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De aanbidding der Koningen 

naar Memling.

Blijde klinkt alom over heel de christen we

reld de hemelsche kerstnach'tzang der engelen: 

« Glorie aan God in het allerhoogste, vrede op 

aarde aan de menschen van goeden wil ! »

Hoe t Ongeloof ook woedde, en hoe de sa- 

tanshaat ook stormen mcge, bij machte is geen 

geweld om dezen zegekreet te overschreeuwen; 

geern of noode moet ieder hem hooren over 

alle landen, over alle steden en dorpen van het 

armste hutteken tot den machtigsten konings

troon.

W ant « vrede op aarde aan de menschen van 

goeden wille » doet in ’t diepste van ieder wel- 

meenend menschenherte de edelste en heil

zaamste gevoelens ontwaken, het ingeboren, 

vurig smachten naar het waar geluk van den 

echten zielenvrede.

Gij vraagt naar de sociale loopbaan der 

Christi kerk ? naar de sociale beteekenis van 

Christus' leering ? Het een en het ander ligt

K erstv er te llin g .

MAN VAN DEN TIJD
De dag voor Kerstdag was een triomf ge

weest voor den « Man van den Tijd ».

Feest was t geweest voor hem want hij had 

het « eereteeken der broederlijkheid » gekre

gen. Hij trad thans de feestzaal uit, het « Lon- 

don Hotel » en ging alleen henen. Doodtriestig 

was hij dien avond. Had hij schijnen te baden 

in eere en genuchten, zijn hart was ver daarvan. 

De gedachte aan zijn verloren geloof, aan de 

nietigheid van alle dingen buiten het geloof 

had hem bijna voortdurend bezig gehouden on

der het feest. In zijne redevoering hadden die 

gedachten hem meermalen doen verdolen. Nog 

was in hem het hooger leven niet uitgedoofd. 

Hij had gewerkt voor het welzijn der volksklas, 

doch hoe ijdel had hij dat allemaal bevonden. 

Velen had hij het geluk, de mogelijkheid van 

groot geluk ontnomen, door hen van ’t geloof 

af te leiden; in ruiling had hij een weinig stoffe

lijk welzijn verschaft aan enkelen, iets dat toch 

het geluk niet geeft maar enkel een onbedui

dende uiterlijke voorwaarde daarvan is —  dit 

ondervond hij goed in zich-zelf. W ant ja, sedert 

hij van zijn geloof afgevallen was, was ook voor 

hem de tijd van schoon rijk leven, van vreugde 

opgehouden, en willens nillens voelde hij dat 

al wat hem nog overbleef van hooger begeeren 

en willen slechts een nagalm was van de prach

tige harmonieën, die in zijn vroeger tijd van 

geloof in zijn ziel gezongen hadden. Reeds lang

besloten in het machtig voorbeeld van den 

kerstnacht.

Zucht naar grootheid, zucht naar plezieren, 

zucht naar geldmacht : ’t zijn de drie driften 

die de menschen opjagen, ’t zijn de drie vrede- 

stoorders; 't zijn ook de drie veroordeelden van 

den kerstnacht. W aar de Oppermajesteit, bron 

van eeuwig welzijn en Oppermachtige Schepper 

van het heelal, in het kranke bestaan van een 

verstooten, arm menschenkind tot ons wil ko

men; daar wil zij ook bovenal, door de keuze 

van dien weg, de drie groote dwaalwegen af

sluiten, die de mensch in zijn verwaandheid 

maar altijd op wil tot zijn eigen verderf.

Juist die vrede-boodschap is ’t, die bij het 

eerste levenslicht van Christus’ kerk het mach- 

tigst vooruit komt, de samenleving doordringt 

en de barbaarsche slavernij, de afzichtelijke 

kanker van het heidendom, stilaan, maar zeker 

doet verschijnen. Vrede voor die meesters, die 

bij ’t omhelzen van Christus’ leering hun vorige 

slaven als evenweerdige medebroeders begroe

ten en al de zaligheid smaakten hunner edel

moedige opoffering, verhoogd met al de dank

bare medeliefde hunner opgebeurde slaven. —  

Vrede voor die ongelukkigen, tot dan toe ge

praamd in de nijpende boeien der diepst ver

nederende machteloosheid, tot dan toe neer

geduwd in de wreedste miskenning hunner 

menschenweerde zonder eenige hope op uit

komst of verzachting, en die nu met eens een 

onverhoopt licht zien opgaan en ongehoorde 

klanken vernemen van vrijheid, van liefde, van 

genade door God zelve aan hen, zoowel als aan 

hun meesters voorbehouden.

Vrede ! —  En de zendelingen gingen uit naar 

wilde streken waar ongetemde volkeren geen 

ander leven kenden dan eeuwige veeten en ver

delging. Zij gingen en stichtten kloosters, en de 

kloosters ontginden den grond, de volkeren 

kwamen samen rond die lichtpunten van be

schaving door den vredebrengenden arbeid, en 

meesters en lijfeigenen, die zonder ’t christen

dom den heidenschen slaventijd zouden herop- 

gemaakt hebben, zagen zich verbonden tot el

kanders noodzakelijken steun.

Vrede ! En de christen geest doorwaaide 

gansch de middeneeuwen en deed de schoonste 

samenleving ontstaan, die met volle recht van 

vrede spreken mag : de vrede der machtige 

gilden, die in de rechtveerdigheid en de naas

tenliefde hun stevigste banden vonden.

En als moest in Godes wereldplan de tegen- 

proef geleverd worden dat werkelijk vrede al

leen bij Christus behoort, zoo zagen we allengs 

onze westersche samenleving wegzinken in ver

deeldheid, broedertwist en wederzijdsche brood

nijd, naarmate zij wegging van Christus en zijn 

kerk. W at protestantism en liberalism ons bracht 

was niet de vrijheid, was niet het geluk, maar al

streed hij tegen die moedeloosheid en daling 

des levens, en verbeeldde zich dat het enkel een 

hersenschim was. Doch steeds kwam wroeging 

en noodlottige zwaarmoedigheid en lusteloosheid 

weer in hem op. Dikwijls had hij reeds zijn slaap 

gelaten en droevige nachten in waken door- 

worsteld.

Nu was hij neerslachtiger dan ooit. Doch hij 

zou alles uit zijn hoofd steken! Daarom stapte 

hij beslist door de groote hovingen der stad. 

Hij zou leven lijk de menschen leven... en dan... 

sterven lijk die millioenen anderen als de vlam 

huns levens uitdooft. Het ging echter niet. W ijl 

hij stapte, keerden die gedachten weer: En wat 

dan in ’t ander leven!... Niets in ’t ander leven, 

antwoordde hij halfluid. —  Is het dan ook de 

moeite waard hier op aarde zoo triestig om te 

dwalen? —  Neen het is niet meer uit te houden 

voor mij... zijn hoofd ruischte... Daar voor hem 

lag het klare vijverwater in den avond, met de 

helle maan daarop. Daar een einde stellen aan 

die droeve gewaarwordingen... erin springen... 

Hij verwierp die gedachte. Zij kwam terug. Hij 

ging, hij liep er heen. De wereld draaide in het 

donker voor zijne oogen. Een rilling van vol

daanheid liep over zijn lichaam als hij bij het 

water kwam... Daar diep waar de sterren in 

pinkelen een einde stellen aan alle bewustzijn, 

in het smartverdrijvende water... Hij ging erin 

springen... Hij keek rond... Op d a t• oogenblik 

begonnen de klokken te luiden in den avond en 

kondigden aan dat het morgen zou Kerstdag 

zijn.

