen, en 
drongen vooral aan opdat er socialisten bij de be
sprekingen zouden aanwezig zijn.

De voormannen der christene vakvereeniging wei
gerden gemengde bijeenkomsten met de socialisten.

Eindelijk kwam n.en hierop t’akkoord :

De rechtstreeksche onderhandelingen tusschen de 
vertegenwoordigers der beide partijen, in ’t bijzijn 
der verzoeningscommissie, zouden Vrijdag beginnen.

De verzoeningsraad zal, afgezonderd van de 
ehristene werklieden, een socialist hooren.

De vertegenwoordigers der werklieden waren : C. 
Sambaer, P. Staessens en Is. De Greve. Die der 
bazen : de heeren Ch. De Brouckere, H. De Gryse,
V. Coussement en M. Carlier.

Hoe de zaken nu verder zullen afloopen, kunnen 
wij natuurlijk niet voorzien noch voorzeggen.

Er zijn nog al veel menschen die wellicht zullen 
zeggen of denken :

’t Is gedaan, de zaken zijn opgelost.

Laat het ons hopen, maar nog met geen zekerheid 
verwachten.

Het dient alleszins nog gezegd en herhaald te 
worden, en iedereen zou het goed moeten weten, 
dat de besprekingen slechts Vrijdag begonnen, en 
wanneer zij zullen eindigen, daar weten wij hoege
naamd niets van.

Wij houden er sterk aan dit in de nieuwsbladen 
te verklaren opdat al de milde gevers het zouden in 
acht nemen en niet ophouden door hunne mildadig- 
heid het volk te steunen : den arme gegeven is Gode 
geleend.

In afwachting dus dat de verzoening plaats grijpe, 
heerschen meer en meer armoede en nijpende nood! 
De christene vereeniging kan, dank den grooten 
onderstand, de ellende toch eenigzins verhelpen, en 
dat zal zij voort kunnen als iedereen voort het zijne 
luijdraagt om die ongelukkige slachtoffers te onder
steunen.

Wij moeten niet zeggen : het weinige dat ik geven 
kan is de moeite niet weerd ! Gij kunt het wel zien 
in de lijsten van Het Volk, die dagelijks verschijnen, 
koe vele kleintjes toch een machtig groot maken.

Wij doen dus een nieuwen en krachtigen oproep 
opdat iedereen zijn steenlje zou bijbrengen. Tot hier
toe heeft de milde ondersteuning iedereens bewon
dering opgewekt, ’t Mag in der waarheid gezegd 
worden dat gansch België meedoet.

En zoo moet en zal het voortgaan : onze vereeni- 
gingen, onze priesters, onze burgers en werklieden 
zullen voort bijspringen.

De opbrengst van de inschrijvingslijst bedroeg 
Donderdag reeds meer dan 68,000 franken .

Te lang ware het om al die namen te noemen, die 
wij voor de openbare meening zouden willen ken
baar maken, ’t Zou ons gemakkelijk z n aan te 
toonen dat voorname personen, priesters, burgers 
en werklieden niet geaarzeld hebben een volle en 
warme genegenheid te laten blijken voor de werk
lieden van Rousselare die strijden, deïtig en kalm,

maar krachtdadig en heldhaftig voor een stuk brood 
en een stuk recht.

Gansch België helpt medestrijden en ’t Walenland 
zou nog wel eene gansch bijzondere melding ver
dienen. Reeds meer dan 1000 franken kwamen ons 
toe uit Verviers alleen. Daar heeft de studiekring 
L’Action onder andere een feest ingericht en ver
schillende voordrachten gegeven ten voordeele der 
uitgeslotenen van Rousselare. Men deed er ook eene 
omhaling na de voordracht tegen de vrijmetselarij 
door V. Brifaut. Te Kortrijk, te Leuven, te Namen 
gaf men ook een concert voor Rousselare en de 
grootste en vermaardste artisten hebben niet geaar
zeld kosteloos hun talent ten dienste te stellen van 
die feesten. Hartelijk dank aan al die mannen.

Geen lied mag er gezongen worden, geene verga
dering mag plaats grijpen zonder dat eene omhaling 
wordt gedaan voor de werklieden van Rousselare, 
zoo schrijft men het ons in de honderden brieven die 
ons van alle kanten toekomen.

Werklieden ! Uw beste gedaan ! j

Priesters, burgers, helpt ons voort. De werklieden 
zullen er U dankbaar voor blijven : dat beloven zij 
eenstemmig!

Alle giften mogen gezonden worden aan het Bu
reel der Christene Vakvereeniging, Kattestraat, of 
aan C. Sambaer, Verwerijstraat, Rousselare.j

; * J ... ____

Hierop mogen de werklieden van Rousselare fier 
zijn : Alles bfijft kalm in de stad, en dat duurt nu 
reeds weken op weken.

Nooit had men zoo iets durven of kunnen ver
wachten.

Dat bewijst ten gunste van t’ Volk van Rousse
lare.

Dat strekt de leiders der christene vereeniging ter 
eere.

Van de socialisten is er geen sprake meer. De kop
stukken hebben al gedaan wat zij konden om hun 
boelke dood te leggen. Hun groote bekommernis 
blijft nog altijd : Algemeen stemrecht en de alge
meene werkstaking. Zij doen niets, hoegenaamd mets 
om de ellende te verzachten ; alhoewel onder de 
leiders toch veel schatrijke mannen zitten.

Geheel de bevolking is mêe met de Gilde, en 
iedereen verlangt dat het geschil spoedig zou opge
lost zijn met voldoening voor de werklieden.

KRONIEK VAN DE WEEK.
Er is nog nooit zooveel gewerkt gewordln dan nu, dat 

iedereen over algemeene werkstaking spreekt.

De burgemeesters van de hoofdsteden der negen provin

ciën zijn samengekomen, en daaronder zijn slechts twee 

katholieken, Brugge en Hasselt, ai de andere zijn kartel- 

directeurs. Al die burgervaders hebben besloten dat de 

socialistische partij zou moeten verzaken aan de alge

meene werkstaking. Immers ze aanzien die verdreiging als 

ongewettigd. De heeren hebben daarin gelijk, en als 

zeven kartel-directeurs van dit oordeel zijn bewijst dit 

ten overv.oede dat de regeering gelijk had te weerstaan. 

Die burgemeesters zien ook in we.ke nadeelige invloed 

die staking moet veroorzaken eerst en vooral onder de 

arbeiders zelf. Ze weten ook, en sommigen bij onder

vinding, dat die staking niet zoo vreedzaam zal zijn als 

men wel voorspelt. Ja vreedzaam zijn de ruitenbrekers 

altijd; dat was met de laatste verkiezingen ook alzoo 

te Luik en te Verviers. Tot nog toe zijn de heeren 

waarlijk allen als ka.oten aan ’t redeneeren.Dat mocl'.t 

toch zoaÉuet blijven. Daarom vroegen de zeven liberalen 

dan ook aat de regeering de vraag om grondwetsher

ziening ter' studie- zou '.eggen. Wat wonder is in heel die 
historie is ’t volgende. A l de liberalen vroegen in de 

Kamers, saam met de socialisten, een commissie. Die 

liberale burgemeesters heeten heel ’t roode spel onwettig: 

en vragen slechts het ter studie leggen. En nu moet, ge 

weten dat twee dier burgemeesters, M r Braun, van 

Gent, en M r Grafé, van Namen, in de Kamers zitten; 

en meestemden voor de commissie. Ge ziet daaraan dat 

Kamerheer en Burgemeester zijn soms niet overeen

komen. Zelfs voor de schepenen is dat aldus. Mijnheer 

Anseele zit ook met zijn voeten in ’t vuur. Maar Ansee'.e 

verschiet in geen klein geruchte. Zoo komt het dat hij 

den zelfden dag in den gemeenteraad te Gent verklaarde 

dat hij niet wist of de stadswerklieden zouden staken; 

en dat hij den zelfden dag, ’s avonds op een meeting 

te Gent, zei dat de stadswerklieden ook moesten staken. 

Zoo leert ge. wat verschil er is tusschen een socialist en 

een schepene.

Met de staking gaat het intusschen niet te best. 

M r Braun verklaarde te Gent dat hij de staking der 

stadswerklieden niet dulden zou. Efn schepene te An- 

derlecht zegde ’t zelfde. De heeren Waroqué en Boel 
keeren ook van een kale reis t huis. Ge moet nochtans 

niet denken dat die heeren ’t niet goed ophadden, ’t Zijn 

echte vossen. Ze wilden de liberale nijveraars meeslepen 

om aan de legeering te kunnen zeggen, ’t Is ’t werkvolk 

alleen niet dat verandering vraagt, maar de groote 

nijverheid ook.

Te Brussel was er dus groote vegadering en al de 

groote nijverheidshoofden, bestuurders van koolmijnen, 

enz. waren opgekomen. En als M. Waroqué heel zijn 

plan had uiteengezet antwoordden die heeren : Mijnheer 

ge zijt stijf bedankt, maar we doen niet meê. En alles 
wat Waroqué kon verkrijgen, was dat ze er ne keer 

gingen op slapen.

’t Is aardig maar toch waar, de groote liberale b aden 

beginnen hoe langer hoe meer, en dat spijts de loge zelf, 

hun bladje te keeren. De burgerij begint gewaar te 

worden dat de werkstaking een geweldige dondervlaag 

geleek en dat de burgerij alleszins de groote druppels 

moest vangen.
Een financieblad zegt dan ook: AF es stilleggen om 

wille van ’t stemrecht... aan wat gelijkt dat ?

De groot-nijveraars en de burgerij moesten nu eens, 

om hun gezag staande te houden tegenover de arbeiders

4 stemmen vragen en dreigen met lock-out !

Er zit iets in die redeneering. Maar ’t ergste is nog wel 

schrijft dit b' ad voort, dat vele kleine burgers zoo kort

zichtig zijn en voortdurend zeggen: Geeft toe ! Dat is 

bandelen als ouders die altijd toegeven als Waantje of 

Trientje aan ’t krijschen gaan, of zich gram maken dat 

ze gloeien als steenkool. De kleine burgerij ziet niet in 

dat ze met die zucht van toegeven eindigen zou met op 

den boord van den afgrond nog te zeggen: Bah, als ’t 

moet zijn, ’k val er liever zelf in dan er in geschopt 

te worden.

Die voor ieder dreigement vreest, iate gerust dieven 

op ?ijn erf komen, Als alles gestolen is zullen ze hem 

wel met vrede laten !
De christen syndicaten hebben hun antwoord op de 

staking-drei'jementen aan de muren uitgeplakt te Brussel, 

’t Luidt als volgt :

,'«> /« We doen niet meê aan de algemeene politieke 

werkstaking. Is het om wille van burgers of patroons ? 

Neen ’t, want wilden burgers of patroons staken, ze 

zouden ons ook geen toelating vragen.

Is het omdat de christene werklieden tegen de grond

wetsherziening zijn ? Ook niet, want wij zijn ook voor 

een verandering van kiesrecht, waar de vakbelangen van 

mannen en vrouwen vertegenwoordigd zijn.

Maar is het de moeite om ’t economisch leven van 

’t land te verlammen en den honger aan den haard van 
den arbeider op een zetel te zetten... voor A. S. ? -— 

Neen ’t. —  Zal de werkende klas daarmee geholpen 

zijn ? —  Neen !
De ontvoogding der werklieden is een werk van ont

wikkeling, organisatie en vakbeweging. Hadden we nu 

al de Kamerzeteïs in eigendom, ’s anderdaags zou de 

arbeidersklas niet meer onderwezen, niet meer georga

niseerd, niet meer bekwaam zijn om ’t economisch en 

sociaal leven te besturen dan daags te voor.

’t Is de syndikale organisatie die ons verhelpen moet. 

Geene po! itiek in de syndikaten !
’t Sop is de kolen niet waard ! Honger lijden, miserie 

lijden om wille van eenige politiekers ! Nooit.
We zullen ’t Algemeen Stemrecht wel zonder staking 

krijgen !
De Kamer houde zich bezig met de sociale verze

keringen, en met de andere arbeiderswetten. Daar zijn 

we veel meer meê in ons schik.
Daarom weigeren 85000 christen-vereenigden meê 

te doen aan een politieke staking ».

En alzoo komt er geen staking in het stakings-gekijf. 

Een deel walen hebben daar echter niet genoeg aan. 

De vlamingen zijn nog grooter dwarsdrijvers dan de 

socialisten. De socialisten vragen Algemeen Stemrecht. 

Dat kan er door. Maar de vlamingen eischen nu vlaam

sche regimenten ! Dat kan er nit door !

Zondag laatst vergaderden de walen te Brussel en 

ze hebben ’t daar gegevea aan de vlamingen.

Vrijheid van talen dat kan zijn.
Gelijkheid van talen, dat niet. Wie heeft er ooit 

durven droomen dat 4 miljoenen en haiif vlamingen 

drie miljoen walen waard zijn !
Die leelijke weerwolven van flaminganten zouden ’t 

leger wi len verdeelen in domme regimenten, .de vlaam

sche en verstandige regimenten, de waalsche. Wie heeft 

er in zijn leven zulke pretentie gezien als die van de 

vlamingen ? Ze zullen ’t leeren aan die lee ijke beeren. 

Heel de walenstreek zou recht springen. Alzoo spraken 

de groote helden van de waalsche meeting te Brussel.

Laat ze maar begaaa, dan wordt de meest-onver- 

schillige vlaming nog een razend-flamingant, spijts de 

heeren Spee en Chaynaie.
Ziet ge dat. Men wil geen laalgelijkheid. De vlamin

gen zijn van een milder ras dan M. Spee.

Eri ’t zitten daar niets dan libera’en en socialisten 

■I onder ! En die praten heele mohdsvollen over gelijkheid. 

Vlaamsche volksver̂ e'-enwoordirers, houdt sfevig aan!

ONZE BONDEN.
Rousse lare . — Studiekring der Gilde. — Zon

dag belangrijke vergadering. Iedereen moet op zijn 
;post zijn.

Propaganda club. ■ — Vergadering op Maandag 3 
iMaart, in den Werkmanfekring van St-Franciscus.

A rdoye . — Boerenbond. — Heden Zondag om
3 1/2 uren in ’t bovenlokaal algemeene vergadering. 

Dagorde : bespreking van algemeen belang.

Iseghem . — Wijk mees ters - Werk l iedenbond. — 
De maandelijksche vergadering is verzet. In plaats 
van vandaag, zal ze plaats hebben Zaterdag aan
staande 8 Maart, te 8 uren in ’t Gildhuis.

Bestuur. — Werkliedenbond, heden avond te 8 
uur in plaats van morgen.

Zanggilde. — Te 11 uren stipt, vergadering en 
herhaling voor de tweede partijen. Te 11 uur en half 
voor heel de zanggilde.

Bestuur Propagandaclub. — Zondag te 6 uur in 
’t Gildhuis.

Studiebond. — Maandag avond te 7 1/2 stipt. Zeer 
belangrijke les. Nieuwe leden kunnen nu nog mêe. 
Bij eenige weken zullen de trutselaars te laat komen.

Retraitanten. — ’t Was wel een schoone vergade
ring verleden week. Nu komt heel 'de bond in leven. 
Er werden drie werklieden tot bestuurlid gekozen : 
Val. Verhelle, Gust. Maertens en Gust. De Muynck. 
En nu dapper vooruit. De retraitantenbond moet de 
keurbende zijn van ons Iseghemsche werkers.

Onze Kamers.
Deze week was minister Segers aan ’t woord. Hij 

had immers verboden op brieven en druksels het propa- 

gandarondje te plakken voor Algemeene Werkstaking. 
Minister Segers heeft zooider moeite de zege behaa d. 

Zonder moeite, want met buitengewone welsprekend

heid ging hij in tegen de werkstaking.

De socialisten konden niets anders dan beweren dat 

het de moeite niet waard was zulk spel te maken om 

zulke prul. Maar als ’t de moeite niet waard was, 

waarom dan daarover ondervragen. Minister Segers 

haalde zelfs woorden aan van Van der Velde die ver

leden jaar in de Kamers zelf zegde dat bij staking de 

Staat zorgen moest dat de staatswerklieden hun dienst 

bleven verrichten.
Doctor Van de Perre heeft deze week gehandeld 

over waalsche en vlaamsche regimenten. Hij bewees 

dat de zedelijke opvoeding van den soldaat de grondslag 

zijn moet van zijn militaire opleiding. Daarop vond een 

socialist het geestig te zeggen dat de sodaten dan beter 

zouden vechten met gebeden dan met wapens. Zoudt ge 

niet gruwen? Daarna wees Van de Perre er op, dat die 

zedelijke opvoeding dan eerst mogelijk is, wanneer over

sten en soldaten deze.fde taal spreken.Als geneesheer,zoo 

sprak hij verder, eisch ik weerom vlaamsche en waa'sche 

regimenten, en hij lichtte zijn eisch toe. Socialist Bran- 

quart vond dan ook dat als de geneesheer de tong kan

m  van den zieke het voldoende is ! Slimme jongens ei ’ 

De heer llymans sprak een zeer merkwaardige rede, 

wn het voorstel der regeering bij te treden.

Over kort geven we in hoofdartikel een overzicht vsm 

de gansche bespreking.

,  --1) o «

VLAAMSCH IN T  LEGER.

Het ontwerp dat minister de Broqueville nu Dondö 
dag in de Kamer aangeboden heeft, bepaalt dat, van 

I Januari 1917, de kennis van het vlaamsch zal vei 

pKchtend zijn voor de intrede in de krijgsschool en voor 

het voorbereidend exaam van onderluitenant.

De leergang der legerreglementen zal in beide talen 

gegeven worden. Het uitgangsexaam der krijgsschol' 

zal eene proef over ’t vlaamsch behelzen.

Van nu tot I Januari 1917 zullen de exaams gelei

delijk naar die schikkingen gewijzigd worden. Er zullen 

drie vlaamsche en drie waalsche pupillenscholen zij»; 

in beide soorten zal de tweede taal grondig aangeleerd 
worden.

In de betrekkingen tusschen oversten en onderhco- 
rigen, za de taal dezer laatsten gelden.

-—»o«

Heer PEEL heeft de volgende vraag gesteld aan dm  

Heer Minister van Spoorwegen :

In de programma’s voor de aanwerving van klerken, 

ordeklerken en treinwachters staat een artikel X , luiden 

welk, in de zoogenaamde « Fransche » wedstrijden, dft 

eventueel voor de burge ijke candidaten beschikbare 

bedieningen worden toegekend volgens het gezamenlijk 

getal punten, na aftrek der op de Nederlandsche taal 
behaalde punten.

Daaruit blijkt dat, voor de toekenning der bedieningen 

onder de burgerlijke candidaten der zoogenaamde 

« Fransche » wedstrijden rekening wordt gehouden met 

al de vakken, zoowel de « niet-verplichte » als de « ver

plichte », dus ook desgevallend met de driehoeksmeet

kunde, Duitsch, Engelsch, ja zelfs Latijn, op ééne enkele 

uitzondering na : het Nederlandsch, eene van de beide 

officieëele landstalen.

Zou de Heer Minister van Spoorwegen mij niet wil

len zeggen waarom het Nederlandsch, en alleen het Në: 

derlandsch daarbij uitgesloten wordt?