« Morgen feestdag, morgen zaligheid » zon

de onheilen eener nieuwerwetsche slavernij, 

waar de waanzinnige hoogmoed en de herte- 

looze geldduivel meer slaven maakten en uit

buitten dan ’t heidendom er ooit gekend had !

Vrede ! roept weerom en altijd de stem der 

kerk ! Vrede terug in de huidige samenleving ! 

Vrede aan allen die van goeden wille zijn, en 

zoowel bij minderen man als bij hoogere stan

den de ware wegen van rechtveerdigheid en 

liefde en christen eenvoud willen bewandelen ! 

Vrede! en als ze de kerk niet brengt in de eerste 

jaren, bedenkt dat ze ook eeuwen noodig had 

om het oude slavendom te doen verdwijnen ; 

bedenkt dat ze even als toen, vergiftige stroo- 

mingen heeft af te dijken; dat ze, tot in de 

herten harer geloovigen zelf, de ergste vrede- 

stoorders heeft te bekampen: hoogmoed, genot

zucht en geldduivel !

Vrede ! Maar is dit woord als geen spotternij 

in de onrust dezer tijden, in de twisten tusschen 

standen, in de algemeene wreveligheid en 

afgunst?

Neen ! dat woord is geen spotternij! maar 

wat erge spotternij is, ’t is van vrede te willen 

zonder christen wegen te bewandelen. Daar

buiten : geen vrede ! geen rust ! geen liefde ! 

Daarvoor staat heel de geschiedenis borg !

W at spotternij is, ’t is ’t gezag op de onvol

daanheid en ’t driest optreden van den m in

deren man, terwijl men zelf aan overmoedigen 

grootheidszin, of heidensche genotjacht of her- 

telooze geldzucht gedurig offert. Langs dien 

weg verwacht geen vrede, noch voor u, noch 

voor niemand.

Ja ! beklaagt het dat we niet meer beleven 

de eenvoudige tijden van vroeger ! Maar... 

keert er dan allen terug, hoogeren zoowel als 

minderen ! Wel in de vaste overtuiging dat we 

werkelijk kinders zijn van denzelfden vader, 

niet geschapen om elkander te overkraaien, dat 

voor allen de stoffelijke goederen geschonken 

wierden ten nutte, niet tot voldoening van alle 

willekeurige grillen, maar tot eenvoudig en ma

tig levensgebruik, dat in de bedeeling ervan de 

breedste broederliefde moet voorgaan, daar is 

de eenige vredeweg door ’t kerstdagkind aan

gewezen.

W ie van goeden wille is, vindt dien weg, en 

eens gevonden, hij durve hem bewandelen om 

den vrede in onze geschokte samenleving te 

helpen bewerken.

’t Is onze vurigste Kerstdagwensch !

Onze jongens bij het lef/er !
A l de groote dagbladen hebben volgestaan 

met verontwaardigde artikels over de feiten van 

Zabern.

...Maar, een enkel woord moeten wij zeggen 

aan de groote fransche dagbladen van België.

gen zij over de stille winteravondstad. Het was 

voor den « man van den Tijd » een vreemde 

ontwaking. Hij schrikte terug voor zijn daad... 

En op dat oogenblik voelde hij in zich een be

hoefte aan hulp aan een hogere kracht om te 

leven. —  « Zie, dacht hij, morgen is er vreugde 

voor die millioenen kleine kinderen, armen en 

geringen, en wij groot en geleerd, we laten het 

geluk nemen door die kleinen, en ik versmacht 

in weedom en ellende der ziel »... Dan liep hij 

weg al krijschen... Een straal hoop daalde in zij

ne ziel : Alles kan nog hersteld worden want 

« de gratie van den Heer is ons op Kerstdag 

verschenen »... Doch hij verwierp die gedach

te... t was onmogelijk. H ij kwam weer in de 

klaarverlichte straten der stad. Zij waren stil en 

verlaten, vroeger dan andere avonden. Hij 

trad binnen in zijn huis. Het was een groot ge

bouw. In de keuken hoorde hij de blijde stem 

zijner kinderen, die kerstliedekens zongen. Zoo- 

dra zij hoorden dat vader daar was, hielden zij 

op en kwamen over de zacht fluweel en tapijten 

aangeloopen... « Vader, is ’t kindje Jesus reeds 

op reis? » Vader veegde een traan uit het oog... 

« Gaat slapen, zegde hij, het kindeke Jesus zal 

komen. » Hij ging alleen in een salon, deed het 

electrisch licht branden, en ging in den hoek 

der prachtig glinsterende zaal neerliggen in een 

grooten zetel nevens het klavier. Zijne kinde

ren... zijne vrouw... wisten zij hoe ’t met vader 

ging... Hoe zou zijne vrouw weenen... Hoe zou 

zij nog meer missen laten lezen voor haar man, 

in ’t geheim... Doch, hij zou het haar niet zeg

gen... en zoo weten zij die ons het naast nabij

Als de jonge von Forstner het beleedigend 

« wackes » naar het hoofd der Elzasser-schachten 

wierp, was dat slecht, gemeen, ja  zeker ...maar 

jaren hebben onze vlaamsche jongens, en nu 

nog, het « sale flamind » bij den Belgischen troep 

moeten verdragen, het « idiot de flamind, cruche 

de flamind » enz. rond hunnen kop gekregen, 

karren fransche vloeken rond hunne ooren voe

len ronken... En geen enkel onzer groote fransch* 

oladen vond er beenen in, en onze klachten 

waren « des extravagances flamingantes ».

Het hemd gaat nader dan de broek... Belgen, 

zorgt eerst voor de Belgen ! Belgische Pers, zorgt 

eerst voor de Belgische jongens bij het leger ! 

Klaag met ons de misbruiken op taalgebied aan, 

doe met ons onze vlaamsche soldaten bij den 

troep eerbiedigen, achten als huns gelijken der 

waalsche gewesten, en gij zult meer bijdragen tot 

de eensgezindheid, de broederlijkheid in het le

ger, als nu met zwijgen, uw dekken, uw verach

ten en verkrachten ! (De Vaandrig)

V la a m sch e  K unst.
M O D E S T  H U Y S

en  zijne T e n to o n ste llin g  te  K ortrijk.

Deze week bezochten wij de reeks schilderijen 

van den heer Modest Huys, alhier in den Kunst

en Letterkring tentoongesteld.

Het is vaak een heele zaak voor een niet inge

wijde in de iKortrijksche stadsconfiguratie, door 

enge steegjes de juiste deur te treffen van het 

huis, waar van buiten niets verraden kan, dat 

er binnen iets merkwaardigs te zien kan zijn.

Het wierd echter eene verrassing, bij het intre

den in de kleine zaal, te zien hoe alles goed in 

licht en lijst is gebracht. De fonkeling der kleu

ren komt u tegen, rijk en warm, en ’t is lastig 

tot een methodisch onderzoek van doek tot doek

zijn, de oorzaak niet van onzen lach of onze tra

nen... Hij eerbiedigde en beminde haar meer 

omdat zij diep godsdienstig was en een heilige 

vrouw, een bovenaardsche verschijning, meen

de hij, op onze aarde.

In de keuken zongen de kinderen het : Lae- 

tabundus...

« Ach morgen, dacht hij, wil het zich al tot 

vreugd begeven... Ik ook, meende hij, zou 

moeten terugkeeren tot het kind van Kerstdag...

-- Dat is niet noodig, fluisterde hem de booze

geest. Gij hebt uw vrienden die u eeren, uw 

huiskring... wat ontbreekt aan uw geluk. —  

W at ontbreekt m ij?... De wedergeboorte in 

Christus, dat is het, dacht hij... Het misprijzen 

van ’s werelds gebeurtenissen in de hoop op 

God en de triumfen van ’t ander leven... de be

zieling van alles... Die zuivere teere liefde tot 

alles, die hij vroeger gevoeld had toen hij ge

loofde... en hij was ook bewust dat er iets gods

dienstigs lag in die liefde welke hem overbleef 

voor zijn huisgezin.

In de keuken bad moeder en kinderen set- 

men het avondgebed... en voegden er iets bij 

voor vader »... vader was diep ontroerd en 

dacht : De last kan groot zijn, ik keer terug... 

En een zekerheid ontstond in zijn ziel... De kin

deren werden naar bed gedaan, want de horlo

ge zong tien uren.... en het kind Jesus moest 

het huis bezoeken...

’s Morgens vroeg waren de kinderen opge

staan... en heel vaardig nu om naar de Kerst

mis te gaan. Zij waren luid aan ’t praten over 

hunnen schoonen kerstboom en alles wat er



over te gaan, zóó boeiend is het algemeen uit

zicht, zóó gloedvol komt alles voor.

Daar in ’t midden, hangt de Gulden stroom: 

eene studie voor het grootsche tafereel der Gent- 

sche wereldtentoonstelling en dat even als het 

prachtwerk: De markt te Oudenaarde, (waarvan 

hier slechts een studie hangt en ’t welk door de 

Koninklijke Akademie van kunsten uit Edimburg 

dit jaar voor haar jaarlijksche selectie-tentoon- 

stelling gevraagd werd) de bewondering uitlokte.

Bezie me nu dien bloeiende boomgaard met 

’t geitje dat ’t versche groen verorbert en dat 

waaierig legwerk van blauw en blank door de 

bloesemreesems der lenteboomen; en recht daar

over de rootbakken in de Leye, die daverende 

krachtige noenezonne over ’t vlas met de onein

dig blauwe en wattige Julilucht daarboven.

Schooner misschien nog is Najaar een dichter

lijke Octobermorgen te lande, zoo nuchter en 

zoo rein van gevoel; de wolkjes in de hooge 

morgenlucht en de rozige einder geven aan deze 

schildering eene buitengewone fijnheid en eene 

bijzondere stemming van effen gemoed.

Nu hebben wij hier die wonderfijne Leie te 

Zulte met hare koeien in wazige verten en iets 

gansch smelterigs en immaterieels in kleur en 

techniek.

Het Zomerlandschap te Wannegem vergt 

ook de aandacht, al is het wel een weinig hard 

behandeld, bijzonderlijk in den vlasgaard op het 

voorplan. D it kan niet gezegd worden van het 

kleine tusschen Leye en Schelde: een warm Mek

kerend landzicht op de velden te Tieghem waar 

de zonnigheid dier schoone landouwen uitstraalt. 

Zeer fijn en zwierig is de Hooioogst ’s morgens: 

een wemeling van werkers in een weide onder 

paarsche lommer van slanke populieren. Dan 

nog die grijze lente op de marktplaats, uiterst 

voornaam van kleur, maar toch wat koud, lijk 

sommig werk van nieuwere Engelsche impres- 

sionnisten. Verders nog tal van goede indrukken, 

flinke schetsen en aardige studiën die we toch 

niet even gelijk bewonderen; wij zijn immers 

van meening, dat het talent van een sterkvoe- 

lenden schilder als deze, zich kan uitbreiden op 

ander gebied dan paardenloopstrijden, lucht

ballen, foorecarrousels en vuurwerken. D a ’s ook 

wel impressionn'ism, ja, maar er bestaat er van de 

goede soort en ook van de... andere.

Met deze soort van kunst heeft de malle 

korenkoningin niets te maken. Gansch dit pastel 

spreekt van dichterlijkheid en legende en fees

telijke zomerpracht. W at lieve meisje, en hoe 

schoon die oogstfooie, in het Brakelsche, bij de 

inhaling van den laatsten schoof en den triom- 

phantelijk gepinten hane boven op ’t kermisvoer. 

D it is eigen en vlaamsch en in deze zuiver lande

lijke tafereelen gevoelt zich de schilder thuis en 

meester.

Immers de kunst van Modest Huys is bedui- 

denisvol, zoo beredeneerd, zoo in evenwicht 

van techniek en handigheid, van gevoel en ge

dacht, zoo één van styl en van stemming, dat 

alle besef van kunst hier op het achterplan treedt, 

om enkel plaats te laten aan de groote levende 

Natuur en levende licht, in teêren morgen of 

gloedvollen avond, bij spetterenden m iddag of 

doezelende deemstering.

Hij schildert, ziet en gevoelt als een dichter; 

ja, zijn werk ^ingt. ’t Z ingt de korens, de gol

vende rijkdom van Vlaanderen en ’t vlas, ’t pra

lende goud der Leye ! en alles wat zijn hart en 

zijn land lief en eigen is. G.

De huidige crisis
in onzen vlashandel

L es van  23 D ecem b er  1913  
te r  N y v erh e id sch o o l v a n  W ev e lg h em .

(Verboden nadruk).
Er gaan weeklanken op uit het lieve Leiedal ! De 

gouden zaken van verleden jaar zijn gevolgd, sinds 

bijna 12 maanden, van eene krisis, zoo erg en zoo

aan hing. Doch zij mochten er niet van eten : 

want ze zouden niet meer mogen tot de H. Ta

fel naderen... Eerst moesten zij Jesuken zelf in 

de witte H. Hostie in hun hart ontvangen, eer 

zij van zijne gaven mochten proeven.

Doch vader maakte zich ook vaardig. D it 

was wonder. «-Vader waar gaat gij? » vroegen 

de kinderen. —  Mee met u kinderen, antwoord

de hij. De vrouw voelde haar hart kloppen, 

want nu zou hij zich bekeeren, haar hoop, haar 

verlangen... De gansche familie trok naar de 

kerk. De drie kinderen stil pratend, moeder in

getogen en vreugdevol, en vader ontroerd na

denkend...

Vol was de kerk en helder verlicht. Het 

klokje zilvrig klinkend daar buiten hield op. 

Stil, licht en blij zong het orgel : Puer natus est 

nobis... Een kind is ons geboren... Het H. Mis

offer begon. De « Man van den Tijd » zat ne

vens een pijler met het hoofd in de handen. 

Nevens hem ging een priester biechtvader naar 

zijn biechtstoel... Bleek was zijn gelaat en neer

geslagen zijne oogen en een wit surpli waaide 

om hem.

Een gedachte kwam in zijn geest... « Ik ook 

zou moeten biechten! »... D it maakte hem on

gemakkelijk... Zoo diep gevallen, zoo lang niet 

meer gedaan... Doch de gedachte dat het nu 

de dag van genade en wedergeboorte was, moe

digde hem aan, Hij ging knielen in de rij nabij 

den biechtstoel... Met een zekere onrust onder

zocht hij zijn leven... en vroeg om genade en 

vergiffenis nu dat het Kerstdag was.