Antwoord van den Heer Minister:

Het van kracht zijnde stelsel bestaat, zonder wijzi

ging, sedert 1890. Ik behoud mij voor, de mogelijkheid 

t® onderzoeken, daaraan verbeteringen toe te brengen, 

om de candidaten doelmatiger tot de studie van de 
beide landstalen aan te moedigen.

VERKLARINGEN.
Verleden week mochten we eenige verklaringen lezen

— niet genoeg, nochtans — in Boos Iseghem.

In kwestie Vlaamsch en Moedertaal, is men soms ge

dwongen te offeren aan vooringenomenheid. Zelfs een 

maatschappij, die vlaamschgezind is, moet dat bij toevai 

kunnen.

Dat toéval duurt nu reeds jaren ; dat is één.

Daarbij hebt gij ooit gehoord dat een «Davidsfonds >> 

oi een Katholieke Vlaamsche 3 loogeschool-uitbreiding 
fransche concerten of fransche feesten gaf !

Waar het slechts kunst of geestesleven betreft, moet 

jtnen geen, vergelijking loopen maken met handel., Koai,:, 
daar is er geen. Maar wat wel waar is, is ’t volgende. 

Wie schoone vlaamsche kunst geeft, dwingt ten slotte 

andersgezinden er henen te gaan. Dat is een heel ander 

standpunt. Want met het standpunt van Boos Iseghem 

zou men maar altijd voort offeren en geraken we nievers; 

dan is het antwoord altijd klaar als een Vlaming bedot 

is, of in de zak gedraaid. Dat is halfslachtigheid. Vla- t 

mingen die in ’t openbaar, in een Vlaamsche stad, mid

den een bijna uitsluitend Vlaamsche bevolking, zich aan 

Fransche kunst bezondigen, mogen mijns inziens hun 

Vlaamschgezindheid inhalen en intrekken als een bere

gende vlag. En dit toevallig offeren gaat dan zoo ver dat 

in een Vlaamsch blad, een Fransche aankondiging wordt 

geplaatst, voor dat Fransch concert. En dat is nog altijd 

Vlaamschgezindheid ?

We houden daar nota van ! Berten Rodenbach zong: 

de Gilden zijn voorbij en Vlaandren heel en gansch. 

mijn cog viel cp de vaan, en ’t opschrift was in ’t fransch.

. .Politieke menschen mag men aanranden.

Zeker; in hun politieke daden, in ’t geen ze doen en 

zeggen als politiek man, in hun politieke gedachten. 

Maar ge weet te wel dat er grenzen zijn, die ge niet 

moogt te buiten gaan; en dat er ook over politieke 

mannen, persoonlijkheden kunnen geschreven worden, 

en geschreven wierden, die met de politiek niets te maken 
hebben.

Ge moet tegenover personen immer eerlijk en treffelijk 

handelen; en met vermoedens of onwaarheden over gelijk 

wie voor den dag komen, dat is hatelijk.

En dat hebt ge zoowel gevoeld dat ge uw schuite vau 

kant steekt, maar ge zit op ’t zand. Gelooft ge ’t mis
schien niet ?

We spraken over hooge hoeden. En ge weet zoowel 

dat ge daar den dwazerik gespeeld hebt, dat ge zee re, 
zeere, uw trouwers er bij geschoven hebt. Jamaar alzoo 

niet ! Uw artikel over de trouwers was dan nog niet 

verschenen; we k°nden er dus niet over spreken. Waar

om gebaart gij het anders ? Om u uit den slag te trek

ken ? Ge kunt niet slechter doen dan zulke excuses 

zoeken. Ziet ge dat niet; zijt ge werkelijk zoo naïef ? 

Maar hoort: Gij hebt er niet tegen dat de menschen . 

trouwen; —  maar ge zijt tegen misbruiken op huwelijks

feesten precies gelijk wij. Maar zijt ge tegen die 

menschen die de gewoonte hebben een hoogen hoed le 

dragen of is het tegen... hunnen hoed dat gij het hebt ?

Gij hebt met de vingers naar sommige menschen ge

wezen in dit artikel en trekt nu uw tong of steert in;

’t zijn flauwe excusen !! en ’t blijft bewezen dat ge 

persoonlijkheden maakt. Dat is twee.

Boos Iseghem schuift van de kwestie weg. Nu be

weert het dat een geteekend artikel ten minste zoo naam

loos is als een artikel met een deknaam geteekend. Ze 

zijn daar le overtuigd, in dat blad, dat slechts mensche# 

die hooger studies deden kunnen schrijven. Altijd ’t 

zelfde, ze zijn van den ouden tijd en blijven ’t. Em. 

Allewaert leerde u nochtans beter in den nieuwjaarbrief 
dien hij u zond.



Dan schrijven zë over een ontdekking die ze over 
even maanden ook konden doen; ze kunnen daaruit 

met htin eigen oordeel ook wel voorbehoud maken. Maar 

we komen terug op de kwestie, met nummer drie. Ze 

beweren in dat artikel weerom dat ze voor de werklieden 

zijn. Zeer wel, maar zouden ze voor de syndicaten 

iijri ? Zé vergeten dit woord te noemen. Waarom ? 

De werklieden vragen geen woorden, ze vragen daden 

die ze kunnen zien. We zijn die menschen dankbaar die 
i roeger, onvergéld in alle werküeden-inrichtingen waren. 

Maar ge kunt wel denken dat we nog meer houden van 

menschen die nu, aan dezelfde prijs, evenveel doen. 

Zelfs twijfelen we een weinig aan die werkmansliefde; 

ww genegenheid voor de vrije mannen, uw goede wil 

v ia de werklieden ook belastingen te doen betalen, en 

»®g veel andere bewijzen geven daar aanleiding toe.

Over de aankondiging en verslag van zuiver liberale 

eesten, in hun eigen blad, daarover zwijgen ze. 

En zwijgen lijk ne visch. Waarom ?

Dat is nummer vier. En we zouden daar ook een 
woordje meer over willen.

STAD ISEGHEM.
Een zedem eester a an  ’t  w oord . — Ieder 

week bijna krijgen we een preek of sermoen in Boos 

Iseghem. Er zijn daar zedemsesters, die er ten zeer

ste aan houden hunne medeburgers goeden raad en 

goede lessen te geven. Maar er komt al dikwijls een 

zedeles aan den steert, of in plaats van een zedeles, 

...venijn. Verleden week was het over Fanatisme.

Hum ! Hum 1 ’t Artikel kon wel een beetje ver

standiger zijn. De schrijver moet niet vreezen te ver

standig te schrijven, maar wel van te onverstandig 

w werk te gaan.

We krijgen aan ’t slot van ’t artikel een echt ver

baal . Het verhaal van de vrije mannen was ook echt; 

en daarom zouden we willen nader bescheid hebben 

ever de echtheid van dit verhaal, ’t Verhaal zou 

Kunnen zuiver van echtheid zijn lijk vele juweelen, 

die zuiver van goud zijn.

De zedemeester geeft verder een schoon portret 

van een fanatiek mensch. Dat zijn menschen die 

standvastige oorzaak zijn van haat en nijd, die de 

schuld zijn van erge twisten en venijnige tweedracht.

8 Morgens, ’s avonds, langs de straat of in de her- 

fcerg, altijd hetzelfde gezeever, altijd spuwen ze 

hunne gal uit tegen personen die niet denken als zij.

Is dat niet schoon weergegeven ? Men zou zeggen 

dat de schrijver in den spiegel gekeken heeft, vóór 

dat hij begon te schrijven.

De schrijver gaat ook een beetje over de schreef. 

Men kan te veel in de kerk zitten, zegt hij — dat kan 

gebeuren. Men kan te veel bidden en te godsdienstig 

zijn. Zoo zijn meester hem dat waarlijk geleerd heeft, 

ïou hij dat beter eerst onderzocht hebben ; want dat 

fcewijst noch in ’t voordeel van den meester noch 

van den leerling. Te veel bidden — te godsdienstig 

zijn ? Zou de zedemeester dat willen uitleggen ? En 

weet hij niet dat men ook fanatiek kan zijn zonder 

le veel te bidden of te godsdienstig te zijn ? Er is 

nochtans een te die deugt en we wenschen dat alle 

lanatieken die te leerden kennen en beoefenen. Die 

Hf heet te vreden. Dat wenschen we hun te zijn.

’t  K a to en  s la a t a f ! — De oppositie protes

teert tegen het briefje van de katoenen kiezers.

M. Seynaeve protesteert tegen den overschot van 

de oppositie.

Zoo vallen ze allen aan ’t prot, aan ’t prot, aan 

’t protesteeren. Maar wat zit daaronder ?

Wie deed dat brie je van ’t katoen drukken ? Wie 

betaalde den ronddrager? Ra, ra, wie? Mijnheer 

Seynaeve geeft dan nog een artikel die in Bao? 

iseghem gewéigerd werd. We laten dat artikel on- 

rerlet, ’t is ’t bespreken niet waard.

Maar welk mysterie zit er onder de vriendschaps- 

fcreuk van de oppositie? Nieuwe toestanden ? Nieuwe 

politieke vooruitzichten? Een nieuwe partij te wege?

Mysterie ? Neen 1 — Een doek voor ’t tooneel ? Ja, 

naar 't is een doek yan zijdepapier, ge kunt er 

dweersdeure zien. Kijkt maar, ge zult het algauw 

»ast hebben.

Nederw eg. — We ontvingen een briefje van 
«en inwoner uit den Nederweg :

Mijnheer de Uitgever,

Zondag mochten we lezen dat de gemeenteraad 

ran Iseghem in zitting van 21 Februari eindelijk de 

rerlichting toestond aan den Nederweg. Een woor- 

deken daarbij liet aan iedereen weten dat het M. Car- 

pentier was die de verlichting niet wilde.

Welnu, om de waarheid te zeggen, en we ver

kopen dat de gazette van de oppositie ook de waar- 

«eid zal schrijven, de heer burgemeester Carpentier 

leloofde de verlichting van den Nederweg in zitting 

tan den gemeenteraad 12 December 1912. En we 

weten hier zeer goed dat er niet gewacht werd tot 

21 Februari om de zaken aan gang te steken.

U dankend op voorhand.

8( Les over boekhouden . — Met het alge

meen overzicht der vorige les liep het onderricht over 

het eigentlijk boekhouden ten einde. Nu over eenige 

bijkomende bere/eningen van het hoogste nut. Met 

<e slotcijfers van onzen handelsstaat onderling te 

vergelijken vinden we zeer belangrijke verhoudingen; 

b.v. wanneer men 14,C00 fr.waren gebruiken, hebben 

we 4,000 fr. betaald aan loon en 3,C00 ?an onkosten. 

Die totale inkoopprijs hebben we voor 23,000 frank 

ïerkocht, zoodat er 1,400 fr. winst overblijlt.

Een gemakkelijke berekening toont daarmede dat 

wij op 100 fr. zakencijfer hebben : 60 °o grondstof

17 %  loonen 

16 %  onkost
7 °/o winst.

Merk wel op dat die winst riet gerikird is op den 

inkoopprijs, maar wel op den verkoopprijs : op 100 
r. verkochte waar win ik 7 fr. Men moet altijd op 

die wijze het procent der winst rekeren : dat be

houdt voor veel misrekeningen. Aldus is het onmo

gelijk 10 0 ° 'o te winnen: daarvoor zou men zijne 

waar gratis moeten ontvangen.

Die winst is ook niet de rente van ons kapitaal.

Neemt dat we handel drijven met 50,000 fr. (vol
gens inventaris). W ij’deden dit jaar een zakencijfer 
van 23,0ü0 fr. met eene winst van 7 «/<> of 1,600 fr. 
De rente van kapitaal is dan : 3,20 % .

Over veertien dagen zal gehandeld worden over 
kostenden prijs, winsten verkoopprijs.

EMELGHEM.

Tooneetfeest. — Het tooneelfeest Zondag laatst 
door de jongelingen van ons Patronaat gegeven 
heeft een onverwachten bijval genoten. De jonge
lingen hadden enkel gehoopt op de tegenwoordig
heid van een klein getal toeschouwers en zie, geheel 
de zaal was volgezet. Eenige Iseghemsche vrienden 
waren ook nog gekomen om hunne eerste poging 
aan te moedigen. En of er gelachen wierd, hoeft niet 
gezegd te worden! Allen, zangers, muziekanten, 
tooneelspelers hebben hun best gedaan en verdienen 
allen of voor hun ijverig pogen om eenen schoonen 
avond te bezorgen.

Proficiat! jongelingen, uwe pogingen dienen aan- 
gemoedigd te worden — zij toonen ons dat uwe 
herten gevoelig zijn voor schoonheid en veredeling 
en dat met eendrachtig samenwerken nog menig 
heerlijk werk hier tot stand kan komen tot uw eigen 
welzijn en dit uwer naasten !

Onderlinge Bijstand. — Vandaag om 4 uren, in 
het lokaal, algemeene vergadering voor al de leden 
van onzen Onderlingen Bijstand. Niemand verzuime 
er te zijn want er zijn zaken van ’t allergrootste 
belang te bespreken waar iedereen nut en voordeel 
moet uittrekken. Allen dus op post!
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iti,\’.vi:.\oi: v a  i; i:,v.
Agir de Gand, met Brabantsch goed voor Frangois Décaigny, 

Emelgheni.

Thétdose, met boomen voor Jules Vandekerckhove.

DE BENDE B 0N N 0T .
Donderdag morgen, om 8 uren, heeft het hof de 

volgende veroordeelingen uitgesproken:

Dieudonné, Callemin, Monier en Soudy zijn ter 
dood veroordeeld.

Carouy en Medge tot levenslangen dwangarbeid.

D e andere beschuld igden  
worden veroordeeld tot: Belonie, vier jaar gevang; 
Kibaltchiche, vijfjaar verbod van verblijf; Benard, 
zes jaar opsluiting en vijf jaar verbod van verblijf; 
Poyver, vijf jaar opsluiting en vijf jaar verbod van 
verblijf; Reinert, een jaar gevang; Crozac de Fleury, 
vijfjaar opsluiting; Gauzy, 18 maand gevang; Dett- 
weitter, vier jaar opsluiting; De Boë, tien jaar 
dwangarbeid en tien jaar ontzegging van verblijf; 
Jourdan, 18 maand gevang.

W orden  vrijgesproken .
Rodriguez en de vrouwen Maitrejean, Schoofs en 

Leclerc.
Ze lfm oord  van  Carouy .

Toen Donderdag morgend, een bewaker in de cel 
van Carouy ging, heeft deze hem dood op zijn bed 
gevonden met bebloed schuim op de lippen.

De dood schijiit veroorzaakt te zijn door vergifti
ging. Men denkt dat, een vriend, Woensdag, gedu
rende de zitting, vergif aan Carouy zal overhandigd 
hebben.

Schrikkelijke moord 
te is i;g h e m .

Maandag namiddag werd onze stad in opschud
ding gebracht door het ontdekken eener wreede 
moord

Mejuffer Eugenie Angillis, eene rentenierster van 
75 jaar, woonde sinds eenigen tijd alleen in een huis 
met hof en ijzeren poort, wat afzonderlijk gelegen in 
de Rousselarestraat. De geburen, verwonderd de 
rentenierster sinds den Zondagmorgen niet meer ge
zien te hebben, gingen de politie Maandag middag 
verwittigen.

De ontdekking der misdaad.—Verscheidene agenten 
begaven zich aanstonds naar het aangedu’d huis, 
waar reeds een groote menigte samenschuilde.

Na te vergeefs gebeld te hebben doorbraken zij 
door eene haag en drongen langs achter het huis' 
binnen. In de keuken vond men den hond aan de 
stoof gebonden met eene ketting ; en half toebereide 
spijzen op tafel. Verder ontdekten de agenten niets 
verdachts op het gelijkvloers, maar nauwelijks be
klommen zij den trap naar het verdiep, of daar von
den zij de rentenierster midden eenen grooten bloed
plas liggen. De ongelukkige was ijselijk gekwjtst 
aan het hoofd, zoodat de hersens bloot lagen.

Het wapen der misdaad werd niet teruggevonden, 
docht het moest waarschijnlijk een beitel zijn.

Het onderzoek. — Diefstal zal wel het doel der 
moord geweest zijn. Men vond sporen van inbraak 
op de brandkas en verseheide meubels. Eene gebuur- 
vrouw verklaarde dat een persoon het huis verlaten 
had den Zondag avond rond 6 1/2 uren : voorzeker 
was dit de moordenaar.

Het parket is om 4 1/2 uren aangekomen. De 
zege.s werden in het huis gelegd.Sporen van vinger
indrukken zijn opgenomen.

Voor 14 dagen werd reeds eene poging tot inbraak 
gedaan in het zelfde huis.

Eene koord werd dan ontdekt, vastgemaakt aan 
een openstaand bovenvenster, neerdalend in den hof. 
Toen werd dit feit echter stil gehouden.

Esne aanhouding. —  Dank aan de aanduidingen 
van de gebuurvrouw die den verdachten persoon 
Zondagavond het huis had zien verlaten, werd réeds 
den Maandagavond zekere H. L. in zijne woning 
aangehouden. H.j is de echtgenoot der gewezene 
dienstmeid van de vermoorde, er. wonende te Ise- 
ghein.

Zijn opgegeven tijdverbruik kon niet onderzocht 
worden en de aanhouding werd bekrachtigd.

Het onderzoek wordt neerstig voortgezet. De aan
gehoudene werd reeds b j de rentenierster gevoerd en 
langdurig ondervraagd. Hij loochent krachtdadig.

Woensdag had de lijkschouwing plaats in het hos
pitaal, in de Rousselarestraat.

In den omtrek.
Em elghem . — Over eenige dagen ging Dewulf, 

landbouwerszoon alhier, terug naar huis met de 
atgeroomde melk der melkerij van Ardoye. Rond 10 
ure bemerkte men op eene hoistede dat zijne peerden 
wegliepen. Men liep zien en vond Dewulf uitgestrekt

ter aarde Hij was overreden door zijn melkwagen. 
Zijn toestand was erg doch hij is reeds aan de beter
hand.

G ulleghem . — Woensdag is er een begin van 
brand ontstaan bij de kinders Louis Desmedt. De 
schade is niet aanzienlijk en door verzekering 
gedekt.

Hulste.
Zondagavond, rond 6 uren, was Camiel Clarhout, 

wonende op Baardenhoek, met een tweeloopgeweer op 

gang. Om 6 uren en half kwam hij binnen bij Jules 

Van Landeghem, wijk Hoog Waleghem. Al met eens 
ging een schot af. Het zaad ketste op den vloer af en 

Marie Steelandt, van Oost-Roosebeke, werd gekwetst 

aan de voeten. De geneesheer moest acht korrels uit 

haren linker voet halen. De veldwachter van ’t gebeurde 

verwittigd, ging Maandagmorgen naar de woning van 

Clarhout; daar gekomen wilde Clarhout zijn geweer 

nemen om zich voor den kop te schieten. De veldwachter 

kon het beletten en moest hem naar het gevang van 

Kortrijk overbrengen.

Lauw e.
De turners van het jongelingenpatronaat vergastten 

Zondag 11. hunne ouders en weldoeners op een aan- 

genamen feestavond.

’t Was eene knappe uitvoering van welgeordende 

hjfoefeningen met muziek begeleiding, werkingen op 

het rek, de dubbele baar en ringen. De boksoefeningen, 

de prachtige pyramieden, de schoone matrozendans en 

de vertooning van indrukwekkende levende beelden 

vielen bijzonderlijk in den smaak der talrijke toehoor
ders.

Eere dan van den onvermoeibaren leermeester. Heer 

Cyriel Holvoet, en aan zijne leerlingen, die hij kunstvol 

sterk en knap van lijve maakt.

Eere ook aan den E. H. Stichter, die in het jonge

lingschap bijzonderlijk de sterkte der ziele betracht.

Welverdiende hulde aan de vrienden Clément van 

Moeskroen. t Volk zei: In de groote Cirken ziet men 
niets beters.

Mochte Lauwe’s jeugdopleiding meer en meer plaat

selijke ondersteuners vinden met woord en daad !

Een ooggetuige.

— Zondag namiddag speelden eenige kinders op den 

wal van den landbouwer Wyseur, Reckemstraat, toen 

opeens het ijs brak en de verkooper van ons blad, Ri- 

chard Vancauwenberghe, er onder ' erdween. Toen hij 

de tweede maal boven kwam had het een zijner makkers 

zekere Gerard Lafaut, 10 jaar oud, bemerkt en had het 

ra uk hem van eene gewisse dood te redden. Die moe

dige daad verdient beloond te worden.

M eenen. — De politie heeft verscheidene voor
werpen aangeslagen die voortkomen van eene 
diefte, gepleegd te Gheluwe bij Vanhee.

— Vanwalleghem Camiel, 20 jaar oud, wonende 
te Gheluwe, vlaswerker bij M. Th. Buyse, Wervick- 
straat, is zoo ongelukkig gevallen met een zwaren 
vracht op de schouders, dat het rechter been gebro
ken is.

— Woensdagavond,rond 5 uren,kwam in de Rijs- 
selstraat het gespan gereden van Alois Vansteenkiste, 
te Reckem, geleid door den zoon. Deze werd gevat 
door de wagen van Henri Staelens, te Moorseele; het 
paard van Vansteenkiste werd de pooten afgereden. 
Men moest het dier ter plaats afmaken.

M eulebeke. — Wij vernemen dat het'telegraaf- 
en telefoonkantoor, nu alle dagen open zal zijn van
7 ure tot 20 ure 40 m.

De heer Minister van posterijen en telegrafen 
komt dit toe te staan op aanvraag en aandringen van 
onzen geachten heer burgemeester en volksvertegen
woordiger Goethals.

—Zondag, tusschen 8 en 9 uren ’s avonds, hebben 
baldadigaards in het Klooster, in de Schoolstraat, 
drie vensterruiten stukgeslagen.

— Zondag aanstaande, 2 Maart, om 4 ure stipt, 
luisterrijk avondfeest in ’t lokaal der « Vereenigde 
Vrienden. »

M AItKTIt Ë It ICHTEN.
Vlas.

Russisch Vlas. — Kalme aankoop. De spinners 
begeeren lagere prijzen, maar de verkoopers zijn zeer 
terughoudend. Er schijnt min vlas in Rusland te zijn 
dan men wel dacht.

Iersch Vlas. — 2000 balen werden verkocht aan
6 en 11 sch. per steen (6 kil. 350).

V las en Garens.
Trautenau: 24 Februari. Prijzen vast; in alle 

soorten.
Dundee: 22 Februari. Vraag min levendig wegens 

afsbg van ’t vlas.
Bielefeld: 24 Februari. Goede vraag; prijzen vast.
Belfast: 22 Februari. Beperkte zakengang.

Rijsel: 26 Februari. Normale zakengang : de spin
nerij, goed van bestellingen voorzien, is nochtans 
zeer voorzichtig.

L ijnw aad .

Dundee: 22 Februari. Prijzen vast; zaken als naar 
gewoonte. Er zijn groote aanbestedingen in grof 
lijnwaad (1,500,000 yards) uitgeschreven door het 
ministerie van oorlog.

Belfast: 22 Februari. Prijzen in neiging tot rijzen.

Armentiers : 26 Februari. Beperkte zakengang. De 
politieke onzekerheid belet eene zaken herneming.

Rijsel: 26 Februari. Normale zakengang.

UIIItüËltSTAM»
ANSEGHEM.

Geb. — Jeroom Terras, zv. Remi en E’odia Balcaen. — Pru
dent Windels, zv. Joris en Alida A nez. — Martha Vantieghem, 
dv. August en Elodie Coudyzer. — Julia Beyls, dv. Alfons en 
Elice Debeu.

Sterf ff — Charles Struyve, 83 j. — Alolf Vanhoutte, 63 i. — 
Serafien Desmyter 84 i.— Cha les Verschelde, 59 j.— Philomena 
Steenhout, 68 j.— Camiel Debeu, 54 j.— Louis Vanhoutte, 90 j.

ARDOYE.

Geb. — Jacobus Vanienbenrhe, zv. Modest en Bertha Ghes- 
quière, S’atiestr.— Magdalena Gruyaert, dv. Cyriel en Pharailde 
Lagrou, Straetémolen. — Margaretha Debruyne, dv. Victor en 
Marii Vanbiervliet, Brabantstr. — Constant Vanhalewyn, zv. 
Henri en Emilia Dely, wijk de Weeze. — Paula Staelens, dv. 
Victor en Maria Debusschere. w k de W?eze. — Germaine Van- 
becelaere, dv. Beno i en Febronie Vanootes;hern. Sterrewijk. — 
Josef r> omber. zv. Jules en Herm nia Vanackere, wijk Koeivoet.
— André Callewaert. zv. Re ni en Maria Meeuws, wijk ’t Schaar- 
k n. — Gerard Hostens, zv. Henri en Mai ia Vanmoerkerke, 
wijk Gapajrt. — Clara Vanhauwaert, dv. Henri en Pharailde 
Dcfour, Statie.

Huw. — Cyriel Debacker en Maria Vaizi leghem, landbouw.
— Leon Tuyte en Leonie Naert, fab'iekwerkers.

Sterf ff. — Désiré Maes, 50 j. landbouwer, wijk ’t Veld.

BISSEGHEM.
Geb. — André Neve, zv. Henri en Leonie Gheyseas. — Ire** 

Deleersnyder, dv. Alfons en Valeria Maddens.— Robert Sale»- 
bier, zv. Adolf en Elisa Debergh. — André Vandendriessche. dt. 
Ernest en Maria Bostoen.— Ivonna Fieux, dv. Achiel en Leoale 
Kerkhof. — Achiel Deprez, zv. Cyriel en Maria D’Hespeel. — 
Laura Samyn, dv. Jules en Suzanna Deprez.

Sterfg. — Marcel Malysse, 4 maanden.

CUERNE.

Geb. — Michel Debusschere, zv. Alb. en Kachel Vandevyvere.
— Frans Maes, zv. Florim. en Maria Dewaele.— André Bossuyt, 
zv. Remi en Celina Libeer. — Simonna Depoorter, dv. Alfons en 
Helena Goesaert. — Leon Maes, zv. Henri en Celina Mestdagh.

Sterfg. — Juliana Fjurneau, 77 j. — Désiré Ronse, 89 J. — 
Maria Heldenbergh, 86 j. — Leon Maes, 1 dag. — Celina Mest 
dagh, 36 j. — Nathalia Callu, 82 j. — Albert Opsommer, 63 J.

DEERLIJK.

Geb. —• Gerard Bossuyt, Pontstr. — Marcel Eggermoat, 
Audenaerdeheirweg.

Sterfg. — Maria Deknudt, 3 j. Schoolstr. — Petrus Verbèke,
90 j. landbouwer, echtg. van Leonie Bossuyt, Pontstr. — Jan 
Bossuyt, 9 m. Pontstraat.

GITS.

Geb. — Gerard Vandenbulcke, zv. Emiel en Julia Vanpoucke.
— Jules Desloovere, zv. René en Eugenia Degrendele. — André 
Caen, zv. Henri en Rosalia Lezy. — Audomarus Debusschere, 
zv. Henri en Sophia Debusschere. — Julia Vanackere, dv. Julia 
en Jeanne Vancraeyenest.— André Vandycke, zv. Henri en Maria 
Bulckaert.— Paula Wydhooge, dv. Gust. en Urbanie Scherrens.
— Irma Ramboer, dv. Jules en Maria Vanhecke. — Maurice 
Vermeersch, zv. Cyriel en Emma Vanacker.

Sterfg. — Rosalia Nuyttens, 55 j. echtg. van Felix Vantyghem.
— Clemert Bouckaert, 82 j. — Josef Lepoudre, 2 j. — Jules Lips 
27 j. — Renilde Hoet, 76 j. wed. van Désiré Joele. — Coleta 
Vanacker, 78 j. wed. van Florentijn Degandt. — Julia Vanden 
bulcke, 83 j. wed. van Severin Vandenbulcke.

HOOGLEDE.

T r o u w b e lo f t e .  — Lucien Kiecken van Zuydschoote en Maria
Vandeweghe.

Geb. — Henri Deruytter, zv. Constant. — Georges Lein, zv. 
Victor.— Maria Jacques, dv. Cam.— Maurits ^aes, dv. Eduard.

Sterfg. — Ghislenus Clinckemaiüie, 15 dagen. — Maria War- 
lop, 77 j. wed. van Jan Rousseau. — Octavia Wybo, 49 j. echt. 
van Victor Godts. — Renilde Vanhaelemeersch, 30 J. echtg. van 
Henri Labaere. — Adela Vereecke, 74 j.

INGELMÜNSTER.

Geb. — Maria Roelens, dv. Florimond en Celina Sabbe, Laa#- 
mekensknokstr. — Anna Bovyn, dv. Alfons en Elisa Deconinck, 
Gentstr. — René Vanhuylenbrouck, zv. Karei en Alice Simoens, 
Duikerstr. — Maria Gaeremyn, dv. Leon en Mauricia Debaets, 
Warandestr. — Marcella Coopman, dv. Camiel en Idonia Le- 
cluyse, Duikerstraat.

ISEGHEM.

Geb. — Jan en Achiel Vanmellaerts, tweeling van Josef oti 
Emilienne Eeckhout, Krekelstr. — Antoine Staes, zv. Fran^ois 
en Maria Vanrobays, St Pieterstr. — Suzanna Vienne, dv. Rick 
en Maria Verschaeve, Ketelstr. — Elvira Depreitere, dv. Alfons 
en Augusta Vandecapelle, Trienhoek. — August D’heygers, dv. 
August en Maria Vandoorne, Rousselarestr. — Lea Meurisse, 
dv. Adolf en Maria Meulebrouck, Schaapdam. — Leonia De
meyere, dv. Achiel en Helena Hespeel, Bellevuestr. — Mau ice 
Mulier, zv. Cyriel en Fugenie Porte, Schaapdam. — Emilienne 
Grymonprez, dv. Constant en Eulalia Hortekint, Droogen Jan.
— Henri Vanneste, zv. Charles en Clementine Valcke. Wijn- 
gaardstr. — Maria Vanthournout, dv. Eduard en Augusta Van
decasteele, Abeele.

Sterfg. — Oscar Dewulf, 13 j. schoenmaker, Winkelhoek. — 
Antoinette Pannecoucke, 20 dagen, Krekelmotestr. — Eugenia 
Angillis, 75 j. rentenierster, Rousselarestraat.

KORTRIJK.

Geb. — René Gezelle, Overleiestr. — Elvier Dekeersgieter, 
Vlamingstr. — Pieter Pauwels, Vaartstr. — Georgetta Nachter- 
gaele, Vlami gstr.— Werner Maertens, Doornijkwijkstraat.— 
Ma ia Demey, Kapucienenstr. — André Vantomme, Heulestw.
— Willy Groenweghe, Sweveghemstr. — Cyriel Manhaeghe, 
Velghenskoer. — Maria Huysentruyt. Doornljkwijkstr. — Joris 
Vantongel, St-Amandsdreef. — Jan Deleu, Vandenpeereboora- 
laan. — Augusta Meulebrouck, Deerlijkstr. — Lea Delvoye, 
Harelbekestr. — Maria Pyck, gehucht Pottelberg. — Jules Cor- 
selis, Kapellestr. — Leon Lavens, Gentsteenweg. — Victor De- 
jaegere, Deerlijkstr. — André Catteloin, gehucht Marionnettea.
— Ivonna Vanpul, Pieter Tackl. — Gaspar Deglotie, Meenenstr. 

Sterfg. — Maria Lefever, 64 j. huishoudster, wed. van Edrn.
Vanruymbeke, St-Janstr. — Désiré Debrie, 84 j. zonder bedrijf, 
Groeninghestr. — Maria Vannarys, 37 j. huishoudster, echt. vaa 
Ernest Delbeke, gehucht Walle.— Josef Bestoen, 11 tn. gehucht 
Het Hooghe.— Irena Vercruysse, 3 m. St-lansbeluik.— Augusta 
en Maria Meulebrouck, 13 en 16 uren, Deerlijkstr. — Arthur 
Dejosse, 39 j. slachter, echtg. van Celina Depreu, Molenstr. — 
Coolsaet, mannelijk geslacht, Beverlaai. — Melania Vandeginste,
14 j. Moorseelestr.

LEDEGHEM.

Geb. — Karei Vercruysse, Hemelh. — Elza Pinnoo, Boonk. 

Sterfg. — Petrus Craeynest, 60 j. aardewerker, echti;. va» 
E>‘ erence Bostyn, wijk St-Pieter. — Eduard Dumoulin, 77 j. 
landbouwer, wed. van Theresia Stragier en van Rosalia Stragier 
wijk St-Pieter.

MOORSEELE.

Geb. — Emilia Mortier, dv. Bernard en Loutse Verroye. — 
André Dewulf, zv. Achiel en Zenobia Verhaeghe. — Georges ea 
Marcel Develter, tweeling van Gustaf en Maria Expeel. — .Joris 
Reynaert, zv. Achiel en Martha Grymonprez.

Ster g. — Philomena Vandeputte, 77 j. wed. van Constant 
Vanoverschelde. — Francisca Soye, 80 j. echtg. van Charles 
Deven. — Petrus Decoutere, 69 j. echtg. van Silvia Neyrinck.
— Achiel Adriaens, 6 m. — Alidor Chambaert, 6 m.

ROUSSELARE.

Geb. — Maria Boudrez, Rumbekesteenweg.— Leonia Goderk 
Bruggesteenweg. — Maria Vanneste, Ooststr. — Magdalen» 
Libbrecht, Bruanestr. — Cyriel Deswarte, groote Bassinstr. — 
Maria Salembier, Mo'enstr. — René Demeester, Dweersstr. — 
Margaretha Demeester, Chicoreistr. — Albert Mestdagh, Ker- 
misstr. — Karei Coussement, Zuidstr. — Georges Huyghebaert, 
Dixinudesteenweg. — Urbania Vandecasteele, langs de vaart.
— Marcel Vandecasteele, Honzebroekstr. — Simonna Moerma* 
Zuidstr. — Antonia Dekeu^elaere, Mandellaan. — julia Soea, 
Magermerrie. — Josef Vanbesien, Vijfwegenstr.

Sterfg. — Gerard Buyse, 8 m. Meenensteenweg. — Henrt 
Desmet, 9 m. Hoogledesteenweg. — Josef Ingels, 11 m. Groene- 
straat. — Prosper Fiers, 8 m. Hoogledesteenweg. — Jeannette 
Vanhaverbeke, 3 m. Bollenstr. — Maiia Wastyn, 37 j. kant
werkster, Hospitaal. — Helena Mispion, 14 dagen, Bruggestw.
— Jan Lamote, 63 j. herbergier, web. van Louise Cardoen, 
Dixmudesteenweg.— Simon Rébéré. 7 weken. Hoogledesteenw.
— Magdalena Sobry, 14 m. Meenensteenweg. — Karei Deck- 
myn, 2 m. Meenensteenweg. — Raymond Vanderhaeghe, 2 j. 
St Amandstr. — Constant Loncke, 46 j. arbeider, wed vaa 
Juliana Vanwalleghem, Noordstraat.

RUMBEKE.

T r o u w b e lo f t e .  — Alfons Vanoost, brouwersgast, te Deluth, 
in Amerika en Maria Goemaere, Huishoudster.

Geb. — Anna Coddeeris, dv. Emiel en Seraphina Seynaeve.
— Maurice Deceuninck, zv. Gustaf en Maria Huyghebaert. — 
Agnes Spruytte, dv. Achiel en Felicie Maton. — Camiel Braeke- 
veldt, zv. Alfons en Maria Desmedt. — Maria Demeulenaere, 
dv. Petrus et Stephania Delfortrie.

Sterfg. — Constant Honoré, 27 j, — Karei Sabbe, 87 j. — 
Alois Remmery, 57 j.

WEST-ROOSBEKE.

Geb. — André Didier, zv. Abdon en Asterie Vandendriessche.
— Zosma Vandamme, dv. Tlieophiel en Emilia Deforche. — 
Cyriel Verbrugghe, zv. Gustaf en Julia Amery.

Sterfg. — Antoon Vanthuyne. 10 m. — Gerard Vanthuyne,
5 j. — Petrus Vafcoillie. 85 wed. «an S lvia Dekein en vaa 

ouisa Vanfleteren. — Hen.i Vermeulen, 93 j. wed. van Maria 
Vanisacker. — P osper Vanpeteghem, 21 m. — André Vanden- 
bussche, 9 m. — Joanna Penet, 16 m.

WEVELGHEM.

T r o u w b e lo f t e .  — Bernard Dupmeier van Bouchout en Mag
dalena Dejonghe.

Geh. — Willem Esprit, zv. Remi en Rachel Caene. — Blanca 
Libeer, dv. Henri n Marina Tai.dt. — Godelieve Noyez, dv. 
Cyriel en Maria Vanackere. — Julienne Vancompernolle, dv. 
Jules en Maria Demuynck.

Huw. — Jules Vansteenkiste, weduwe van Cesarina Debeuf 
en Maria Deman.

Sterfg. — Henri Depraetere, 63 j. echtg. van Virginia Baliy.



De begraving van den wachtmeester Van de Wouwer.

Onze plaat toont luitenant de Vigneron, die eene redevoering afleest in tegenwoordigheid van den Heer Minister van Rechtswezen.

—  De wachtmeesters J. Heldenberg en J. Van de 

Wouwer op bijzondere nachtronde zijnde op den steen

weg van Meysse te Laeken, verrasten. Zaterdag nacht, 

4 bandieten die inbraken in de villa Hestière. De schur

ken namen de vlucht, achtervolgd door de 2 gendarms.

Op het punt gevat te zijn, vuurde een der booswichten 

op de mannen der openbare macht. Van de Wouwer 

viel dood neder. Zijn gezel Heldenberg werd doodelijk 

getroffen.