Eindelijk sloeg het vensterken open en hij

zwaar, dat men er sinds 1893 zulk geene meer be

leefd heeft. Er staat overvloed van ruw vlas in schel

ven en in schuur; de vlaskamers zijn, tot aan de 

balken, opgepropt met balen vlas ; de zolders zitten 

vol gezwingeld vlas, zoodat ze men moet schragen 

om niet te bezwijken onder het gewicht. De engel- 

schen en de commissiehuizen spelen met de vlas

handelaars als de kat met de muis, terwijl iedereen 

klaagt en jammert van den geringen verkoop en... 

van de ledige kas.

Bij schommelscheuten worden de bazen in verga

deringen bijeengeroepen om naar redmiddelen uit te 

zien. Men redetwist er, men spreekt er in ’t wilde en 

alles heeft ’t uitzicht van eene haastige doeninge, 

met dewelke men niet weet waar naartoe.
* * *

Laten wij eens, met kalm gemoed, den toestand 

onderzoeken en de oorzaken opspeuren, niet in ’t 

wilde, maar met bewijzen en cijfers in de hand.

Welke zijn de oorzaken, die maken dat de Engel- 

schen thans weinig of geen vlas koopen en dat het 

gezwingeld vlas en de klodden zoo laag gevallen zijn 

in prijs ?

Ons dunkt het, dat eene dubbele oorzaak daaraan 

medewerkt, en wel namelijk :

1) De geringe verkoop van vlas- en werkgarens en 
van lijnwaad uit Engeland.

2) De ov ervoor tbr engst van Leievlas in onze streek.
En we leveren daarvan de bewijzen.

I. De geringe verkoop van vlas-en werkgarens uit 

Engeland, alsmede van lijnwaad.

Volgens de gegevens van het Engelsch « Board of 

Trade » d. w. z. van het Ministerie van Handel en 

Nijverheid, werden van 1 Jan. tot 1 Dec. 1911 uitge

voerd uit Engeland : 16,656,400 pond vlas- en werk

garens. Een engelsch pond bedraagt 453 grammen. 

Van 1 Jan. 1912 tot 1 Decemb. 1912, werden slechts 

16,235,200 pond uitgevoerd en van 1 Jan. 1913 tot

1 December laatstleden was de uitvoer nog aanzien

lijk verminderd en~~gevallen op 15,174,300 pond. 

’t Heeft echter zijn belang te dezer gelegenheid aan 

te stippen, dat de garens in 1913 veel duurder zijn 

dan over twee jaar, aangezien de 15,174,000 pond 

van ’t loopend jaar 1,126,888 pond sterling (1 p. st. 

is 25 fr. 25) waarde hebben tegenover 1,126,581 p. 

st. voor 16,656,400 pond in 1911.

De uitvoer van lijnwaad is nog in meerdere mate 

verminderd ; terwijl immers van 1 Jan. tot 1 Dec. 

1912 de algeheele uitvoer 193,089,800 yards bedroeg 

(1 yard =  91 centimeters) was hij maar van 174, 

147,700 yards in 1913 van 1 Jan. tot 1 December. 

En die vermindering is te bestatigen in alle landen, 

waar Engeland zijn lijnwaad levert; maar vooral is 

zij van belang voor de Vereenigde Staten van Ame

rika, die er slechts 97,593,400 yards uit Engeland 

ontvangen hebben tegenover 112,819,200 in 1912.

En van die uitlevering hebben de lijnwaadweve- 

rijen uit Ierland het leeuwenaandeel, ’t Is dus ook 

daar vooral dat de vermindering gevoeligst geweest 

is, bij zoover dat er, over korte weken, spraak was 

van maar 5 dagen te week meer te werken in de we

verijen.

En waarbij komt het nu dat er vermindering is 

van uitvoer uit Engeland ? Ons dunkt, om drie re

dens :

A) Om reden der duurte van garens en lijnwaad. 

Sinds 1910, jaar van den slechten en geringen vlas

oogst, is ’t vlas, en daar opvolgentlijk het garen en 

het lijnwaad, zeer duur geworden. En het publiek 

krimpt van zelfs den aankoop in van dingen die duur 

zijn.

B) De presidentverkiezingen in de Vereernigde 

Staten. Zulke kiezing immers aldaar wil zeggen : 

hoogere of lagere inkomrechten. Zoohaast de strijd 

aangegaan was overjaar, viel de bedrijvigheid stil in 

afwachting van wat hij zou uitbrengen. De democra

tische President Wilson werd gekozen en dadelijk 

werden lagere inkomrechten voorgesteld, ook voor 

vlasartikels en lijnwaad. In afwachting dat zij in 

voege kwamen, ’t geen een jaar lang duurde,wachtte 

men van in te voeren om van de lagere inkomrech

ten te profiteeren. Maar sinds September laatst, dat 

de lagere inkomrechten in voege zijn, is de uitvoer 

maar weinig toegenomen. Waarom ? Men weet het

zat op de knieën voor den biechtvader, die met 

gesloten oogen en een glans van zoet medelij

den en vrede luisterde —  Hij begon zijne be

lijdenis... Zij was lang en lastig... De « Man van 

God » sprak aan den « Man van den Tijd » 

woorden van troost en diepe wijsheid... Dat het 

heden den dag was van Wedergeboorte, de dag 

van hoop en liefde en betrouwen, van het geluk 

en de zekerheid der Christenen op de wereld en 

de zegepralen van Hiernamaals... en eindelijk 

het zoete woord : Geef hem het kleed zijner on

schuld weder, en hij gaf hem de H. Absolutie : 

Ik ontsla U van uwe zonden...

Een machtig gevoel van vrede en ongekende 

blijheid overstroomde de ziel van den « Man 

des Tijds ». Zijne ziel die vroeger een donker 

metaal was, was thans van glinsterend goud. 

Een gevoel van angst, echter bevong hem... 

Kon het wel zijn dat alles weer goed was... 

Doch het woord : Het kleed der onschuld is u 

weergegeven, stelde hem gerust. Op het Oksaal 

klonk het : Adeste Fideles... Zijne ziel reisde in 

verrukking naar het K ind van Bethleem bij de 

herders... Enkele stonden later kwam diezelfde 

Jesus van Kerstdag waarachtig en wezenlijk in 

zijne ziel in de H. Nutting. Zijne vrouw zag 

hem nederknielen voor de H. Tafel en zij dank

te den Heer. Nu had hij gevonden wat hij 

vruchteloos gezocht had buiten Christus : het 

Leven, de volheid des levens en de vreugd daar

van. Op Kerstdag werd die ziel tot God weder

geboren en het K ind van kerstdag maakte van 

den « Man des Tijds » een « Mensch van de 

Eeuwigheid >. JO A M .

i n ie t: ’t is eene teleurstelling. Men getroost zich me 

j beternis te verhopen met het aanstaande zomersei
zoen.

C) De concurrentie van Oostenrijk, Duitschland, 

Frankrijk en België voor den invoer van lijnwaad in 

Amerika. Immers voor die landen, die ernstig zoeken 

de engelsche weverijen te vervangen in Amerika, is 

de uitvoer naar daar vermeerderd. Voor de 10 eerste 

maanden van 1913 leverde België 10,155,609 vier

kante yards tegen 9,976,628 in 1912, Oostenrijk 

1,083,638 tegen 748,982 in 1912, Frankrijk 4,484,095 

tegen 3,573,742 in 1912, en Duitschland 6,288,172 

tegen 5,622,510 in 1912.

Welnu, die vermindering van verkoop uit Enge 

land, uit Ierland vooral, werkt terug op onze Leie

streek, aangezien Engeland hier ten minste 7/10 van 

ons vlas opkoopt. Mindere verkoop van garen en 

lijnwaad brengt mede : minderen aankoop van ge

zwingeld vlas.