K ron iek  van  kunst en kennis

VASTENDOEK.
Op oude tafereelen, gekleurde vensters en heiligen

prentjes ziet ge soms den achtergrond tot halfwege 

gedekt met een kostelijke stoffe ten schoonste mogelijk 

versierd met bloemen en blaren allerhande. Denkt dan 

toch niet dat alles hier verzinsel is en uitvindinge: de oude 

schilders laten ons een blik werpen in de beschavinge 

van hunne tijden. Toen was het alledaagsche behang

papier nog ongekend; die ’t kon doen liet kostelijke 

tapijten weven, een kunstnijverheid waarin de oude 

vlamingen het zeer ver brachten. Ook de kerken hadden 

hunne prachttapijten, voor de groote plechtgetijden, een 

weelde waarvan er, ongelukkig genoeg, zoo weinig tot 

ons is overgekomen.

Maar met die feesttapijten mag den vastendoek niet 

verward worden; het was geen feesttooi, maar een rouw

kleed, dat van ’t begin van den grooten vasten voor 

’t hooge koor werd opgehangen, zoodat altaar en priester 

weggedoken waren. Vanwaar dat gebruik en wat is de 

beteekenis ?

In den tempel te Jerusalem hing er zulk een prachtig 

zwaar tapijt voor het heilige der heiligen, ’t Was dit 

tapijt dat, door een mirakel, bij den dood van den 

Zaligmaker van onder tot boven vaneen scheurde. En 

zeker herinnerde de vastendoek onzer oude kerken aan 

de tempelgordijne der Joden. Er waren ook plaatsen 

waar men, bij ’t lezen van de Passie, den vastendoek 

deed scheuren, om zoo het wonder aanschouwelijk te 

maken. Maar nog een andere gedachte lag onze voor

vaderen in den geest. Hunne kerken waren als een beeld 

van de gansche kerk —  het kerkhof was de lijdende 

kerk; de beuken, waar de geloovigen knielden, de strij

dende kerk ; het koor met altaar en tabernakel 

was een beeld van den hemel. Welnu de vasten beteekent 
den tijd van het oude testament, wanneer voor het lijden 

en dood van den Zaligmaker, de hemel gesloten bleef; 

daarom las en leest men nog in den vastentijd de ge

schiedenis van den val van ’t menschdom, van de patri- 

arken, van het oude Joodsche volk. Daarom, om de 

menschen indachtig te maken, dat de hemel eerst door 

den dood van Kristus moest geopend worden, werd het 

koor, ’t beeld van den gesloten hemel, met een grooten 

vastendoek afgezonderd en aan de oogen van 't volk 

onttrokken, tot op Goeden Vrijdag.

De oude rekeningen van S' Maartens te Kortrijk 

geven voor de jaren 1 456-57 de uitgaven voor de nieuwe 

vastengordijne.

Betaelt van nieuwen lynwaede om gordinen voor den 

docsael.

De oude kapitte kerk van O. L. V. te Kortrijk kocht

D E

Wereldtentoonstelling
T E  G E  T  .

Op 6 April 1913 zal de wereldtentoonstelling van 

Gent hare poorten openen.

Nooit heeft in België eene tentoonstelling zulk een 

uitgestrektheid bereikt als die der Gentsche wereldfoor: 

130 hectaren, bijna 40 hectaren meer dan te Brussel, 

en bijna het dubbel der uitgestrektheid der tentoonstelling 

van Luik.

Onafzienbaar wijd strekt zich de reeks paleizen, 

hallen en paviljoenen uit, waarrond breede tuinen en 

banen worden aangelegd, en ten allen kanten verrijzen 

nog nieuwe gebouwen waaraan met koortsigen haast 

een leger van werklieden arbeidt.

De hallen zullen eene oppervlakte beslaan van

210.000 vierkante meters (tegen 150.000 v. m. in de 

Brusselsche tentoonstelling van 135.000 v. m. in die 

▼an Luik).

De Belgische afdeeling zal zich uitstrekken over eene 

oppervlakte van 41.900 v. m.

De Fransche afdeeling beschikt over 52.375 v. m., 

de Engelsche over 17.200 v. m., de Duitsche over 
!5.000 v. m.

Uit deze eenige cijfers blijkt reeds dat de Gentsche 

Wereldtentoonstelling eene der belangrijkste zal zijn 

die wij ooit te zien kregen.

En zullen Handel en Nijverheid over ruime hallen 

beschikken, de kunsten zullen niet minder wel bedeeld 

zijn; een prachtig Paleis der schoone kunsten verheft 

zich vlak voor den binnentuin en in het Park dat aan 

de Tentoonstelling verbonden is bevindt zich het Mu

seum van schoone kunsten en het Paleis der Oude

er ook nieuwe in 1 441. In Sl Salvators, thans kathedrale 

te Brugge, had men ook « eene grote gordine die men 

hand in der vastene dweers den choor, en andere 

rondtomme »

Van die oude vastengordijne is ook gekomen het 

gebruik beelden en kruisen te bedekken, den ganschen 

vastentijd door. En ’t eene volgt natuurlijk ’t andere: 

wanneer de hemel gesloten was, waren ook geene heiligen 

in de glorie; en wanneer men de tijden verbeeldde voor 

de komst en den dood van den Zaligmaker vond men 

best ’t kruisbeeld nog niet uit te stellen.

Die oude schoone gewoonten zijn achter gebleven 

door het invoeren van Roomsche, min schoone gebruiken.

Te Rome had men hooren spreken van onze vasten

gordijnen, de zake vond men uitstekend, men zou ’t ook 

doen... maar men had den « waarom » niet begrepen.

Dan ging men op zoek naar den waarom. En men 

las in ’t evangelie van Passiezondag dat Jesus zich ver

borg om aan zijne vijanden te ontsnappen, ’t Zal daarom 

zijn dacht men, dat we de beelden moeten wegduiken, 

en men begon op Passiezondag.

En ’t Roomsche gebruik is nu wet voor de geheele 

Westersche kerk. Bij mijn wete zijn ’t maar de Norber

tijnen die, in enkele kerken, het gebruik bewaard hebben 

het koor met de groote vastengordijne, den ganschen 

vasten af te sluiten.

Over het Socialisme
LOUIS BLANC (1813-1882) behoort tot een 

ander soort socialisten als de vorige. Zijn doel was 

immers zich meester te maken van het staatsgezag, niet 

met geweld noch om den staat omver te werpen, maar 

om door den staat het sociaal vraagstuk te doen oplossen.

De maatschappij is ziek, meent Blanc, vooral door de 

schuld van de concurrentie, die zoekt altijd goedkooper 

te leveren ten koste van het loon. Het geneesmiddel is 

dan een goede inrichting van den arbeid. Van ’nen 

anderen kant iedereen heeft recht tot leven. 'Maar het 

middel om te leven is de arbeid. Dus heeft ieder mensch 

recht op arbeid. Maar in den tegenwoordigen toestand 

kan iedereen dit recht niet uitoefenen; want de voort- 

brengstmiddels (grond, geld en machienen) zijn in de 

handen van een klein getal kapitalisten, die daarover 

volledig meester zijn en naar willekeur de loonarbeiders 

kunnen zonder werk stellen. De staat moet hier tusschen 

komen door dit te beletten door de goede inrichting van 

den arbeid zelf te regelen, waardoor dan ook de concur

rentie zal ophouden.

De staat moet daarom al de voorthrengstmiddelen 

zelf in hand nemen, zelf den arbeid regelen in groote 

sociale werkplaatsen, aan iedereen het werk geven vol

Kunst. —  In dat zelfde Park verheft zich insgelijks het 

Feestpaleis, waar de tentoonstellingen van bloemen zul

len plaats hebben; dit paleis is niet minder dan 31.000 

vierkante meter groot, en overtreft in uitgestrektheid het 

vermaarde Cristal Palace van Londen.

Er zal ook in de Wereldtentoonstelling van Gent 

een « Oud Vlaendren » te zien zijn waarover de lief

hebbers van oude Vlaamsche bouwkunst zullen verrukt 

zijn.

Een k ijk je  in  de W ere ld ten toonste lling .

Op de meerschen van St Pieten is als bij toover- 

slag de ontzagwekkende Wereldfoor verrezen met hare 

uitgestrekte parken en hoven, hare prachtige paleizen en 

hallen, waar straks alle beschaafde volkeren de voort

brengselen hunner nijverheid en kunsten zullen tentoon

stellen.

Heel belangwekkend is thans een bezoek aan die 

tooverstad, waarvan sommige deelen reeds nagenoeg 

voltooid, andere nog in wording zijn, en die ten allen 

kanten de levendigste bedrijvigheid vertoont.

Zoodra men langs den Kortrijkschen steenweg onder 

de spoorbaan Brussel-Oostende is doorgegaan, vertoont 

zich in geheel zijne breedte het hoofdgebouw der Ten

toonstelling: eene uitgestrekte zuilenrij in het midden 

bekroond door een ontzaglijk koepelgebouw.

In het midden van den tuin zijn twee sierlijke water

bekkens aangelegd, het eerste rond, met in het midden 

een monumentale groep, —  het tweede langwerpig en 

uitloopend op eene monumentale zuilenrij, van waar 

zich de waterval in het bekken zal storten.

Het geheel maakt waarlijk een grootschen indruk, 

alleenlijk is het spijtig dat de monumentale waterval 

eenigzins het zicht op het Paleis der Schoone Kunsten 

belemmert.

Aan het uiteinde van den tuin vertoont zich aan het

gens persoonlijken aanleg en hel loon volgens behoefte.

Men onthoude goed deze opvatting want zij zal
grooten deels de socialistische beweging blijven beheer- 

schen.
Bij den opstand van Parijs in 1 848 werd het koning

dom tijdelijk verjaagd en Louis Blanc, die deel maakte 

van het voorloopig bewind, trachtte zijn gedachten te 
doen doorgaan. De meerderheid bleef hem echter vij

andig. Om iets toe te geven richtte men nationale werk

plaatsen op waar de staat, als werkgever met zijn eigen 

fondsen, en niet door zich de voorthrengstmiddelen der 

burgers toe te eigenen, aan duizenden werk verschafte, 

’t Mislukte volledig! want ’t wierden eerder nationale 

eetplaatsen, dan werkplaatsen.

—-)>o«—

Geen dezer vorige stelsels drong door tot het volk. 

Doch nevens deze vredelievenden stonden ook nog de 

revolutionnaire socialisten, de mannen die met geweld 

den <( boel » zouden neerwerpen, en die dan ook door

drongen tot de massa met een heel eenvoudig program

ma: het programma van alle schreeuwers.

Dat er geen verschil mag bestaan tusschen armen en 

rijken; dat de gemeenschap allen eigendom overneemt, 

en alleen al de werkondernemingen doet; dat men daar

toe met geweld de staatsmacht moet vervoeren om 

geheel de bestaande samenleving te hermaken: dat klinkt 

veel beter in de ooren der mistevredenen en hitst de 

blinde massa op. Met die werking heeft het socialisme 

eerder overal zijn benden bijeen getrommeld.

B. — H et D u itsch  Socia lism e.

Vooral in Duitschland heeft het socialisme zijn 

grootsten vooruitgang gemaakt, en heeft het eerste 

fransch socialisme ver overtroffen.

Terwijl men, in 1848, in Frankrijk de werkplaatsen 

van Louis Blanc beproefde, trad het duitsch socialisten

leger op onder de leiding van forsche voormannen: 

KARL MARLO, de eerste baanbreker en de man der 

vereenigingen; BAKOENINE, de anarchist en LAS- 

SALLE, de groote volksleider; KARL M A RX  en 

ENGELS, de voorstaanders van het internationnaal 

collectivisme, de mannen van het wetenschappelijk 
socialisme.

In het begin der jaren ’40 was Brussel het verzame- 

lingspunt der duitsche socialisten; want ’t was er voor 

hen niet goed in Duitschland. Socialistische afgeveer- 

digden uit verschillende landen hadden te dien tijde 

« den internationalen bond der Communisten » gevormd, 

met zetel te Londen. Daar gaf die bond in februari 

1848, het vermaard « Manifest der Communistische 

partij » uit, door Marx en Engels opgesteld, en in

6 talen de wereld ingezonden.

Het manifest drong vooral aan op twee punten: eerst 

de klassenstrijd, of haat van arbeider tegen kapitalist, 

geen samenwerking tusschen beiden, en dan: de verbroe

dering van alle arbeiders uit alle landen. Het eindigde 

met den kreet: « Proletariërs van alle landen, vereenigt
U ! >»

Doch terwijl de communistenbond aan ’t werken is 

voor een Wereld socialisme, terwijl Marx, zooals we 

seffens zullen zien, het wetenschappelijk socialisme in 

zijn boeken opstelt, wordt de Duitsche socialistische 

arbeidersvereeniging gemaakt door Lassalle.
--llOfl —

LASSALLE (1825-1864) was de volksopruier, de 

de leider die de massa door zijn welsprekendheid mee

sleepte en de hartstochten van het volk opwekte. Hij 

was het die in levendige kleuren al de misbruiken van 

de liberale volkshuishouding wist af te schilderen en uit 

te buiten tot het opjagen van de arbeidersbevolking. Hij 

gold dan ook bij duizenden arbeiders als den « Werk- 
liedenkoning ».

Zelf heeft hij nochtans geen stelsels gebouwd, noch 

nieuwe eigen gedachten gevonden, ’t Was hem genoeg 

vooral de gedachten van Louis Blanc te verspreiden met 

eenige opvattingen van ’Marx. Hij was ook wel gerust in 

de internationale verbroedering van alle arbeiders: zijn 

werk was het vormen eener sterke duitsche arbeiders

vereeniging: wat later dan ook zal aanleiding geven tot 

strijd tusschen zijn volgelingen en de leerlingen van 

Marx.

Men onthoude dus goed dit onderscheid tusschen 

Lassalle, den man die tot het volk gaat, en de arbeiders 

in een leger vereenigt, en Marx, die de gedachten bijeen

oog van den toeschouwer een nieuw verschiet, de Laan 

der Natiën, die zich rechts op eene lengte van eenen 

kilometer uitstrekt. Links stuit de baan op de spoorbaan, 

waaronder een tunnel toegang geeft tot het park; eene 

zegepoort zal de spoorbaan verduiken.

De eene zijde der laan word ingenomen door de 

Engelsche, Fransche en Duitsche afdeelingen.

De andere zijde der laan biedt meer afwisseling.

Men heeft er eerst het Paleis der Schoone Kunsten 

met de aangrenzende afdeelingen der dekoratieve kunst, 
der fotografie, alsmede de afdeeling voor vrouwen

handwerk.

Wat verder verheft zich een Oostersch paleis en in de 

buurt het Hollandsch Paviljoen. Daarnevens het Ita- 
liaansch Palazzo.

Dan de machienhallen. Een heel aardig gebouw, wat 

fantaisistisch, met torens, een glazen koepel en een soort 

minaret; de machienhallen zullen buitengewoon uitge

strekt zijn: 19 duizend vierkante meter.

Voorbij de machienhallen verheft zich het Koloniaal 

Paleis, een circus-vormig gebouw, waar men het reus

achtig panorama van Kongo zal te zien krijgen.

De laan draait gedeeltelijk rond het Koloniaal Paleis, 
waarachter ook reeds het zuilengebouw der Afdeeling 

van Canada te zien is, en leidt verder tusschen vare 

gronden, waar nog andere paleizen moeten opreizen, 

naar het Moderne Dorp, de hallen der Ijzeren wegen 

en het Sportplein.

De Laan der Natiën zal voorwaar een der schoonste 

en eigenaardigste wandelingen der Tentoonstelling zijn, 

wanneer eenmaal de verschillende paleizen hunnen op

schik zullen bekomen hebben en hunne cosmopolitische 

bevolking zullen herbergen.

Tusschen het Koloniaal Paleis en den inpang langs 

den Kortrijkschen steenweg voorbij « Oud Vlaendren » 

ligt het « Gemeenteplein » waar zich de paleizen van

brengt tot een geheel stelsel van socialistische volkshuis

houdkunde. Toch werken beiden nagenoeg aan hetzelfde 
socialisme. Veel grooter is de tegenstelling tusschen hut 

collectivisme en het anarchisme van Bakoenine. Doch 

eerst moeten we het wetenschappelijk collectivisme va* 

Marx leeren nader kennen.

II.

K A R L  M A R X .
Het socialisme, of liever de beweging die ontston 

uit de slechte toestanden in voortbrenging en verdeelin. 

der stoffelijke goederen, had reeds veel arbeiders mee

gesleept, eer men er aan dacht een wetenschappelijk 

stelsel tot grondslag te maken.

’M A R X  (1818-1883) wordt algemeen erkend als de 

eigenlijke grondlegger van dit wetenschappelijk socialis

me, en ed socialisten huldigen hem dan ook met een soort; 

van godsdienstige vereering.

In verscheidee geschriften, doch vooral in zijn hoofd

werk « Het Kapitaal » waarvan het eerste deel ver- ] 

scheen in 1867, geeft Marx ons zijn ste\se\. Waaroi 

steunt het ?

FRIEDRICH  ENGELS (1820-1895) zijn trouw

vriend en medewerker, die later ook Marx’ werker 

heeft uitgegeven, geeft ons aldus het antwoord :

« Deze twee groote ontdekkingen : de zuiver-stoffe 

lijke opvatting der geschiedenis, en de onthulling van hed 

geheim der kapitalistische voortbrenging dooi de Meev' 

weerde, danken wij aan Marx. Met hem werd het socia- 

lism een wetenschap ». —  En hij voegt er elders bij. 

niet zonder stoefen: « De wetenschap is voor o*ns eet 

veld, waarop wij onoverwinlijk zijn... »

Zoo die socialistische hooggeprezen wetenschap steun?, 

dus op twee ontdekkingen: een nieuwe opvatting de*- 

menschelijke geschiedenis en de leer der Meerweerde 

Dat moeten we nu trachten klaar te trekken.

Voorop in twee woorden : Geheel de mensche/ijkr- 

samenleving bestaat uit zuiver stof; in den loop der 

tijden heeft ze zich gedurig noodzakelijk ontwikkeld 

’t is te zeggen: veranderd, vernietigd en heropgebouwd 

in nieuwe vormen en gedurigen klassenstrijd, totdat dinr 

maatschappij gekomen is aan het huidig kapitalisme, 

steunend op de uitbuiting der Meerweerde, en veroor

deeld om noodzakelijk over te gaan in socialisme.

Opvolgentlijk zien we dus zijn leering over d<- 

zuiver-stoffelijkheid der dingen, zijn nieuwe ontwikkeling: 

in de geschiedenis, eindelijk hoe het kapitalisme zal 
overgaan tot socialisme.

A.

A LLES  S T O F !
« De natuur is de grond, Waarop wij menschen, zeii 

natuurvoortbrengsels, gewassen zijn; builen de natuur er, j 

de menschen bestaal niets, en de hoogere wezens. Ju  

onze godsdienstige inbeelding schiep, zijn slechts drt 

droombeeldige weerspiegeling van ons eigen wezen .—I 
Zoo schreef Engels.

Dus geen geestelijke wezens, geen God, geen ziel.l 

ons verstand zelf is maar de hoogste vorm van het stol. I

Welnu gelijk heel ons wezen enkel uit stof bestaai,! 

zoo rust ook heel de menschelijke maatschappij o? 

zuiver-stoffelijken grondslag, namelijk: op de voor!-} 

brenging der stoffelijke goederen.

De maatschappij is als een ontzaglijk gebouw, dac 

gedurig afgebroken en heropgebouwd wordt; dat gedungg 

afbreken en heropbouwen heet men de geschiedenis. 

Welnu, tot aan Marx, zouden, volgens de socialisten., 

de geleerden die geschiedenis heel verkeerd verstaail 

hebben. Ze dachten dat de wereld rustte op den god‘-j 

dienst, op de gedachten of begeerten der menschem 

ze meenden bijv. dat de beschaving van Europa tte 

danken was aan het christendom, de fransche omwan 

teling aan het ongeloof en zedenbederf en de politietal 

misgrepen; de groote oorlogen van Napoleon aan dtfc 

heerschzucht van dien man.

_______________________ _________ (’t Vervolgt.) I

BERICHT.
Madame Weduwe M a s q u e l ie r  laat weten dat de zaken van 

het oud Wisselkantoor Custave Masquelier overgenomen en 
voortrezet zijn door M. ALPHONSE DEBRUYNE, wisselagetil 
Palfijnstraat, 8 , te Kortrijk. (Telefoon n° 42).

Beursorders. — Kostelooze betaling van coupons. — Rente» 
en alle s ach van grondobligatiën altijd verkrijgbaar.

De B anque  Le C ou rtra i heeft merkelijk har: 
inrichting van brandkassen vermeerderd. 

Van heden af biedt zij afdeelingen ter verhuria{. 
aan, ten prijze van 10 fr. per jnar.

Gent, Brussel, Antwerpen en Luik verheffen

Het Paleis van Gent is bijna geheel voltooid, dat 

van Luik insgelijks. Het eerste verbeelt het voormalige 

« Prinsenhof » waar ten jare 1500 Keizer Karei werd' 

geboren. Met zijne kleine trapgevels, zijne Gothische 

kapel en zijnen dubbelen toren heeft dit Paleis een 

eenvoudig maar tevens zeer eigenaardig voorkomen.

Daarover prijkt met al de pracht van zijn steenan 

kantwerk ’t paviljoen der stad Brussel, een stadhuis un 
Gothischen stijl.

Van het Paleis der stad Antwerpen is nog maar htet 

geraamte te zien; het moet een paleis worden in Renais

sance stijl, zijne gevels zullen afbeeldingen zijn var. 

eenige der schoonste oude gevels van Antwerpen. Het 

geheel bekroond met den toren van het afgebrande 

Hansa huis, zal een trouw beeld weergeven van d«n 

Antwerpschen bouwtrant in de X V I6 eeuw.

De stad Luik is vertegenwoordigd door een sierlijjk 

gebouw in Waalsche Renaissance, zeer sober en keurig, 

heelemaal Oud Luik.

Van het Gemeenteplein leidt eene laan ons recht na.ar 

« Oud Vlaendren » waarvan ginds eene oude Vlaairo- 

sche poort den ingang aanduidt en waarvan zich dc 

eigenaardige trapgevels en bijzonder het heerlijke Belfort 

op den zwaarbewolkten hemel afteekenen.

Het Feestpaleis of Bloemenpaleis bevindt zich in biet 
Park.

Dit Paleis is gebouwd in den vorm van een kruis en 

bevat verscheidene feestzalen, onafzienbare hallen vroor 

de tentoonstellingen van bloemen, twee restaurants en 
uitgestrekte terrassen.

In het Park bevindt zich insgelijks het Museum wan 

Schoone Kunsten waaraan eene tentoonstelling van oucd« 

kunst zal verbonden zijn. In zijn geheel genomen is de 

indruk welke een bezoek op het terrein der Wereld

tentoonstelling nalaat, volstrekt gunstig.



V laskron iek

D U U R T E  E N  A F S L A G  
V A N  ’T V L A S .

(Vervolg)

II.
In ©ns vorig artikel van 23 Februari, bespraken wij 

de duurte van ’t vlas en gaven als medewerkende oor

zaak, voor onze streek, de natte zomer van 1912, het 
gering vezelbeschot van het vlas en de steegheid in 

't zwingelen.

Die oorzaken mieken dat, op de vlasmarkt van 

I Kortrijksche, gedurende vier maanden, weinig vlas 

voor handen was.

M aar dit ware niet genoeg geweest om de duurte zoo 

hoog te doen stijgen: buitenlandsche oorzaken in den 

vlasteelt, in de vlasspinnerij, in de lijnwaadfabrikatie 

en in het lijnwaadverbruik hebben daar ook en vooral 

aan medegeholpen.

1) En vooreerst in den vlasteelt: de twee mededin

gers die het meest onzen vasmarkt beïnvloeden zijn 

Rusland en Ierland; het russisch vlas komt in mede

dinging met onze lagere en middensoorten en het lersch 

v\as met onze beste kwaliteit.

Welnu, in Rusland waren de twee opeenvolgende 

vlasoogsten van 1910 en 191 1 heelemaal mislukt, zoo- 

als ten andere meest overal. Met het begin van den 

zomer 1912 deden uitbundige geruchten de ronde dat 

de nieuwe vlasoogst schitterend en daarbij overvloedig 

zou zijn. Het verloop der zaken heeft het anders uitge

wezen en getoond dat wij juist ingelicht waren, als wij, 

van over maanden, onze lezers verwittigden, dat die 

oogst zoo overvloedig niet was. De oogst was deze van 

een gewoon jaar en daarom ook bood hij meerdere hoe

veelheid dan in 1910 en 1911. In Ierland eveneens, 

alhoewel de bezaaidheden in oppervlakte hadden toe

genomen, was de opbrengst per hectare minder gedu

rende de twee laatste jaren.
En zoo kwam het, dat in die opeenvolgende jaren 

er merkelijk mindere hoeveelheid ruw vlas voor handen 

was.
2) Van daar, dat van af 1911 de duurte in ’t vlas 

begon tl ontstaan en dat de spinnerij, onbevoorraad 

zijnde, gedwongen was, tegen wil en dank, gezwingeld 

vlas te koopen voor hare fabricatie aan gelijk welken 

prijs. Voegen wij daar bij dat de spinnerij, in haren 

aankoop van grondstof, stuitte in Rusland, op het 

stelselmatig achterhouden bij de vlasboeren op aanraden 

der regeering. En toch moest de spinnerij voort werken, 

want de bestellingen, meer dan op welk tijdstip ook, 

kwamen overvloedig.

3) Vanwege de lijnwaadfabrikanten. En inderdaad, 

ook deze fabrikanten hadden overvloed van werk.

4) Niet dat het lijnwaadverbruik op aanzienlijke wijze 

had uitbreiding genomen, maar door twee opeenvolgende 

vlasoogsten van mindere hoeveelheid en hoedanigheid, 

waren de verbruikers niet bevoorraad alsmaar gewoonte

en zij zijn het thans nog niet. Ook kon het lijnwaad 

«iet voordeelig door andere stoffen vervangen worden, 

want katoen en jute hadden gelijken tred gehouden 

met het vlas in het stijgen der prijzen, vooral ten gevolge 

der mindere voortbrengst van katoen in Amerika.

En zoo kwam dat, tot korts voor nieuwjaar 1913, 

lijnwaadfabrikanten en garenspinners de handen vol 

hadden met bestellingen voor spoedige levering en dat 

de prijzen voor lijnwaad, 'vlas- en werkgarens, gezwin- 

geld vlas en klodden het toppunt der duurte bereikt 

hadden, rond nieuwjaar laatst.

Natuurlijk dat de spinners en nog veel meer de 

commissiehui/en —  al deden wat zij konden om het 

duurder worden van vlas en klodden leeger te houden 

of ook wel om afslag te bewerken. Vandaar, dat, met

Oktober laatst, de commissiehuizen van Kortrijk zeker 

nog nooit zoo geweldig dit hatelijk misbruik van het 
opsmijten van ’t vlas aangewend hebben. Maar het heeft 

hun toch niet ten volle gelukt, ten minste alsdan, want 

de omstandigheden waren daartoe ongunstig.

De -spinners van hunnen kant kochten maar, omdat 

zij niet verder konden, ’t Was klaar dat, zoohaast zij 

eenigen voorraad van vlas hadden, zij voor eenigen tijd 

den aankoop gingen stil leggen. En werd de aankoop 

gestaakt, dan moest onvermijdelijk de daling intreden.

Welnu, na nieuwjaar was er zakenstilstand en
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spoedig en geweldig.
En waarom staakten de spinners zoo plots den aan

koop ? Vooreerst met het opzettelijk doel afslag in de 

buitengewoon hooge prijzen te bewerken. Maar daartoe 

konden zij maar over gaan, als zij eenigszins voor 

eenigen tijd bevoorraad waren, bijv. aan Russisch vlas; 

hetgeen thans is zooals wij meldden, in onze markten 

van 23 Februari 11. en zooals blijkt uit onderstaande 

statistieken :

U ITVOER VAN RUSSISCH :

van 1 oct. 1 1 tot van 1 oct. 12 tot 

VLAS. 10 febr. 12. lOfebr. 13.

Langs de havens: 51.679.000 kil. 92.203.000 kil.

(naar Engeland,

Gent en Frankrijk).

Per spoor: 46.339.000 kil. 50.647.000 kil.

(Duitschl., Oostenr.)

98.018.000 kil. 142.850.000 kil.

K l o d d e n .

6.224.000 kil

1.966.000 kil.

8.993.000 kil.

1.966.000 kil.
Langs de havens:

Per spoor:

• 8.100.000 kil. 10.959.000 kil.

De uitvoer van Russisch vlas is dit jaar dubbel zoo 

groot als verleden jaar, daar er meer vlas voor handen 

is en ook door het feit, dat met het zachte winterweder, 

de uitvoer niet belemmerd is geweest door het toevriezen 

der uitvoerhavens van Riga, Windau en St-Petersburg.

Daarbij .& het Russisch vlas zoeter dan verleden jaar 

en beter geschikt voor de fijnspinnerij van Belfast.

Ten andere, met nieuwjaar, is er altijd wat zaken

stilstand.

Anderzijds moet ook gezegd worden, dat de Ver- 

eenigde Staten van Amerika, het groote afzetgebied voor 

lijnwaad, waar Engeland jaarlijks voor 200.000.000 fr. 

levert, mindere bestellingen doen dan naar gewoonte. 

Immers, sinds de verkiezing van den democratischen 

President Wilson, bestaat er hoop dat de inkomrechten 

op vlas, ga'ens en lijnwaad afslaan en dit binnen enkele 

maanden. Daartoe heeft de « New-York linen asso- 

ciation » zelf de aanvraag gedaan.

Dit brengt voorloopig wat vermindering van zaken 

mede, maar belooft voor het toekomende groote bedrij

vigheid.
Ziedaar, dunkt het ons eenigen uitleg aan den huidigen 

toestand der vlasnijverheid. Zal er nieuwe rijzing komen 

bij de eerste vraag der koopers ? ’t Valt moeilijk te 

zeggen: voor vlas waarschijnlijk niet; ’t ware misschien 

nog mogelijk voor de klodden, als er groote vraag 

moest komen. *

DE JNiEUYVSJES
van “  K IJK L IT  ”

BELGIE.

Ciska Van Lauteren, weduwe De Decker, viert 

den I April haar eeuwfeest te Sint-Amand bij Puers. 

Getrouwd in 1838, vierde zij in 1888 hare gouden 

bruiloft. Zij verblijft tegenwoordig in het oude-vrou

wenhuis harer gemeente.

Een vijfjarig meisje is doodgebrand, te Boninne,

provincie- Namen, met te dicht een onkruidvuurtje te 

gaan.
Een Turk werd, te Laeken bij de Dikke Linde, 

aangera,nd, zijn goed afgepakt en in den linker arm ge

steken. Zijne twee aanvallers werden op de vlucht gedre

ven door de policie en hij ligt in het hospitaal.

Pietje Van der Capellen viel, Zondag namiddag 

te Brussel van den trap in het huis zijner dochter. Kort 

nadien stierf het van eene schedelbreuk.

—  De Zusterkens der Armen verleenen in hun kloos

ter, te Scheut, kost, kleeding en slaping aan 300 oude 

mannekens en wijvekens, die hunnen intrek niet zouden 

kunnen vinden in de gestichten der Burgerlijke Godshui

zen.

— De Zusterkens der Armen van Scheut hebben een 

nieuw peerd. Het heet Patriote, omdat het gekocht werd 

met de opbrengst eener inschrijving in het bekend blad 

van dien naam.

- Binst dat het eenigen tijd alleen was, zoog een 

jongentje, te Rousselare, aan de tote van den kokenden 

koffijmoor. Het is aan zijne brandwonden bezweken.

Bij Petten VanVerre, te Lebbeke, is eene zevende 

dochter geboren.

Lavallé, de laatste strijder van 1830, werd met 

groote plechtigheid begraven te Saint-Mard bij Virton. 

Koning Albrecht en de ministers van oorlog en van bin- 

nenlandsche zaken waren op de lijkplechtigheden verte

genwoordigd. De Gouverneur van Luxemburg woonde 

persoonlijk den dienst bij in gezelschap van katholieke 

senateurs en volksvertegenwoordigers.

- Leib Gelman, oud 48 jaar, stak te Antwerpen in 

eene herberg eene halve geschelde appelcien in den mond 

De brok bleef in de keel haperen en de man zakte neder, 

gestorven ten gevolge van verstikking.

De gendarms van Vloesberg, Henegouw, hebben 

eene dievenbende bestaande uit 4 manspersonen en een 

wijf in hechtenis genomen.

—  ’M. de Staatsminister Woeste is sinds den 26 dezer 

op zijn 77 ; hij werd te Brussel geboren.

M. de advokaat Prosper Van de Walle de Ghelcke 

van Brugge vertrekt den 1 5 Maart naar Congo, om het 

ambt van rechter uit te oefenen te Elisabethstad.

Er zijn in België 35.000 telefonstanden, waar

van 410 te Kortrijk.

Een weduwaar hertrouwde Donderdag te Jumet. 

Zijn zoon en zijne dochter traden denzelfden dag in ’t 

bootje.

—  Een landbouwer van 71 jaar en eene oude vrouw 

stierven, te Ronse, langs de straat van de koude.

Adolf Cornillil, geboren den 22 October 1901, 

werd te Oostende langs den Middelkerkesteenweg dood

gereden door den auto van M. Albert Fauchez, hande

laar te Rijssel.

Drij manspersonen en 2 vrouwspersonen werden, 

te Brussel, aangehouden als betrokken in verscheidene 

onlangs gepleegde diefstallen. Twe» andere aanhoudin

gen werden te Antwerpen gedaan. Men meent dat de 

moordenaar van den gendarm Heldenberg zich onder de 

in hechtenis genomenen bevindt.

FRANKRIJK.

Uit Brest meldt men dat de engelsche stoomer IVest- 

dale, komende van Legue, op eene mijl van Roselier een 

loodsboot in den grond heeft geboord. De bemanning, 

die in zee gevallen was, kon door het aanvarend schip 

gered worden.

Te Saint-Gracien heeft de 15jarige zoon van den 

wijnhandelaar Langlots zijn achtjarig zustertje bij mid

del van een revolver, dien hij niet wist geladen te zijn, 

gedood.

RUSLAND.

Uit Semipatatinsk wordt gemeld dat een postambte

naar en twee zijner makkers door een schrikkelijken

sneeuwstorm zijn overvallen en omkwamei.
Eenigen tijd geleden is eene geheele karavaan be

staande uit verschillende menschen en paarden, op de
zelfde wijze verongelukt.

De meier van Pau verbiedt alle maskerade in 

paters, priesters of nonnen kleeding. Hij is nochtans 
protestant.

DUITSCHLAI ID.

—  De luchtvlieger Weinspen is doodgevallen te 
Hangelar bij Berlijn.

SOPHIE BODDIN

waarvan de honderdste verjaardag gevierd werd 

te Poperinghe.

M a r k t e n  v a n  K o r t r i j k .

24 Feb. — Witte tarwe, 19-50 tot 20-00 per 100 kilos ; roode 
tarwe, 18 50 tot 19-00 ; rogge, 17-50 tot 18-00 ; haver, 21-00 tot 
22-00 ; boonen, 23-00 tot 24-00 ; witte aardapp., 4-50 tot 0-00;
roode aardappels,--- tot---- ; boter, per kilo 3-30 tot 3-50:
eieren, de 25, 2-25 tot 2-40.

Koolzaadolie, per 100 kilos, 67-50 ; lijnzaadolie, 61-00; kool
zaad, 33-50; lijnzaad, 31-00; koolzaadkoeken, 13-50 tot 14-50, 
lijnkoeken, 20-00 tot 21-00 ; sodanitraat beschikbaar Antwerpen, 
29-10; ammoniak-sulfaat, 37-50; suikerijen, 13-50 tot 14-00; 
suikerijboonen,------.

Veemarkt van g 't Felirntiri

Getal tekoopgestelde dieren 315. Prijs per kilo levend gewicht. 

13 ossen l s,e 1-03 2de 0-90 3de 0-77
112 veerzen 1-04 0-91 0-89
162 koeien 101 0-90 0-77
28 stieren 1-00 0-89 0-76

Vellemarkt van ^8 Februari

Stieren
Kalvers
Nuchtere kalvers 
Koeien

1-37 tot 1-40 
2 08 tot 2-09 
1 95 tot 2 00 
1-62 tot 1-64-

Ossen 1-62 tot 1-65
Veerzen 1-63 tot 1-65
Schapen 0-90 tot 1-Ofl

V e l  m a r k t .
Groot vet 
Klein vet

0-90 tot 0-92 
0-25 tot 0-30

Niervet 1-08 tot 1-1»
Schapenvet 0-70 tot 0-80

M a r k t  v a n  R o u s s e la r e .
25 Feb.—Oude tarwe, 19-50 tot 20-00; roode, 18-50 tot 19-00; 

rogge. 17-00 tot 18-00; haver, 21-00 tot 22-00; boonen, 22 5* 

tot 23-50 ; aardappels, 6-50 tot 7-00; boter per kilo, 3-30 tot 3-50; 

eiers per 25, 2-60 tot 2-86 ; koolzaadolie per 100 kilos, 67-50 tot 

00-00 ; lijnzaadolie, 61-00 tot 00-00 ; viggens, 21-00 tot 41-00.

Suikerijboonen. — Beschik, wagon 13-50, schip 13-75; Mei- 

Juni, wagon 14-25, schip 14-50 ; groeite 1913, wagon 15-5#. 
schip 15-75

T A N D E N
P'ill. «*»• W ”e rhirurzijns-
tandmeesters-specialist n, 2, hoek der Moskroen- 
straat, huis met koetspoort (bij het geva f). Kort
rijk, zijn alle dagt n te raadplegen van 9 uren tot 
’smidda s en van 2 tut. 5 uren, uitgenomen, op 
Zon- en fei std.igen, voor alle ziekten van den mond 
tn der t,'inden. — Kunsttanden v; n af 5 tr. Volle
dige "ebijten van af 100 fr. en daarboven, gewaar
borgd voor het leven.
[ Dank aan eene bijzondere geneeskundige manier 
geschiedt het trekken der tai.den zonder de gering
ste pijn.