En deze is de oorzaak van mindere vraag van 

wege de Engelschen naar ons Leievlas. Mindere- 

vraag doet de prijzen dalen, zooveel te meer dat er, 

in onze Leiestreek, overvloed van aanbod is.

Dit laatste Zondag aanstaande.

KRONIEK V A N  DE W EEK
De heeren van de Kamer verzuchtejn. Na 

artikel dertien van de schoolwet te hebben be

sproken zijn ze al op eens op de begrootingen 

gevallen. En die honderden miljoenen inkom

sten en uitgaven gaan er nu door, lijk ’t water 

door de Leie. Minister Levie, die jammer ge

noeg de last opgeeft, heeft weerom getoond te 

zijn een der knapste mannen van de Kamer, 

’t Is een plezier om dien man aan het woord te 

hooren. Gezapig, half-zoete, kan hij zijn tegen

strever heel voorzichtig omkeeren. Dat hebben 

de groote financie-redenaars deze week onder

vonden. Over een jaar waren de klachten van 

Jeremias, ’k wil zeggen van de oppositie, hart

verscheurend. ’t Was zeker, och zoo zeker dat 

we in slechte lakens zaten. En de schatkistbons! 

Zie eens naar Frankrijk, zeiden de blauwe en 

roode kritikeurs.... En pouf! ’k hebbe nu naar 

Frankrijk gekeken, zegt de minister en ’t was 

niet noodig het voorbeeld van Frankrijk te vol

gen; zij hebben daar het onze gevolgd. En in

derdaad, ook daar worden nu... schatkistbons 

uitgegeven.

Een wetje op het pensioen der mijnwerkers 

is ook reeds af. Er waren een twintigtal vlaam

sche katholieken die tegen stemden omdat ze 

vonden dat de pensioen-kwestie moest bespro

ken worden saam met de heele nieuwe wet over 

sociale verzekering. Dat was intusschen wel eens 

noodig gezegd!
* * *

Mijnheer Fonteyne, de beruchte kartel-geko- 

zene van Brugge heeft een aardige historie be

leefd. Die mensch die zich altijd voor een... 

slachtoffer en een vervolgde uitgeeft is in de 

grond heel iets anders. Hij had over tijd al de 

gal uit zijn zwarte ziel uitgespogen tegen M ijn

heer Stock die op dit oogenblik levensgevaarlijk 

ziek was. ’t Was een artikel zoo verschrikke

lijk schandalig dat M. Stock niet verder kon dan 

een proces in te spannen tegen dien aardigen 

pastoor die peist dat het vijfde en ook het acht

ste gebod afgeschaft zijn sedert dat hij liberalen 

en sossen en scheur democraten vertegenwoor

digt in de Kamers.

Maar hij heeft geweten dat er nog dingen zijn 

die zelfs aan Fonteyne niet toegelaten zijn. De 

rechtbank heeft dien kerel eens bij zijnen roeper 

gegrepen! D it artikel was, volgens de U’tspraak  

van de rechters, eerroovend, ellendig, misdadig 

en M. Florimond ligt aan 2000 fr. buiten de on

kosten van ’ t proces. Nu, ’t zal hem leeren. Z ijn 

advokaat, de Brusselsche s o c i a l i s t  Meys- 

mans wilde zelfs niet pleiten, ’t Was ne socia

list te veel! Zullen de demokraten niet beginnen 

walgen van hun chef?

’k Heb nog veel te vertellen maar...de ande

ren vragen ook hun plaats deze week. Toeko

mend jaar haal ik mijn schade in. Intusschen za

lig Nieuwjaar van heel onze familie.

P r iestericij d i n ff rit.
Zaterdag heeft Zijne Doorluchtige Hoogweerdigheid Mgr 

Waffelaert, in de kerk van het Groot Seminarie, de H. W ijding 
toegediend aan 15 Priesters, 30 Diakens en 24 Subdiakens.

Priesters. — EE . HH . O . Borre, Veurne ; A. Brutsaert, Po
peringhe ; G . Demarque, Beveren-Rousselare; G. Demeester, 
Rousselare ; J. Dossaert, Oostende; O . Hanssens, Wevelghem ; 
O . Doucy, Westoutre ; J. Flipts, Rousselare ; J. Priem, Pope
ringhe ; A. Quartier, Cuerne ; A. Verhaeghe, Iseghem ; René 
Verschuere, T h ie lt; K. W iliems, Brugge ; G . Werbrouck, van 
’t Bisdom Doornijk en één Pater Benediktijn van Steenbrugghe.

Diakens. — HH. G. Bouchery, Meenen; A. Delneste, Reckem; 
J. De Wispelaere, Kortrijk ; G . Gysels, Rumbeke ; E. Hannicart, 
Gheluwe; G. Messiaen, Ouckene; J. Muylle, Brugge; P.Valcke- 
naere, T hourou t; J. Van den Bussche, Brugge ; E. Vanden
driessche, Kortrijk ; M. Van den Weghe, Alveringhem ; M . Van 
der Meersch, Iseghem ; A. Van Ghest, Kortrijk ; zeven paters 
Capucienen en tien paters van de Congregatie der HH. Herten 
(Picpus.)

Subdiakens. —  HH. R. Deleersnyder, T h ie lt; A. Deleu, Mee
nen ; J. Delrue, Reckem ; Pr. Denolf, T hourou t; O. Depoorter, 
Emelghem ; R. Desmet, Luingne ; R. Gheeraert. Poelcapelle ; 
J. Kestelyn, K rom beke; L. Lelieur, Elverdinghe; A. Van de 
W alle, Waereghem ; J. Vantomme, Iseghem ; R. Verbouwe, 
Eggewaerskapelle ; j. Vergracht, Avelghem, en 11 paters Kapu- 
cienen.

>1A  K K T ti E i{ IC H T E N .
V la s .

L E IE V L A S .—  De verkoop, die begon in te treden, is weer 

wat kalmer geworden, ter oorzaak der volgende weken, die 

door de Kerstdag- en Nieuwjaarfeesten, in hunne bedrijvigheid 

gebroken zijn. De laagste soorten van 13 tot 15 kronen gaan 

nog een beetje weg en zijn alzoo eene kroon geduurd. De klod

den staan flauw en zijn geneigd tot zinken.

De stock wordt van dag tot dag aanzienlijker. Sommige vlas

handelaars voeren hun vlas naar een magazijn in Toerkonje, 

waar ze voorschotten van geld op krijgen aan een redelijken 

huurprijs. Eenige kleine bazen trachten de voortbrengst te be

perken op volgende wijze : zij leggen aan hunne zwingelaars op 

drie of vier kilos min te zwingelen per dag, betalen 0,05 fr. per

kilo meer, zoodat de dagloon niet vermindert, maar krijgen mi 

ruiling beter gezwingeld vlas, dat gemakkelijk eene kroon méér 

waard is.

Dit schij t ons een gelukkig gedacht.

V las- en  w erk g a ren s. L ijnw aad.
Overal kalme zakengang.