BREUKEN
ULNtZlNü ZuNuLK UPthA I IE

Hui-*  iol it in I H 4 o .
De alom vermaarde

FAIY1IL E VERDCNCK,
Bandagisten-^'thopédisten, 4 maal gebreveteerd 
voor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. 
Nrs der brevets : 75746 ; 117532 ; 207124 ; 161918.

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgs
hospitaal van Oostende, van VI RSCHEIDENE 
ORTHOPEDISCHE KLINIEKEN VAN HET 
LAND en van het MINISTERIE VAN OORLOG 
enHONDERDE WELDADIGHEIDSBUREELEN.

Breuklijders weest op 
uwe hoede ! Laat u niet 
misleid n door al die 
verlokkende aankondi
gingen die wij dagelijks 
in alle gazetten aan tref
fen van pe sonen, 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 
j< ngelingen worden gewaarborgd genezen, wij 
geven vijf duizend franken aan gelijk wie het 
tegenovergestelde kan bewijzen.

Bejaarde lieden door zak, navel of uitblijvende 
breuken aan: edaan alsook degenen die twee of 
driemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben 
•ƒ die dcor kwakzwalvers met alle soorten van

oudelstelsels mismeesterd zijii geweest, mogen zich 
altijd" komen aanbieden, oogenblikkelijke hulp is 
hun verzekerd.

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

Alles gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na tevredenheid.

A l. V<M‘fl<»nck Kerkstraat,
Anseghm, bij Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
van 9 tot 4 ure ’s namiddags, in het hotel « De 
gouden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

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

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

* i. I I  ■i<» é  v  i ' i ln n  Oost
ende, is sprekelijk alle Ziterdagen te Brugge in het 
Hótel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van
9 tot 2 uren en alle Maandagen van 12 t. »t 5 u en 
voor de misgroeiingen ook in de Gouden Appel, 
Rijsselstraai, Kortrijk.

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

RiÊRE, waarmeê hij de kinders van den Kinkhoest 
genezen heeft ? Hij zal U antwoorden met de

...... . U k I - \v y c I. .
Apotheker, Groenselmarkt, 6 , Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere weeK 
een getuigschrift inlasschen, en wij zijn zeker dat 
er in Kortrijk niets meer anders zal gebruikt worden 
tegen K n ik * ......V u l l i n g  » l  I t r u u *

• ««"■ K illtllM fa .

Mijnheer llalewyek, Apotheker, Oostende.
Uit dankbaarheid innet ik u dit briefje sturen, mijn 

kind was ten strafsten mngelijk aangedaan van den kink
hoest. met uwe remedie Halewyck is liet op tien dagen 
genezen. E m ile  D kclehcu-V ekcam er,

boterkoopman, Zarren.
De wereldberoemde K i . i  ii n*«‘-

iii«- i i  <• iv y e k . kan men bekomen te Kor
trijk bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen
poort, 8 ; H u lp ia u , Leiestraat, en Impe, Groote 
Markt, en in alle goede Apotheken. Prijs der vol
ledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop alleen: 2 frank; 
men moet in het begin, om de genezing te beko
men, de volledige remedie vragen.

De Ontwaking van den grond

J ^ e  grond is in  werking. Ta'Iooze kleine onzichtbare 

wezentjes, “  de giststoffen van de aarde ,, zullen 

zich van de stikstofhoudende stoffen aan den grond toe

vertrouwd, meester maken om ze voor de plant te 

bereiden.

Landbouwers!
maakt van dit oogenblik van krachtige salpetergisting 

gebruik om het

ZWAVELZUUR AMMONIAK
u it te strooien, de rijkste en de spaarzaamste stikstofmest

Het is in het begin van den wasdom dat de plant het meest 

stikstof vergt

Al de mesthandelaren en al de landbouwsyndikaten 

verkoopen het Zwavelzuur Ammoniak en het

COMPTOIR BELGE DU SULFATE D’AMMONIAQUE

(Naamloos Vennootschap)
8, Berkmansstraat, te Brussel

geeft vrachtvrij, op aanvraag, alle nuttige inlichtingen nopens zijn gebruik

Groot Engelsch Hoedenmagazijn

AUX TROIS FRAN£0I3
VANDAELE-RAEPSAET

o pvolger

V A N D A E L E - C A . P P O E N  
17, Le iestraat, 17, K o rtr ijk .

Daar is te vinden : Een overgroote keus Hoeden 

en Klakken 

in alle mogelijke vormen en kleuren. 

Bijzonderheid van fijne en mindere Hoeden 

voor damen, jonge meisjes en kinderen. 

Altijd de allerlaatste nieuwigheden aan prijzen 

buiten alle concurrentie.

ZIJDE EN STROOIE HOEDEN.

Het huis neemt op zich, alle herstellingen van 

zijden en vilten (feutre) hoeden 

welke in de 24 uren met zorg afgemaakt worden. 

Het wasschen, vermaken en garnieren 

van strooie hoeden, doet zich om de 8 dagen.

UÜÜÜKN U C I N *  VU)R liKKSTtLUKEM
Bijzonderheid van Klakken

— voor allerhande Maatschappijen. — 

V A S T E  r i t u s
IN ’T GROOT. IN ’T KLEIN.

Pa pei»aa i- Pc r u c I113
Dinsdag morgen. Belooning aan wie hem 
terug brengt: 72, Albrechtstraat, Kortrijk.

A a n k o i i i s i p ^ o ^ , , ;
Wijngaardstraat, KortrijK, van een wagon 
G L E IE R S  : bestaande uit een groote 
partij in solde, gekoleurd en wit.

Zeer voordeelige prijzen.

Assieten, Potten, Saladieren, enz. 

Bijzondere prijzen voor winkeliers.

Alle slach van Glas- Gleiers- Porcelaine, 
dienstig voor premien.__________________

Goede K< ui> <>n iin> i< i wordt aan
stonds gevraagd voor goeden dienst. — 
Hooge daghuur. 

Zich aanbieden : Pieter Tacklaan, 13, 
Kortrijk.



VERKOOPINGEN.
Sttftitr van Meester Arttiur MUSSELY, Notaris 

te Ledeghem.

•PENBAfcE VERKOOPINO VAN EENE

Goede HOFSTEDE,

Mr Wynkel-Süit-Eloi, wijk Siampkot, groot 8 heet. 
itl aren 70 cent. In pacht gehouden door de ge- 
itóóe'dérs Jules en Gustave Decock, mits 1,400 fr. 
"wen de grondlasten, tot /“Oktober aanstaande.

Afzonderlijk ingesteld ter som van 42,175 fr.

OVERSLAG : W oensdag 12 M aart 1913, oin 
ifiie Uren namiddag, te Ledeghem, ter heiberg 
De Anker, gehouden door M. Victor Scheldeman, 
Statiestraat.

L A IM H t O U W H l t S

ui eene zeer SCHOONE HOFSTEDE in de 
vlaamsche streek van Vlaanderen verlangen over 
le nemen, OM ZE SEFFENS TE GAAN BEWO
NEN, geheele weerde der overname, zeven en- 
twintig duizend franken, te betalen de helft binnen 
4e et rste maand, en de andere hel t binnen het 
eerste jaar. Voor alle inlichtingen gelief te s hrij- 
ven, zonder uitstel, naar Camiel Storme, verzeke
ringsagent, Emelghem (bij Iseghem).

T r ib u n  a l  d e  C o m m k r c e

de 1’arrondissement de Courtrai.

Avi* aux créanciers de H enri Vandorpe , 

négociant è Wevelghem.

Êxtrait prescrit par l’article 19 de IcTloi 
du 29 Juin 1887. ^  * i

Par jugement rendn par le Tribunal de 
Commercede Courtrai, le 22 Février 1913, 
le concordat préventif de la faillite obtenu 
par M. Henri Vandorpe en assemblée des 
i3 et 24 Janvier dernier, a été homologué.

l£  Juge déiégué,

H. VAN ROLLEGHEM.

GOEDE GELDPLAATSING
Middenkredistkas van den Belgischen Boeren

bond, Minderbroederstraat, 24, Leuven. Uitgifte 
Van pandbrieven van 100, 200, 500 en 1000 frank, 
intrest opbrengende aan 3.60 fr. %  ’s j ars V 1- 
komene waarborgen. Zij zijn aan geene prijsver- 
anderingen onderhevig. Men hoeft geene daling te 
vreezen, zooals het voor de meeste waarden het 
geval is.______w _________________’

Hel Genoegen le Leven
Im a a n  v< *ra> 'koril
«<>uc v t i l n i a a l i t e  ff z<»>>«lln*l<l.

la ïijü klassiek werk over de j'ioD'iherknmst en de 
sekaadeliag der plaatselijke ziekten, die in de geneeskun
d e  wereld een voorname plaats inneemt, schrijft dokter 
Abernethy, raadplegend geneesheer der Koningin Victoria 
Viis ïngeland :

•• Als iueu er in gelukt is de verschijnselen te doen 
verdwijnen, die eene storing van de spijsverteringsor
ganen aankondigden, gebeurt het altoos dat de plaatse- 
t^ke ziekten, die aan het gebruik vaji plaatselijke genees
wijzen weêrstaan hadden, spoedig verdwijnen, en dezieke 
Iteeft altoos, in deze soort gevallen, erkend dat hij bijna 
ogenblikkelijk een algemeen welzijn waarnam, die zijne 
verwondering ten hoogste gaande maakte. »

öokter Bésuchet, in zijn verslag over maagaandoening, 
drukt zich als volgt u it: •< Alle opstopping is van nadeeli
ge o invloed op de spijsvertering, en de minste storing 
mi de spijsvertering verwekt storingen in al de andere 
tiehaamswerkingen. »

K l i n i e k  v » n  D r IM IV H .V , ■ *»•(]». 
«:< J » . . l  < !M 1

Ziehier meer dan dertig jaar dat ik een der ieverigstc 
aanbevelers beo van de Revalenta Du Harry.

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

fieen enkel van de sinds het bestaan der Revalenta 
aanbevolen bloem heeft mij zoogustige uitslagen gegeven

lk machtig u mijn brief openbaar te maken.

Dr E. Doyen.

tDe REVALENTA DU BARRY is bestendig in gebruik 
iu de Engelsche hospitalen sedert 60 jaar.)

Vier maal voedzamer dan het vleesch, zonder te oonsti- 
jiieren, bespaart zij nog 50 maal haren prijs in medeeij 
nen. In doozen van fr. 2.50, 4.50, 7,75, of min dan 0.10 
§er maaltijd.

Verkrijgbaar bij alle goede apothekers en winkeliers :

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

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

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

(jhrjiaonprez, apoth., A. Lybeer, apoth , Statieplaats. 2

«
SLIJM EN , CAI
Wanneer de slijmen en bran lige vochten op 

geene voldoende wijze worden tiitgeworpen. 
ontsteken zij de maag en het darmvlies. storen 
de spijsvertering, veroorzaken het zwellen van 
den lever en doen gansch het zenuwgestel he
vig aan, Daardoor brakhtfjen, slechten bit
teren mond, bclailen tong, neerslachtig
heid, verstomping en gansch de reeks der 
pijnlijke maagziekten.

Het regelmatig gebruik der M ’ A IX E  
L K V K V S IM L M  '  F  .............a u
die rechtstreeks op de slijmen en sh elite voch
ten werken en deze op korten lijd uit de 
kleinste hoekjes van gansch het liehaain ja
gen, is het beste en zekerste middel, zij 
bewerken eene voikomene genezing daar 
waar alle andere middelen vruchteloos zijn. 
De W A l< K  o i ; V !•: \ IM .I .E .V  
Ft*. I l o n i a i i  kosten slechts fr. 1.25 de 
doos in alle goede apotheken.

Wacht u van namaaksels die geene waarde 
hebben.

Algemeen depot-,: Apotheek F. Roman, 
Groote Markt, Dendermon ie.

Te verkrijgen in alleapo h' ken ; bijzondere 
depots: te Kort rijk apotheek Hulpiau. L'ie- 
slraat; te Rousselare. apoth Maria Van Houwe 
Noordstraat. 26 ; 'e Iseghem, apotheek A. 
Rodenbach. Groote Markt.

HANDEL IN WIJNEN EN LIKEUREN 
Vreemde en inlandsche Bieren

Julien ROMMELAERE
2, P a le iss traa t, K ortrijk .

Champagne MARGAUX & O ,  Epernay 

Vermaarde bieren Usher,

Extra Doublé Stout, Paté ale, Scotch ale.

DEMEESTER B* & Z
Groote Markt, ROUSSELARE

rs

Rollm an 
C hopper

Bijzondere keus
VAN

A  L A  A  M
VOOR

ille M ikten e» Neriiiif.ii
Schrijnwerkers, Smeden,

Mecaniciens, enz. enz.

IJ Z E R E  M E U B E L S
K E U K E X C E I IU  F

Prachtstove", Keukenstoven,enz.
IJZER EN STAAL 

P O U T R E L L E N , P L A T E N  
Geonduleerde verzinkte stalen Platen 

voor Hangars en Afsluitingen. Gepreste 

Platen (Métal déployé) voor Afsluitin

gen, Barrieren, enz.

Gewone- en Prachlbedden
(Duitsch model)

Bedderessorts met stalen gegalvani

seerde vieren (onroestbaar) in houten 

of ijzeren kaders, bijzonder wel ge

schikt voor gestichten en pensionaten.

A. BELPAIRE-R0Y0N
Slalieplaats,

H O rSSELA IlE

HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

ill'ita ló  piiarln i l i  tiemeiLctappei
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.
B O U W A RT IK ELEN  : Balken, Bandijzer-, Pompen, Sloten, Krukken, Char

meren, Leenen, Sppgnoletten. — Lattestoors-artike len . — Dakvensters, 

Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels, 

Deurpaneelen. — K avegekken . — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o l l .  «I »»«• kei iN v n n  Al«*n»«i  *•-.!»•« ik«*l«*n.

\d*ders le bekomen ALLES wal den handel
belivfl.

K I E K t ó  3ST IE3 O  I E  I  E
v o o r  L H i i i l l i o u n ’erH  ei» K lp k e i t k w c o k e r s .

Onfeilbaar — Onismet -  Geneest -  Verk loekt  
tegen sterfte, cholera, dyphterie, pokken, snot en alle besmeitelijke ziekten. 

Het is beter eene ziekte te voorkomen dan ze te moeten bestrijden.

POUPOULE
Prijs : IV. de pak, «* 5«» f' • de pak van I kilo, overal franco verzonden.

Een verstandige boer verteert geern 7 fr. om er 100 te winnen.

«;• I n i l i U t  «‘ II i j  z u l t  • •u il» » rv lin l« * ii.

Bereider : « C I I I M  K L Y I1 K »  I* apotheker, Statieplaats, ROUSSELARE

Ce Vermaarde ONTDEKKING van den NOORDPOOL.

■lal

M den Noordpool t* bereiken wapen Peary  ea z ijiie  am erikaansche grezellen 
van geen beeren of wolven bang  , hadden z ij geen kogels of b usk ru it mept , 

z ij k >n Ihi. zien verd jdi^en dooi- hunne messen, stokkenen ze f  do» r  hunne 01 be- 
17o'v r^n ; n^var in die vo *htige en k illig e  streken zouden z ij  duizenom  al 

«d . v a l.i g**n. borstziekten en fleuris omgekomen z ijn , hadden z ij voor 
,,c3 'vpzorsc 1 van

H S T P A S T I L L E N  v a n  1 F r a n k ,  van de
A ,: ;  o 1, t i j  B ielforf, 76 , D ij lfs t r a a t ,  A n tw e r p e n .  TelEfOOn 6 2 0 6
— H i  - c lii h ; tendaa„sch Volksmiddel; eéne doos is genoeg voor eéue -week.

Ook te verkrijgen bij apotheker H. Matteiacr, vooiai.a... .. < « iiicck. Yperen

la
v aa  ka 
e ■UOl'f

B  Dl

I t f l f i  \ II lê  • I I I  I l4 ' I  I i "  I l9 ' i< l .

OPENBARE VERKOOP1NG

VAN

Verjaarde Panden.
Woensdag 12 Maart, om 9 uren voor

middag, verkooping der kleedingstukken, 
stoffen en alle hande voorwerpen ; Don
derdag 13 Maart,om 9 u. ,zü men ’t goud, 
zilver en diamanten verkoopen.

m  r.N v i * a a «;t
...................... . 30 b 35 jaar o d, goed hand

werk kennende. Hoog loon.— Adres te verkrijgen 
ten bureele van I et blad.

I I  en begeert te koopen of te pachten 
te Kortrijk, een lï 

• > ti i met hoveke, gelegen omtrent mid
den stad. Vier plaatsen beneden en vier 
kamers op het eerste.
Zich te wenden ten bureele van dit blad.

In  den G ouden  K am .

E. COORNAERT-DAVID
Wijngaardstraat,J5, Kortrijk.

iHHlsta niewiu!»hed̂n van dorsets
s te rk  en  g o e dk o o p .

M O K D E ItS  indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

YV I \  1» O I. I E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei- 
kundige VANDE WALLE.

Deze Windolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voordeelig de Slaapstroop, zonder den nadee- 
ligen invloed dezer laatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te brengen, stilt oogenl likcelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmidde.ijk 
de winden.

Prijs : De flescli 1.00 f r . ; 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 bij den
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE

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

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

U O U S s E L A H E  — Telefoon 175

Plaasr der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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

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

Worden ook gebruikt tegen : Snot, Tering, Pok
ken en alle besme telijke 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 
p erden, en die altijd met een goeden uitval be
kroond zijn.

MEUBELMAGAZIJNEN
VAN DE VLASMARKT

MLT  '1*1 IIjl
lij— jjUj 1 nn \

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, li* * 1 1* •* Spreien, Xoiles cirees,
Sioors, 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
V lasm ark t, 2, Kortrijk .'

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde 

V e rk o u dh ed e n  en V a llin g e n .

Prijs : de flesch 1.50 fr.
Alleenlijk verkrijgbaar 

in de we gekende apotheek

P r a n z  V A .M H i U 'A L L K

Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

OUD-SOLDATEN 1
vilt gij uwe militisvergoeding voor 
e trouwen of onderstand :

WORDT GIJ VERVOLGD
Correctionneel of koophandels 

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

WENDT u voor beiden tot 
*1 * T I IIY "*.
t iK .x r

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

H E T  R O O D E  K R U I S
BIJ?,

Acliill<* l.ylver
A potheker-Scheikundige

Statieplaats, ROU SSELARE
Telefoon 206.

Ongetwijfeld is A  in l a  »*’* l n » l  de 
boste ro pil ie om de woilei-spannipste TAND- 
en II00KDPIJN te verdrijven Wondbare en 
laliijkf géni'Zïiigèii worden er door bekomen. 
11) minuten zijn voldoende. Bevat niet de 
minst iimiijikrenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk en spoedig.

1 fr de dons van 7 cachetten.
2 fr. - Ifi

l> .‘

V  I  V J A .
Beste doelmatig middel tegen gal en slijmen. 

Onmisbaar voor slechte spijsvertering, ver
stoptheid, draaiingen in 't hoofd, leverziekten, 
attakken. zwaarmoedigheid, ïhumatistn, keer- 
jaren der vrouwen, eiiz.

Prijs tl 75 de doos. In ’t bereik van eenie
der. Goedkoop maar onschatbaar.

Mistrouw u van eene slepende verkoudheid 
die kan gevolg geven aan hr»nehiet en tering.

It H l I l l l . l . lv V  van Al'.IIIlXE
LYBEEH zijn daartegen h t meest geprezene 
middel Zij verdrijven hoest. Iluitnen, heesch- 
heid. alle ziekten d. r luchtpijpen.

Met ieiler doosje bekomt men eene genezing

Gevallen waarbij men den moed verloren bad 
en bijna voor ongeneesbaar aanzien waren, 
wierden geholpen doordeZe wonderbare pillen. 
I'rijs I .r>0 fr. de doos.

Deze uHmimieuile remedièn worden per 
terwjkeerentte post verzonden le'ien man
daat der weerde en opleg vun 5 een'., voor 
port.

Bouwgronden t.e koopen
. to t HEULE, w ijk  5 W egen ,

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

deelige bespreken.

Extra schoone gelegenheid tot het uit
oefenen van alle handels, of voor prachtig 
buitengoed.

Zich aanbieden bij D esiderius B ettbns 

zaakhandelaar te Kortrijk.

SCHOON HAAR “
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbteeketi. [

Tressen en allerhande modewerk. «

Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken j I

Auqust, en Mfirie F E Y S
Ooststraat, 103 — St-Michielsplaats, 4 

I tO L S S K L A ItK .

Uitgelezen middels tegen ’t grijs haar van af 1.25 ft [

TANDENBALSEM
VAN

I I K T  I t O O D E  K n n s

geneest oogenblikkelijk de hevigste 

voortkomend van holle tanden. Ook dutf fk 

zonder vrees de aanhoudende werkdadlgheid 

en de uiterst wonderbare uitslag van mfln 

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.

BereiJer: ACH1LLE LYBEER, apotheek 

Het Rcode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 

Telefoon 206.
Het fleschje wordt verzonden tegen man

daat van 1.30 fr . ____

Madame BAUWENS

U iiSU ’ Hoogstraat,175, jSotteghem.

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

Eene enkele flesch K'i I x  l »•! i*li I I »  i» i»«  »•* 
heeft mij zoowel hers'eld en opgeholpen alsof tt 
nog nooit aan iets had geleden en ik kan niet ge
noeg de e wonderbare en onschatbare remedie 
aanbevelen om alle rhumatismpijn te verdrijven.

PRIJS :

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

Depot bij A C H  IL L E  L Y U E E I l
Apotheek Het Roode Kruis 

S ta t ie p la a ts , ROUSSELARE 
en in alle goede apotheken.

lm IVIarin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIOE 

X O ’ir i lf t i i 'H H l.  I t t iiiM M e liir f

Telefoon N° 102

de vermaarde ATTAQUE-OLIE (elixir anti-ap*- 
piectique) uitgevonden door Doctor Gekiere v o  
Hooglede en later bereid door Doctor Andries\u 
Hooglede. Onfeilbaar middel tegen beroerten af 
attaquen.

Iedereen die aan bloedopdrang gevoelig is, moet 
dit krachtig geneismludel in huis nebben.

Eenige d<positaris : Marin Van Houwe.

Prijs: 2.50 fr. de flesch.

Geeiv Grijs Ha£
M E E R ! ? !

« D e N ieu w e Londoay i#
t de grijze naren binnen ti 

lu.e verdwijne*, ni »nl»V|| Ö0I
ha:»rpluuzend en zacht, b IttMu : 
uitvallen en ne#*mt de 
van het hoofa weg YV

Eischt op j '
d e n  h a l .  :

ln  flacons van fr. 1 .5 0  en fr. 2 .5 1
SU

Engtlsclit laardtinctuur a» 2 Ir. per titan
---------  -  ■ . . . . .  | | .

Te koop bij Apothekers 
Drop:ist«n, H .arsn jder* en F eukw^kélBf® 

in 1 e/oot: Farfumtrle D’ Salp, Wacbtabtllt iltiilê «h

Werkdadigheid zonden 
weerga tegen zomersproe l  
tf ii en huidaandoeningen! 
Do bvste voor het bchoudl 
eener frische gelaatskleurl 

Onfeilbaar voor de ge-l 
nezitig vnn kloven; maaktl 
de h. id blank IN EEN| 
NACHT.

2eep DADA
Het stuk 0 .75

CrêmeD A D A
Tube 0 .75

PoederDADA
De doos 2 .50

Te koop in a lle  goede bu izen .
Verkrijgbaar te Kortrijk :

Apotheek A. Descamps Terriëre, Steenpooft, 7 
Drogerij de Krokodil, Groote Markt.
Detneyere, coiffeur, Doornijkstraat.
Lepere Dubuisson, l.eiestraat.
Apotheek de Bie, Rijsselstraat.

Allerfijnst, en op ’t ge-l 
laat bliivend; onontbeer-l 
iijk voor elke toilettafel!

Verantwo rdelijke drukker-u t(;ever

J. VERMAUT, Langesteenstraat, 28, Kortrijk.



H U L P H U  I S

Matrassenfabriek ☆  De Ster

W e Po l H iel-Vandenberghe
D o lfijn k aa i, 2, K o rtr ijk .

Zelfde huis te Meenen,

De beste floconwol om zelf uwe 
matrassen op te vullen is deze der 
gekende fabriek De Ster, aan 1 .00, 
1.25, 1.50, 1.70, 1.90 fr. de kilo.

Afrikaansche wol aan 1.90 en 
2.25 fr. de kilo.

Inlandsche wol te beginnen van 
3.75 tot 4.50 fr. extra.

Opgemaakte matrassen in alle 
prijzen. Groote keus van Bedderijen, 
Sargiën, Bedspreien, Engelsche bed
den en Tapijten.

Wie in vertrouwen wil gediend 
zijn, wende zich naar De Ster, Dol
fijnkaai, 2, bij de Leibrug, Kortrijk. 

Yperstraat, 4.

Fabriek van Scheikundige Meslstolïen
R Ï C H A K D  M S I  1 Ï O I B Ë & 1 I B

Molenstraat. 69, AALST
Opgeloste en gemalen Guano — Klavervet — Scheikundige 

Meststoffen (chimiques)
Soda-Nitraat — Superphosphaat — Kaïniet — IJzerslakken enz 

VRAAGT PRIJS-COURANT.

Schrijfmachienèn 
U M )i:U \ V O O I)  I C t l x i i l l W ie  goedkoop eene

S C H R IJ F  M A C I I IE IN
koopen w il, vrage de

U N lM W O O l )  RKBÜILT
Prijs: 3 7 5  Ir.

Eenige depothouder voor Belg ië

J. VEIOIAUT
drukker-uitgever,

28. Langesteenstraat, 28, Kortrijk.

K»u|>t II 'V «' l x - l i i - i l  <-11 in 0'aollt c liou c  aiit ItMiiU,
In «Ie « • • » » ( ( !  F a b r ie k  v im  C u iiii( lioue

BELGIAN RUBBER <N. V.)70, Bollinckystraat, B usse l -Ander lech t
TELEFOON A. 1894

SPI-V l A l J T E I T r X  : BUIZEN voor be<proeiïng, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke- 
rijen, Stoom, Aciden, Samengeperste lucht, Baggermachienen, enz. — BUIZEN in onee- 
bleekten, gelooiden, en gecaoutchouteerden Kemp, enz. — BUIZEN met uitspringende of 
Ingewerkte Sp raai voor Opzuiging, enz.-BUIZEN voor Gas en alle andere Nijverheden — 
Ronde en ovale JOINTS voor Stoomketels Mathot, enz. — TROUS D’HOMME voor 
Keteldeuren, enz. Ronde en langwerpige KLEPPEN voor Condenseuis — AMIANTF 
in al zijn toepassingen. — RINGEN voor Melkkannen. — RINGEN voor Peilbuizen — 
CYLINDERS voor Twijndeiijen, Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. — BANDEN voor
Lintzagen. BOLLEN voor Kleppen.—RIEft EN in caoutchouc, Balata, enz __EBONIFT
in bladen en stokken.-JOINTS en RINGEN voor Karnen. — JOINTS Somzée, Lavril, 
enz. -  ZAKKEN voor Gasmotors, enz. — RONDEELEN voor Afroomers.

Beproeft onze Kwaliteit « K IN G ’S » voor Joints op-hooge drukking.

Fabrikatie van eerste keus. —  Vergoede tusschenhand, laars.
C A O U T C H O U C  V O O IS  A L L I ' ,  X I J  V l- .lt  I I 15

«rag men aanraden aan al degenen die 
Mijden aan ZILT , Exzema, Katrienwiel, 
Biaardziekten, Klieven der huid en alle 
wdere V E L Z I E K T E N ,  van niets 
mders te gebruiken dan de Wereld- 
«roemde W onde rza lf en B loed

zu iverend M iddel der A i » « » i  Ii«*«*l4 
l l - i :  W .\  t.V S S U S S , 10, Diepestraat, 
/Antwerpen. Volledige behandeling : 2 )r.

W eigert  alle  nam aaksels .

| pe bekomen bij

A. ÜESCAMPS-TERRIÈRE
S t r e n i i n i i r l ,  H. K O K T I t l . lK .

BBEBJCHT AAN DE DOOVEH
[ Met het doel dienst te bewijzen aan de belam; 
B&ebbenden, vraagt ons een onzer welgekende s'a I 
flKroten, M. Verschuejen, vader. 84 j.uu. m . 
Rittersnieuwstraat, 128, Gent, de volgende ut-Ue- 
flCv ling op te nemen :

Aan doofheid onderworpen eit na ■.iHertiaedf 
Éfeneesmiddelen gebruikt le hebben zonder eem.: 
«itislag, had hij het gelukkig gedacht gebuiik ie 
imaken van de Audio Phonex Lucq. Hij iiev s :igt 
tfia enkel door het gebruik van dit wetenschap e- 

, toestel, geheel onzichtbaar, hij volkmiui.e v■ >1 
‘ «Koening bekomen heeft. Ook ten tia-l van dank 
j.Htt-di hij zich aan, aan allen welken uitlee zomvn 
.5 Mgeerea, ’t zij in persoon, ’t zij per briefwisseling 

Het zij qoodig ei bij te voegen om deze a.iim.i.ig 
lat yolledigen, dat zonder kruiden, op .. U-n uud -r 
dcnm en in alle gevallen, de Audio Pl.one* mei 
ailleenlijk het gehoor vermeerdert op de eerste da 

maar dank zij hare bijzondere werking. !j 
apswijzend klimmend het gehoor herstelt eii ji.e 

suizingen doet verdwijnet..
Voor alle Inlichtingen wende men zich bij AU G 
irschueren-Maes, zoon, op gestelde dagen et 

énen, zooals volgt: de maan- en vrijdag van 2 tot 
4vutï, Sint-Pietersnieuwstraat, 128, en den donder 

5| dlh£ van o toi II en van 2 tot 4 ure : KortrijkstUe 
Stteer. *eg, 23S. te Gent.

** ; N 5.— Men wordt vriendelijk verzqcht, als men 
~j ietirlftelijk antwoord begeert te ontvangen, er den 

„k#tnioodlKen postzegel b|j te voeyen.
** L  ■ i- ........

«MEUBELS, SPIEGELS  
STOVEN

IlillM  VMt

V. Ï IA P - D E  im U Y IV E
38. 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

Specialiteit van Engelsche Bedden. 

Allle soorten van Meubels, Spiegels, enz. 

Matrassen van af 17.00 fr. 

tfiROOTE KEUS VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

Voor he t A kkoordeeren  van
P ianos I

zich te wenden bij

<;. V A i N ï i e g i i e m
Wandelingstraat, 6, KORTRIJK. 

Portretten van klein tot natuur grootte. Bijzon 

der heid voor groepen.

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

Kiekenkweekers
en Landbouwers.

Sterven uwe kiekens van l i o lo r a ,  U ip l i .  
l i i k k e  ,.- v .-#•(«. ■•ix‘ Ik-1 . ofwel

i l - .o f  O IH - Z n k o i i  «Iia* : l j  n l c i  k t » » * .

gebruikt dan onmiddelijk het geneesmiddel I\'° 
't~  bereid door tv. v ë i i-
t l  t M I h l I K  m u i  I v c l ^ h  n i ,

Prijzen : dubbel pak 3 fr., pak 1.75 fr., half pak 
I fr.

Lijden uwe kiekens aan het « « o f  of ook nog 
aan i»«»k it. n . gebruikt de r .  van
»« V e i u in t id v t  <- en eischt dien naam op het 
etiket.

Prijzen tegen pokken, dubbele flesch 2.50 fr. 
flesch 1.25 fr., halve flesch 0.75 fr.

Tegen snot, dubbele flesch 2.50 fr., flesch 1.25, 
halve flesch 0.75 fr.

N. B. — Deze zijn de eenigste remediën «■<■- 
» t* lilk t v » o i '  ( iro - 'te  kweeki-i-M  door 
hun « r o o i  i te n i itk  v n t i  loi-illa-tH-H en 
de v i i iL u m c n e  g c n r z i n g e i i  er door ver
kregen.

Depot bij de HH. Apothekers : J. Gautot te 
Assche, A. Guyot te Ruysbroeck, V. Chielens en 
K. Dewolf te Brugge, A. Verstraete te Rousselare, 
H. Ruyssen te Veurne, Th. Hulpiau te Kortrijk, 
Depaepe te Audenaerde,

.1. I »l 1 'E - IH JU S s Y ' te  K o t* :r (| k

Rechtstreeks te verkrijgen tegen terugbetaling 
met verzendingskosten bij apotheker R. Verman- 
dere te Avelghem.

Maaglijders, vraagt de maagpillen van IC. 
in de apothekerijen van 

.1. IM r^- U U L 'N S V en  l*. I IA  l ' l ' i X A e i l

Iltiis H E M ll DESMET
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T  R I J  K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 
Engelsche bedden,

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

Brise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 
Wolle sargiën.

(« iko o ie  k e u » *  — iio e ü k o o p *

In 1 minuut stilt de D E 'T I X O L  
totaal en voor altijd de tandpijnen, dehe- 
/igste abcessen en zwellingen. Laat geen 
tanden meer trekken. Een enkel gebruik 
van l»«*n i ■ o <>i zal ze zekerlijk genezen. 
Otn genezen te zijn eischt den echten

B B S f e f & O j h
1 .2 5  f r .  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.

tsid. Ledure-Tremmery
K oornm ark t, 6, K O R T R IJK .

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

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

Barometers, Jtimellen,Thermometers.

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

Pekels voor brouwerijen, melkerijen, stokerijen, 
;B7.., Waterpassen, Draadtellers, Vergrootglazen.

Allerhande vermakingen en inzetten van glazen. 
3tectrieke Zaklampjés. Volledige keus van Juwee- 
len in goud zilver en doublé

ZINK  Z IN KW IT

VIEILLE MONTAGNE
Regionale depothouders 

FIRM A

SAS^Y ö  D’IIESPEEL
Opvolgers van DeM ulié-Vercruysse 

Doornijk- en Sint?Jorisstraten

K O R T R IJ K
T ele po o n  190

Magazijnen van Koper, Tin, 1 Jzer, 
Staal, Blik,

Lood, Platen, Poiitrellen, enz.

Groote Meubelmagazijien
3 .  K f l n i ' 3

vergist u niet van adri s. op de ti!?ïng achter de Pompe

K O U T I t r ^ K

r U Bb’ü W° vaudelepe r:&g vSleene
i OPVOLOIRS. 

s het voornaamste, het best- 
( tkir.de -.ei het vccrdeeligsiè 
m; g; zijn der/omstreek voor 
allerl ande pracht- en gewone 
meubels!
Verkoop ter trouwe.

• Matige prijzen.

BLONDEEL Gebroeders
Loodgieters, Z inkbew erkers

G e zo n d h e id s to e s te lle n  en L e id in g e n  

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 

van fabrieken en nijverheidsgestichten. 

SPOEDIGE BEDIENING

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

L’ÜNiuni SYNDICALE
Naamloozc Maatschappij 

Verzekeringsmaatschappij op ’t leven 

de branden, 

ongelukken en andere gevaren. 

Maatschappelijk kapitaal: 5 « . ..*»«»•» f r .  

Gebracht op : 3 ,o u o ,o o o  fr .
ZETEL:

U<i. r iie  irA lli - in n e iii* . lïrn »H i*l
Volksverzekeringen. — Lijfrenten.

Het bestuur onderzoekt alle ernstige aan
vragen van Agentschap.
Voordeelige voorwaarden aan de Agenten.

E L E C T R IC IT E IT
Ondernem ing van Lich t, Dy na mos, Motoren 

Ventilatoren, enz.

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

Warm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen
Overle iestraat, 54, K ortrijk .

c o e d e  i ; i ; i / K . i : i ;
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.

DE P IlL E a  VAN D‘  GOD ER HE
''•'OH B l i:ekzuchtigk kn Z w akke  V koüw k .'S

zij een geneesmiddel zonden w eerga voóc 
alle bijzondere ziekten der vrouw.__ __  . ■_ _ ■. I

Kostelooxe raadplegingen per brief of momèeltmf*

ö e  Pilleu van Doktor Ooderre deuge» voor 

vrouwen van allen ouderdom en slag : aij bestrij^w» 

met goed gevolg de bijzondere ziekten der vrtmw. 

van hunne prilste jeugd tot, den meest gevorderrfe»

ouderdom.
Huismoeders, doet de Pillen van Dr CoHc/m*

nemen door uwe bloedarmoedige, bleeke, kwg»enA» 

meisjes. Onder den invloed van dit weldoend genees- 

111id< 1 e 1 zullen hun bloed rijker, hunne zentnve»

-• ^ ^ S ^ ^ ’Sterker, hunne spieren vaster worden, en wj zullen 

zonder slechte gevolgen het kritisch tijdvak i+er 

vorming doorworstelen.

Bleekzuchtige jonge meisjes, met gele tin t, wier gezicht met brand en puisten om 

sierd is, kleine martelaressen die alle maanden, met de maandstonden, verschrikkelijk» 

pijnen onderstaat, neemt Pillen van D' Coderre en ge zult den witvloed (lencorrhéei, 't*'

onregelmatigheden en de pijnen als bij tooverslag uien verdwijnen en vervangen worrfe*

door een gevoel van welzijn dat o de vreugde uwen ouderdom eigen, terugschenken zal.

En gij, ontelbare gekwetsten bij wie de moederschap wreede sporen nagelaten 

heeft, onthoudt wel dat de Pillen van D r Coderre U van het vliem van den chirurgijn 

redden zal, want zij genezen de metriet, de eierstokontstekingen, alle slechte gevolde» 

der haring.

En gij, Mevrouwen, die aan liet gevaarlijke keerpunt van ouderdom geraakt zijt, 

plaatst u spoedig onder de hoede der Pillen van Dr Coderre, indien gij draaiingen, 

duizeligheden, warmte., bloedopdrang, bloedstortingen en andere erger ongevalleji w ilt 

vermijden.