ONZE BONDEN.
A R D O Y E

Werkliedenbond. —  Algemeene vergadering 

van Zondag laatst. —  Waren er in de vergade

ring van het weverssyndikaat nogal eenige sla

pers en draaitoppen afwezig, aan de leden van 

den werkliedenbond mag gelukkig hetzelfde 

verwijtsel niet gedaan worden ; zijn ze niet zoo 

talrijk als het wel zou te wenschen zijn, ze w in

nen het getal in door hun standvastigheid. --

De groote kwestie voor den grooten hoop is de 

onwetendheid over de werking van een werklie

denbond, omdat die vergadering niet recht

streeks en spreekt tot de geldbeurs of den maag

zak. —  Onze ieverige leden zullen dus voort 

goede propaganda maken. Gaat het niet met 

tien maal ’nen vriend te bespreken, wel beser- 

moent hem dan nog tienmaal : de aanhouder 

wint toch altijd.

Om  die gedachten er nog eens diep in te 

slaan was het dat de heer Proost terug kwam 

op het doel en op de noodzakelijkheid van den 

werkliedenbond; dat hij steunde op de noodige 

ontwikkeling aan de kinders te geven vooral 

na schooltijd, in zondagschool en nijverheids

school, anders blijven we altijd met ijdele hoof

den zitten; en dat hij eindelijk een beroep deed 

op de vrouwen, die in alle bewegingen machtig 

veel vermogen.

Doch wat vooral aanstond, ’t was de gloed

volle aanspraak van den E. H. Pastoor, die, 

met hert en ziel aan zijn werklieden verkleefd, 

zooveel te vrijer zijn begeerten mocht uitdruk

ken den werkliedenstand van Ardooie te zie» 

opgroeien in godsdienstzin, zedelijkheid en def

tigheid, evenweerdig nevens gelijk welk ande

ren stand.

Een welgelukt reisje per lichtbeeld sloot deze 

schoone vergadering, die veel zal bijdragen on» 

onze werkliedenwerking stevig vooruit te helpen. 

A lle leden ! moedig aan de winterpropaganda !

Studiekring der Jonge Wacht. —  Vrienden, 

Dinsdag aanstaande zullen wij de studie aan

vatten van den grooten wereldbrief « Rerum 

Novarum ».

Niemand afwezig om 7 Yl uren.

Studiekring-Werkliedenbond. —  Maandag 

aanstaande, om 6 uren zullen wij bijeenkome» 

in onze studieplaats.

Iedereen weze op zijnen post.

ISEGHEM

Werkliedenbond. — Dat was wel een hoop volk 

niet waar ! En ’t doet zoo ’n deugd eens"samen te 

vieren. Daarbij Kerstdag dat is het feest van onze 

christen huisgezinnen. Waar zouden we dan een 

beter gelegenheid hebben om ne keer al te gare, als 

katholieken te vieren ?

En we hebben met één gezien wat dat onze bond 

geworden is. De gildezale was bomvol, ge kont op 

de hoofden wandelen. Wie zou er nog durven zeg

gen dat de gilde te groot is? En we moeten er komen 

dat die zale alle vijf stappen vol geraakt.

Benevens de leute kregen we een woord van jnzen 

proost, ’t En is waarachtig toch niet boffen als we 

zeggen dat hij verslaafd is aan zijn werkliedenbond. 

Hij is zijn volk genegen en ’t en is ook geen boffen 

als we zeggen dat de leden hem genegen-zijn. Zulke 

feesten van verbroedering doen toch zoovele, zoovele 

deugd.

Vergadering van 4 Januari. — Een prachtige 

feestavond voor de leden en groote propaganda ver
gadering. Van nu in de weere, er moeten honderden 

leden zijn. Die belet voorziet, erdenke de spreuk : 

Alle belet in ’t midden gezet.

Zanggilde. — Morgen Zondag na de hoogmis, ’t 

Moet in de perfectie nu zijn, dezen keer!

Retraiianten. — Op post nie-waar. Honderd moe
ten er zijn, we doen ’t voor niet min. Op slag van
4 ure.

Hoogeschooluitbreiding. —  Maandag avond te 

8 ure in de zaal der Congregatie, niemand vergete 

zijn kaart !

Onze Vriend Arthur Verholle, oud lid van den 

Werkliedenbond verblijft thans te St. Boniface, Mani- 

toba in Canada. Deze week schreef hij ons om te wil

len regelmatig Het Iseghemsche Volk opzenden. Gij 

ziet dat ons vol-k zijn bond genegen is, zelfs op ’t 

vreemde.
ROUSSELARE

Davidsfonds. —  Er was als een godsdienstige 

stemming in de zaal van het Hotel Java, D on 

derdag laatsleden, terwijl Juffrouw Gabrielle 

Van Caeneghem uit Lokeren sprak over « Het 

Evangelie in het leven der vrouw ». Zoo diep 

ingrijpend sprak ze over de ellende der vrouw 

in het heidendom, van Jezus liefde voor haar, 

van zijne verlossende, heelende, begeesterende 

liefde... dat de stem uiterst fijn en geschakeerd, 

soms ongewone klem kreeg en ontroering 

bracht in aller harten. De toehoorders en vooral 

de talrijke toehoorsters zullen niet meer verge

ten die Evangelische gestalten der Samaritaan- 

sche, der Chananeesche vrouw, der weduwe van 

Naïm en vooral van Maria Magdalena, die heer

lijke ziel vol zelfsopofferende liefde die, als alle 

mannen gevlucht waren, in liefderijke beschou

wing lag aan den voet van het Kruis.

Dan vroeg de spreekster aan de aanwezige 

mevrouwen en juffrouwen, uit name van Jezus 

en van Vlaanderen, dat het Evangelie beter zou 

gekend wezen door onze vrouwen, dat de Evan-



gelische geest haar dieper zou doordringen met 

liefde en opoffering, dat zij zouden leeren meer 

te zijn dan een pronkerig bewijs van rijkdom 

voor den man of den vader, wier tijd verloopt 

in pralerig nietsdoen en ijdel genotzoeken; maar 

al de almacht harer liefde zouden gebruiken om 

als koninginnen van liefde te tronen in Karen 

huiskring, als engels van liefde neder te dalen 

te midden de stoffelijke en zedelijke ellende der 

nrmeren, ja der verre ongeloovigen... en niet 

meer het Vlaanderen te vergeten, dat zij door 

misleiding zoo dikwijls misprijzen.

Jammer dat wij over niet meer plaats beschik

ken, want nog hooren wij die hooge beschou

wingen geweld uit een Evangelische vrouwen

ziel, en wij drukken den wensch uit, dat die 

voordracht moge gedrukt worden en verspreid 

om ’t hartverheffende ervan weder te laten ge

nieten of verder te veropenbaren, den wensch 

dat God de verdere loopbaan van juffrouw Van 

Caeneghem moge zegenen tot heil van t katho

lieke Vlaanderen.

Het bestuur van ’t Davidsfonds drukt ook zijn 

erkentelijkheid uit voor de kunstvolle medewer

king der juffrouwen Lobelle die met veele fijn

heid het « Ballet egyptien » van Zuigini, en van 

juffrouw Delbeke die met ware virtuositeit het 

zoo ingewikkelde « Scherzo » van Moskowski 

uitvoerden.

Jongelingenkring. — ’t Kerstfeest is buitengewoon 

gelukt!

Een prachtig avondfeest.

« Ten Hemel » is een waar pereltje van gedacht en 

vorm en muzikale weerde: Die verzen klinken zoo 

vloeiende, die gedachten zoo vroom en vruchtbaar 

dat ze een geheele wereld ons voor de inbeelding 

tooveren. Proficiat M. Vanderberghe, gij hebt vroom 

werk geleverd! Proficiat M. Vanhoutte: uw muziek 

heeft het gedicht van bij gevolgd! Proficiat: M. Ver

straete: uw persoon was een echte drager van hemel- 

sche bewoording: ’t Was heerlijk!

En B loedige Kerstnacht. Had ik tijd : ’k schreef 6 

volle bladen over die vertooning : vraagt het aan al 

die er tegenwoordig waren : hoe wonderschoon die 

opvoering! Hoe aangrijpend! ’t Was prachtig: Zie 

tooneelisten : gij wordt echte meesters, wij begroeten 

u fier en preusch en wenschen u allen nog veel der 

gelijke concerten.

Katholieke Kring. Algemeen Syndicaat van R. H. 
B. en P. — Kerstfeest op Zondag 28 December 1913 

om 3 1/2 ure zeer stipt, in de groote zaal van het 

gasthof « De Hert » Zuidstraat, 13.

Keurig programma !

De in- en uitgang geschieden door de aanpalende 

zaal, waar ook kleederkamer gehouden wordt. Er 

zijn geene voorbehoudene plaatsen. — Doch nie

mand is toegelaten vóór 3 ure.
Algemeene vergadering van de vrouwelijke leden 

der gilde. — Volk ! ’t reusde ervan ; nog veel meer 

dan verleden Zondag ; meer dan de helft der men

schen moest recht blijven staan ; wij zullen stoelen 

en banken moeten bijkoopen.

Zulke vergaderingen geven nogmaals den bloei en 

de levenskracht en de macht te kerfnen van onze 

vereenigingen.

Onze vrouwen waren ook hoogst te -vreden over 

de prachtige cinemavertooning, Ze heeft hun waar

lijk deugd gedaan. Vrouwen gij zult nog mogen ko

men. — Eene aanspraak en cinema dat gaat goed te 

samen nietwaar?

S T A D  I S E G H E M .
EENE ALLEDAAGSCHE HISTORIE.

't Gaat iemand over straat; en ’t loopt een 

hond al bassen hem achterna : Hou hou! Alle- 

daagsch niet-waar?

De man keert zich om « Hef-je voort » en 

de hond trekt zijn steert in en blijft achter.

Tien stappen verder : de hond is daar wee

rom en zet nu nog een breeder toot open : Hou- 

hou-hou!

De man kijkt een tweeden keer om; en de 

hond blijft staan m idden de straat, op eerbiedi

gen afstand, een mensch en een hond zelf raadt 

waarom. En... onze man gaat weerom voort, een 

weinig toch gestoord omdat die leelij kaard van 

een hond een tweeden keer achterloopt.

Nog tien stappen verder! En die ransel van 

een hond wordt nu stouter, hij zet een nog wij

der gaffel open en bast en bast, en loopt den 

man tusschen de beenen.

Maar dezen keer krijgt den vierpooter een 

cadeau tegen zijn ribbekas dat hij jankt en al 

trekhielen zich uit de voeten maakt.

De man gaat gezapig zijn weg voort.

De hond keert met zijn steert ingetrokken en 

zijn oorenneêr al nen zijweg naar zijn kot.

Dat is een historietje dat we alledage zien ge

beuren. Maar —  dat valt ook voor in den fi

guurlijken zin.

Er zijn soms menschen en gazetten ook al, 

die, omdat ze gerust gelaten worden, ook een 

hooger toon aanslaan, een breeder toot open

zetten en zich een beetje te ver riskieren.. En 

durven op ’t einde van het spel alles. Ieder week 

kreg ook ons blad zoo een hond aan ’t bassen. 

En omdat we voort zwegen waagt dat orgaantje 

het zoo ver tusschen onze beenen te loopen. 

Pas op, ge zoudt kunnen varen lijk dien hond en 

een plaaster moeten leggen op uw ribbekasse.

En ’t zou daar niemand in verschieten tenzij 

gij. De menschen zouden zeggen een alledaag

sche historie.

In de Orders. —  De Eerw. Heer Amand 

Verhaeghe, leeraar aan St-Amands te Kortrijk

werd verleden week priester gewijd.

Eerw. Heer Vander Meersch werd diaken ge

wijd en Eerw. Heer Jer. Van Tomme onder- 

diaken.

Aan die Eerwaarde Heeren en hunne geach

te familie bieden wij onze innigste gelukwen- 

schen.

Putten. —  Ons Stadsbestuur maakt putten!

Het maakt er langs de Van den Bogaerde- 

laan en —  ’t en vult ze niet. —  De dooi van 

deze week en de droeve jongens zullen er mis

schien moeten voor zorgen!.

Ze zijn ook neerstig bezig met putten maken 

in de kas van de stad. W ie zal er dan die putten 

moeten vullen?

Bericht. —  Alle copie voor ’t lseghemsche 

Volk moet gestuurd worden naar M me W e Van 

Moortel, Rouselaerstraat. Ongeteekende brie

ven komen niet in rekening.

Le Bleuet. —  W e kennen die Societeit maar 

voor zoover als dat een zoogezeid katholiek 

blad de gewoonte heeft verslagen te geven over 

de feesten van « Le Bleuet ».

Nu zien we in ’t Belgisch Staatsblad dat « Le 

Bleuet » een verzoekschrift gestuurd heeft naar 

de Kamers, TEGEN het Schoolwetsontwerp 

Poullet.

Het verzoek van « Le Bleuet » is... een dreu- 

pel in de zee; ook ’t en is daarop niet dat we ko

men willen, maar wel hierop dat het orgaan van 

die zoogezeide katholieken feesten aankondigt 

van maatschappijen die opentlijk anti- katholiek 

zijn.

Dat is één!

Een tweede, over het Schoolwetsontwerp, 

dat de vrijheid van den christen huisvader waar

borgt en hebben die felle katholieken nog geen 

woord geschreven, ’t Doet z’ hebben een spion 

gezonden naar de Gilde, die maar half hoorde 

en nog niet half en zag. Dat is alles wat die 

kleppers in al hun gescherm met hun katholiek- 

zijn, gedaan hebben.

Ze zullen nu mischien het verzoekschrift van 

« Le Bleuet » opnemen.

Over hun Schoolpolitiek zouden we nog veel 

moeten zeggen maar we zullen wel tijd en ge

legenheid geven om die katholieken van achter 

den vieren ne keer uit te kleeden.

HET WERKLOOZEN-FONDS.

Ze hebben 1000 frank gestemd. Werklieden 

roept bravo! Die mannen zijn overtuigd dat ze 

ons zulk een groote kadeau gegeven hebben! En 

ze zijn daar zoodanig van overtuigd dat ze al

zoo met een beetje compassie vragen wat dat 

we er over peizen.

’t En is pertank niet moeilijk om raden.

Vroeger gaf het gemeeiitebestier 600 fr. Dat 

was vele min. —  Dat weten we ook. Maar

1. Er waren dan zooveel gesyndikeerden niet.

2. Als er te kort was, werden er bijkredieten 

verleend. Dat wil het volgende zeggen : Voor 

ieder werklooze dag lei de stad nen halven fr. 

bij d en frank gegeven door het syndikaat.

Waren er meer dan 1200 werklooze dagen, 

laat ons nemen 2 0 0 0 ; wat deed het gemeen- 

bestuur? Eiwel het lei 400 frank bij.

Ieder werkman, die lid was van het syndi

kaat was dus in geval van werkloosheid zijn fr. 

zeker van ’t syndikaat en zijn halven frank van 

de stad.

Maar nu? luistert eens goed, van die 1000 fr.

1 . is er een vijfde verloren voor onkosten en 

voor den schrijver! Er blijft dus 800 fr.