En op den ouderdom dat het bloed verdikt en zijnen loop door het lichaam vertraagt, 

op laten ouderdom, zullen de vrouwen in  de Pillen van D r Coderre nog een wonderbaren 

levens- en krachthersteller vinden, bekwaam hen nog den indruk te geven der t«‘rn»r 

gevonden jeugd.

Een kabinet van kostelooae raadplegingen, bestuurd door geneesheere»-sp#eiaIiMe* 

van onbetwistbare ervaring, is gehecht aan de bureeleii der Pillen van D r Cfxiewe 

10 7 , Zennelaan, Brussel. Alle zieke vrouwen, en vooral zij die wanhopen, zij die alles te . 

vergeefs beproefd hebben en zich ongeneesbaar achten, worden verzocht onze genees 

heeren specialisten te raadplegen, ’t zij persoonlijk, ‘t  zij schriftelijk : zij zullen, 

een centim kosten, verlichte raadgevingen en verkleefde verzorging verkrijgen. Bet 

kabinet der kostelooze raadplegingen der Pillen van D r Coderre »s alle dagen open. 

behalve ’» Zondags, van 9 ure ’s morgens tot 5 ure ’s namiddags.

PIL.LÉN VAN r)r CODERRE, 10 7 , ZennelaaK, Brüsski..

04 Pillen van D' Coderre worden rerkocht in alle apotheken van HeluM »an 3 (rank de Hm».

Depot ie Kortrijk . Apotheek HULPIAU, Leiestraat, 3t>. 
te Roussslare, M. Van Houwa, apotheker, Noordstraat.

Ons nieuw uitlegboekje, bevattende een Almanach voor 1913, zal gratis gezonden worden aa* al ie 
damen die er de aanvraag van doen aan : Pillen van Dr Coderre, 107, Sennelaan, Brussel, Departem. 5*.

3P  H  O  T  O  Gr R A  3?' ü  I  E  3>  ■ -Ag m  '3?

G. R0ESLER-B0LLE
rite Lonuue des Pierres, 339 C O U R T R A I

M n i s o i i  la  |»ln» »*on«»nn»»«*o «lo In  < • « * • » < recommandée 
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A g r a n i l iN K e in e i i iN  **n lo uw  ^ e i n c s :  Noir, Sépia, Charbon, Pastei. 

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

G l t A M )  C I IO IX  i«K C A IH tE S .

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaali EEN M ILLIOEN  frank.
Werkende onder het toezicht zijner leden

Gezamentlijkr waarborg 
op 30" Juni 1912 (5 MILLIOEN 2 84,000 FR.

Zaken verwezentlljkt I 
op 30e" Juni 1912 voor ( 37 'I, MILLIOEN FRANKi M 1

1 LEVENSVERZEKERINGEN *“ » be»“  ««kende voonv.r.r
® den verblijf ln Congo toegelaten

SPAAR- EN PENSIOENKAS •* wUrere mutualiteit aan d- 
beste gekende voorwaarden.

LIJFRENTEN waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 
door l8,e hypotheek van dezelfde waarde.

* WEDUWE EN W EEZENPENSIOENEN.
PENSIOENEN EN VERZEKERINGEN DER BEDIEN

DEN, bijzondere voorwaarden voor een gansch persooneel 
t> VOLKSVERZEKERINGEN, menschlievende voorwaarden.
7 LEENINGEN OP HYPOTHEEK fo m te  BOUWEN.
; AANKOOP VAN GOEDEREN op RENTE, aan de hoogste

voorwaarde gewaarborgd door hypotheek van 1‘ "  rang.
PLAATSEN VAN HYPOTHEEK OP 1*«« RANG voor 3' 
personen zonder intrest (tegenwoordig 4.25 °/o) met namelijke in

schrijving der geldschieters voor alle sommen te beginnen, van 200 fr 
0 SPOEDIGE HERVORMING VAN VERLIEZEN OP ï, 

OPENBARE FONDSEN.________________________________

t 'BfscliiHentie agentschappen en inspecties u bekoor n
inlichtingen I de Lignestraat, 39, Brus °

Lluis JOSELMI VKIUÜEST
«»•>’« ! » iu » t . i :t. K O i t T l t I J K .

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

, T T T - 7  ^

Z L  IE E M /K /1 /1 'U W £

^  TAM P/S üêüü
; "QdETïSME T—  

Elz/Y-FLESC/i

T Geneest zoo snel als de bliKsem alle pijn voortko nende van holle
tanden. Het is het dodinati^ste, het goedkoopste en het eerste ge- 1 r. Hiik Ik-i II<*m<*|i|<> neesmiddel dat op zulke groote schaal door eene n vlaamschen ape- 

theker aan het vlaamsche volk te koop gesteld is geworden. — Riskeer * IVm..i» 4 200 uwe tandpijn 
op 1/2 minuut niet we^ is, krijgt gij r» |\ «  k 
' Hoofddepot: Apotheek « De Biekorf », Dljkstraat, 36, Antwerpen.

Ook te verkrijgen bij apotheker P. M< ttelaer, Voorstraat, Kortrijk, en Becuwe, aerssenapotheek, Yperea



m m m ^ m
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Speciaal lmi-i van 4sle rang

Damen- en meisjes Confectiën - Impermeabels

Oö Amazone ^  Doornijkstraat, Kortrijk
E e n i g s t e  h u is  v o o r z i e n  v a n  g r o o t s t e  k e u s

W eke lijks  n ieuw e m odellen .

Bekend voor de goede snede en kwaliteiten 

opgemaakt door eerste kleermakers.

H U I S  V A N  V E R T R O U W E N  U l t t t I N  
MEDEDINGING ONMOGELIJK 

KOMT BIJ TE VOEGEN C O S T U M Ë - T A IL L E U H .

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschappij 'an 

Gezondheidsleer van België, v ;g 
van 24 Juli 1907).

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

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

De Apotheek Jos. Oaathler zendt overal zijne 
uitmuntende remedie per terugkeerende post, te
gen mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

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

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

NEEMT NIET ANDERS I 

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

Terrière ; te Avelghem bij Van Caemelbeke.

O m  g o e d  u w  e t e n

t e  v e r t e r e n
GEBRUIKT DE

PILLEN van Dr GARRIN
Zij verkloeken de maag en het bloed 
Z ij versterken de zenuwen 
Zij geven eetlust
Z ij genezen hoofdpijn en migraine 
Z ij genezen anemie (bloedarmoede)
Z ij voorkomen tering (tuberculose).

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

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

<;«• I t i ' i i i u -w  J*«* t men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : i  IV*. ï iS  de doos. — Voor 6 
doozen: T .O O  f r .  — Voor 12  doozen: 
m . u o  iv .

Depot voor Kortrijk: »n«»tl>eok 1». 
.11 K it .  Voorstraat, 48, Kort-
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Yandewalle ; 
apothe k Rodenbach.

Achille EEMAN, Aalst
HUIS GESTICHT IN 1876 

Kunstguano en S cheikund ige vetten
Prijs volgens samenstel — Vraagt Prijs-courant

Al onze vervaardigde kunstvetten bevatten : 1° 
STIKSTOF onder vorm van nitraat en ammoniak; 
2° het PHOSPHORZUUR onder vorm van super- 
phosphaat; de POTASCH onder vorm van oplos
bare zouten.

Grondstoffen aan den koers van den dag, zooals: 

NITRAAT VAN SODA, Sulfaat van Ammoniak, 
Superphosphaat, Zwavelzuur Potasch, Chloorzuur 
“otasch, Kaïniet, IJzerslakken, Zwavelzuur Ijzer, 
Plaaster, Samengestelde opgeloste Guano « DE 
ZON », Phosphaat Bernard en Magnesium. — 
ZUIVERE BLAUWE ALUIN, Middel tegen de 
a- dappelplaag en 't zwart der granen.

VERGRUIZERS VERMOREL, Éclair n° 1 , aan 
de laayste prijzen.

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER *

42, G r o o te  M a r k t , K o r t r i jk

tusschen het Damberd en den Bodega,

waar gij eene bijzondere keus zult vinden 

van allerlei brillen en neusnijpers, nauw 

j keurig aan het gezicht 

toegepast, van 1 frank at 

en verwisseld tot volle

dige voldoening.

Groote keus van sta
len, nickelen, zilveren en 
gouden BR ILLEN  en 

P1NCE-NEZ aan uit 

nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometers 

Verrekijkers, Jumellen, Ther 

mometers voor Brouwerijer 

’ en Melkerijen. Alle slach var 

Pekels, Waterpassen, Ver 

grootzlazen^ Draad tellers, enr. cox.

B R E U K E N
Volkomene gewaarborgde 
genezing, verdwijning en 
weerhouding van alle 
soort van breuk, gezwel, 
zakking en verplaatsing, 
door de nieuwe speciale 
regelbare toestellen van 
den specialen Breukmees
ter, O u  l i l  o n e e n  U. 
2 i .  K oo ien nI r n a t , 
Bruw sfl.laatste  uitvin
ding officieel bekend ge
maakt, brevet 242,644 van 
24 Maart 1912.

De heerDUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeft kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 
K o r t  l i j k .  den vierden 
maandag der maand, in 
Hotel de Flandre, (Statie)'

M U Z IE K M  A  A T SG H  A P P I  JE N
koopt uwe iiistrunuMitcii in liet

uis EM. FAUCONIER
Keizer K are ls traa t, 83, TE GENT.

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

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

franco t’huis geleverd.

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

Antwerpen’s Bouw- & Hypotheekbank
N aam looze I a tschappij. —  K ap ita a l 2.000.000 F rank .

Zetel : A N T W E R .  S N ,  T w a a l f  M a a n d e n s t r a a t ,  i 3, uevens de Beur»

Voorzitter: Graaf van der Stegen de Schriek.
Beheerders : Baron van der Gracht d’Eeghem ; Bernard Janssens, nïjveraar te 

St-Niklaas ; Valère Danaux, advocaat te Zoningen ; Leopoid Vlytsam, koopman ts
ntwcrpen.

Afgevaardigde-Beheerders: Ridder R. de Schoutheete de Tervarent; Jos. Op- 
beeck, bankier te Antwerpen.
Collegie van Commissarissen: MM. Florent Boeynaems, notaris te Antwerpen; 

ic/iöüer, advocaat te Antwerpen; Ch. Tuyttens, te Antwerpen.

Spaarboekjes aan 3 .6 0  •/• ’s ja ars-
Intrest daags na de storting, zonder op termijn te plaatsen.
Men kan ten allen tijde over zijn geld beschikken.
Kasbons op naam van fr. 5oo, vbor 5 jaar aar. “/•
Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize.
Grondpandelijke obligatiën van i5 jaar aan 4 °/0. Stukken van fr. xoo, 

5oo en 1 .000.
Leen ingen  op vaste goederen In eersten rang  v an  H ypo theek  a a n  voordee lig* v o o rw aa rde s .

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

ISEGHEM : M. Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde.,AVELGHEM : M. O. Vandemeulebroeke, landm. 
BELLEGHEM : M. Camiel Prenen, koster. 
CASTER : M. J.-B. Platteau-Puissant, grondeigen. 
COYGHEM : M. Sylvain Bekaert, Koster-verzek. 
CUERNE : M. Jules Melsens, gemeente-sekretaris 
DEERLIJK : M. Prosper Opsomer. 
GYSELBRECHTEGEM : M. Hector De Groote. 
HARELBEKE : M. Jul. Plaetsier-Gryspeert, hand. 
HEESTERT : M. Alfred Van ae Walle. 
HULSTE-BAVICHOVE: M. P. Vandenbulcke.

MARCKE: MM. Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
MOEN : M. Ernest Coene, verzekeraar. 
OOTEGHEM : M. Alois Koet, koster. 
PLOEGSTEERT : M. C. Bossaert, Armentierstr. 
STACEGHEM : M. Albert Vlieghe.
TIEGHEM : M. Alfons Supply.
V1CHTE : M. Remy Faveere.
WAERMAERDE : M. Teophiel Meire. 
WINKEL-ST-ELOI : M. J. Oost-Van Heuvel.

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

RHUMATISM GENEZEN
S 7 2 '  lu ‘w i i »  v a n  g- eno z i••« . M. Guillaume-Paul Denil, Hospitaal- 

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

Indien gij lijdt aan rhumatism, jicht, heupjicht, lendenpijnen, enz., weest over
tuigt dat de t 'a e l ie t .fe n  W i l l i n i n  die M. Denil genezen hebben, u ook gene
zen zullen. Dadelijke verzachting : genezing binnen de acht dagen.

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

Apotheek M1CHOT te Charleroi en bij alle apothekers van België.

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

y ‘y  y*Y* VV- Y*Y V Y  V*~V Y V  Y V  Y Y  Y Y  Y*Y Y*Y Y V  V*V : tfsjoi iAuAi jAüAi aSuAa tAu/s s'VuAi .Auai n n  tfiuzs s'Vü'Vj b u n  iAun» vVuai iAuto zuo i sAuAi sn  **■»

Snikerbakkerij Ter Statie
n m a s t m - s  a s  &

I J z e r w o ^ N t r a a t ,  1, K O R T R I J K
op den hoek aan den Kortrijkschen Bank.

T K I.K K O O .Y  2 ! t «

juist aangekomen groote keus van Fransch geconfijt fruit 

(Fruit confit de France).

Rijke keus van. cristalen, zijden en porceleinen bonbonnièren 

voor Kerst- en Nieuwjaar geschenken.

Chocolade der Patrons Patissiers, Milka, Suchard, Gala-Peter. 

Gefoureerde en andere Wafels.

Bijzonderheid : Kortrijksche Wafels, Galettes Parisiennes. 

Zoetekoek met secade gegarnierd en andere. 

Koningskoek aan 1 fr. de kilo.

---- f -----
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W  aschpoeder J eanne d’ Are
zonder m eded inger

om ten ptascii te v ra p ii en ie zeep te snaren
wordt

in alle kruidenierswinkels verkocht.
Z IL V E R E N  M E D A L IE

Wederlandsche Tentoonstelling Roubaix 1911.

V E R W A R M IN G  V E R L I  i . l l  Tl.XCt

Oud huis V. SENGIEK-COURTENS

JUSTIN HOUDMONT & Zs
— T elefoon 170 — k o ; r t r i j k

opv.
4, LEIESTRAAT, 4
(tegenover ’t Stadhuis)

G RO O T E  KEUS IN 

Luchters, 

Schouw garn itnrea  

en Foyers.

Kristal, Porselein

en Gteiswerk. 

Tafelgerief in zilver ’

en in wit metaal. 

—  Tafelmessen . —

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

J A ! J A !
’t Is een aangenomen fe it:

De wonderbare Poeders vao het Wit Kruis
verzachten oogenblikkelijk en genezen spoedig ALLE ZENUWZIEKTEN : 
Pijnlijke maandstonden, hoofdpijn, schele hoofdpijn ('migraine), draaiingen, 
zenuwkoorts, de hevigste tandpijn, scheuten in de tanden, hartkloppingen, 
slapeloosheid, gejaagdheid op de zenuwen, zenuwzwaVte, vallende ziekte, 
zenuwaanvallen bij de vrouwen (hysterie), zwaarmoedigheid, stokken in de 
keel, rheumatisme, fleurecijn, jicht, enz., enz.

De Poeders van het Wit Kruis versterken de zenuwen,
ze zijn gansch onschadelijk en missen nooit hun uitwerksel.
PRIJS  : fr. 1.25 de doos ; fr. 3.25 de 3 doozen of de drie dubbele doos ; 

fr. 6.25 de 6 doozen of de zes dubbele doos.

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

W a c h t  U  v a n  n a m a a l m e l » ,  z e  z i j n  s o n d e r  w a a r d e .

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

DE N A A I M A C H I F N E N  S I N G E R
worden geleverd met groot krediet, naar keus der klanten. \ 

Betaling per week, per 14 dagen of per maand.

.M aclilcnen  v a n  a l le  in ix le lle ii  a a n  e e u le ile r i*

DE 8ESTE K W A L I T E I T  AAN DEN LAAGSTEN PRIJS
G ltO O T K  KOItTI.Yti O l» K d .U I 'T .W T .

Verwisseling van oude machienen aller stelsels.

K O S T E L O O S  O IV D E I tR IC H T .

G O I D  V E R Z O U G O E  R E P A R A T IB IN .

LA COMPAGNIE SINGER, X a a in lo o z e

V e n n o o t ie h a ih
2 7  — 3 4 ,  O u i l- K le e i  k o o p e r s s i r n n t ,  R R U ^ S E L .

K O R T R I J K .  4 7 , Doorni.jkstpaat.
ISEGHEM, Gentstraat, 22. ROUSSELARE, Ooststraat, 10*.
MEENEN, Koningstraat, 6. WAEREGHEM, Stormestraat, 16.
MEULEBEKE, Statiestraat, 28. 1 WERVICK, Ooievaartstraat, 5.

Belgische Hypotheekmaatschappij

EN SPAARKAS
NAAMLOOS VENNOOTSCHAP -  Kapitaal 5.000.000 Frank 

Zetel te ANTWERPEN, N° 71, KUNSTLEI.

R e l i e e r r a a « l  : MM. Baron Fredeoand Cooels, voorzitter, Edouard T hys , ondervoorzitter 
Alph . Ullens de Schooten, Leon Vanden Bosch, H enri-J. Engels.

< m l e a l o  i l - r  C iM i i in iM H a i 'N H c i i  1 MM. Jean d e lla  F a ille  de Léverohem, voorzitter 
de Graaf Adrien de Borchorave d ’A ltena , Leon C o lline t-P lissart, Baron Auouste Delbeke, Eeouaa» 

Jo ly , de Graaf Oscar Le G re lle .

SPAARBOEKJES aan 3 . 3 5  %  en 3.00  %

RENTEBOE KJ ES op NAAM met zesmaa del i iksche coupins aan 4 ° / *  
U itg ifte  van G rondob lig a tiën  aan  4.00 •/.

L een in gen  op  l lypot l ieek  — Vooretcliotten op~T ite I «
AfiK.XTKIV

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

SCALDIS
RIJWIELEN

Het Rijwiel 
van den Gentleman

HET RINGVORMIGE LOOPVLAKKEN 
O N V ERSLIJT B A A R

EN ONLOSLOOPBAAR
70 % minder wrijving

IDEAAL VOOR HET TOURISME 
- FIJNSTE TOEBEHOORTEN .

M otorrijw ie len Scald is
E E N V O U D IG  E N  B E T R O U W B A A R

1 1/2 HP =  Frs 6 5 0 .-

2 1/2 HP =  Frs 8 5 0 .-

Fabrikanten : TRENTESEAUX Gebroeders
te  H ERSEAU X (Statie).

Te koop b ij a l le  fijn e  w e rk tu ig k u n d ig e n  

K A T A LO G EN  f r a n c o  o p  a a n v r a a g

Etablissements SCALDIS. - Antwerpen
N aam looze  M aa tschapp ij — K ap itaa l 5 0 0 .0 0 0  franken

M onopool voor België der beste rijwielspecialiteite-o de banden Perfec tion , 

de vrijw ie lnaven O’Karr, de garn ituren Bios. de houten velgen D o m in io n , de 

kettingen C lu b .d e  zadels W orld  de lantaarns Solar.