2. Christen vereenigden, Socialistisch veree

nigden en ook niet vereenigden kunnen uit die 

kas genieten.

3. Als ’t op is, ’t koken is gedaan.

’k Ga een woordeke uitleg geven.

’k Veronderstelle dat er tegen November, al 

1600 werklooze dagen aangeteekend zijn. W at 

zal er gebeuren? Dat de werklieden die werk

loos vallen in November en December geen ros

ten duit meer zullen krijgen.

Dat is het verschil. Vroeger waren de werk

lieden hun halven frank zeker, nu niet meer!

’t Kan immers gebeuren dat er maar 1600 

werklooze dagen, maar ’t kan gebeuren dat er 

2 0 0 0  zijn en meer ook.W ie kan het voorzeg

gen?

Maar die oolijkaards geven 800 fr. en ge 

kunt ’t dan weten. En we zouden moeten roe

pen bravo! Z ’en mogen ’t niet vergeten!

Ze geven 200 fr. voor onkosten van den 

schrijver!!! Vroeger werd er ook geschreven 

voor... niet. ’t Is stijf schoone ne schrijver te be

talen maar., niet in zulke condities.

Ze beweeren niet meer geld te hebben!! En 

ze spreken van 2500 fr. onkosten aan de ge

meenteschool, ze noemen een nieuwen onder

wijzer, op ’t moment dat er 1 1 nieuwe klassen 

gebouwd worden te Iseghem.

Ze stichten een muziekschole. W e zijn tegen 

die schole niet, dat is ook volksontwikkeling. 

W e zijn er zelfs voor, maar... ze hadden algelijk 

beter gedaan eerst dat geld te geven voor ’t 

werkloozenfonds en later te peizen op een mu

ziekschool. W ant als vader werkloos is dan kun

nen de jongens gauw muziek... hun mage schui

felt, en ze mogen dan al eens een liedje zingen 

om hun buik te paaien. Ja, bravo roepen!

W e zullen dat roepen, wanneer lijk onder ’t 

vroeger bestuur, de werkman zijn halven frank 

zeker zal zijn!

DE MAAT IS VOL.

Toen in Oktober 1911, tijdens de gemeente- 

kiezingen, wij een handsvol afvallige katholie

ken, oude vrienden, ons kamp zagen verlaten 

om tegen ons te strijden, met de medehulp van 

liberalen en socialisten, dan ontstond bij t>ns 

een gevoelen van medelijden en droefhied.

De strijd was hevig boven al wat men peizen 

kan. Die afgescheurde katholieken hadden hulp 

noodig; zij vroegen en bekwamen die hulp bij 

de liberalen, de ergste vijanden van onzen gods

dienst. Een verbond werd gesloten : de libera

len gaven geld en mannen. De hoofdman der 

liberale partij onzer stad deelde een schrift uit 

waarin hij zijne politieke vrienden aanvuurde 

om te stemmen voor de afgescheurde katholie

ken. Op de kiesbureelen zagen wij getuigen ze

telen waarvan het meeste deel nooit geen voet 

in de kerk zetten. Het verbond was gesloten, 

het kartel gemaakt.

De uitslag der stemming was eene teleurstel

ling, eene nederlaag voor de katholieke partij 

onzer stad. De liberale en socialistische stemmen 

hadden de meerderheid gegeven aan de afge

scheurde katholieken.

En ’s anderdaags was de verslagenheid groot 

onder onze deftige bevolking : eene wolk van 

droefheid hing boven onze stad. Iedereen ge

voelde en wist geheel wel op wien de verant

woordelijkheid van den toestand moest wegen. 

De namen der afgescheurde twistzoekers lag op 

ieders lippen.

W ij, getrouw gebleven katholieken, wij ver

droegen geduldig die vernedering en dien 

smaad. W ij verhoopten dat zij die vroeger met 

ons in hetzelfde kamp hadden gestreden, dat zij 

tot inkeer zouden gekomen zijn en het schande

lijke hunner handelwijze zouden begrepen heb

ben. —  W ij zwegen.
* * *

Twee jaar zijn vervlogen. In den Gemeente

raad volgden wij nauwkeurig en aandachtig 

hunne spreuken en daden. W ij zagen hoe zij in 

alle omstandigheden de katholieke partij tegen- 

wrochten; hoe zij het wijs en behendig bestier 

van den heer Carpentier ondermijnden en on

mogelijk mieken; hoe zij, door nieuwe onbe

leefde en kwetsende spreuken, den volksgelief

den en nooit genoeg geprezen Baron Jean G il

les de Pélichy tot ontslag dwongen; hoe zij onze 

kristene werklieden tergden; hoe zij zekere bur

gers en landbouwers pijnigden en voor het ge

recht brachten; hoe zij uitsluitelijk zorgden voor 

hunne eigene belangen; hoe zij de Iseghemsche 

bevolking verdeelden en scheurden; hoe zij 

door onderduimsche werking, door verklikkers 

en overdragers, al onze bloeienste inrichtingen 

poogden te benadeelen : hoerengilde, Katholie

ke Jonge Wacht, burgersbond, kristene werk- 

lieden-inrichtingen, enz.; hoe zij, om hunne li

berale vrienden niet te misdoen, koud en on

verschillig en werkeloos bleven tijdens de ka- 

merkiezing der maand Juni toen gansch het ka

tholieke land in angst leefde; hoe zij, de uit

voerders waren van het plan hun door de libe

ralen opgedrongen in het benoemen van eenen 

nutteloozen meester in de stadsschool, in het 

aanstellen van het beheer der muziekschool, in 

het afstemmen van het armbestuur.

En dan tot slot van dat droevig schouwspel, 

pleegde een onzer mannen laag verraad. Hij 

gekozen op onze lijst, door onze medewerking, 

hij verliet ons en ging over tot onze tegenstre

vers. Hij had ons gevraagd en gesmeekt om op 

onze lijst te komen. Sommige onder ons waren 

wantrouwig over hem; andere verklaarden hem 

beter te kennen en drongen aan en hij kwam op 

onze lijst en werd gekozen. W at waren wij be

drogen! Die man, onze man, brak schandelijk 

zijn plechtig gegeven woord en wierd met open 

armen door onze tegenstrevers ontvangen. A l

le baat was hulp voor hun.

W ij, getrouw gebleven katholieken, hebben 

dat alles nageleefd, gezien en verdregen. Kon 

het zijn, was het mogelijk dat zij, katholiek ge

boren, tot het einde toe hardnekkig zouden blij

ven. W ij hadden geduld en wachtten af.

En onze zoo talrijke getrouw gebleven katho

lieke vrienden kwamen en zeiden : Welhoe zul

len wij altijd voort moeten zwijgen en alles ver

dragen? W aar gaat onze katholieke partij naar

toe? Tellen wij voor niets meer? Dat moet op

houden. Zij zijn een handsvol plichtvergetene 

afvallers gekozen door de liberalen; neem 900 

liberale stemmen weg en geen één van hun is 

gekozen : W ij willen niet langer meer geduld 

hebben.

Zoo spraken onze vrienden; en met moeite, 

veel moeite, konden wij die strijdlustige gevoe

lens uitdooven. W ij wilden toch nog wachten 

en tegen alle hoop in, nog hopen.

Maar verleden week was er vergadering van 

den Gemeenteraad en het liberaal werk dat 

onze tegenstrevers daar verricht hebben, gaat 

alle gedachj te boven. De liberalen zelf zouden 

nooit gehandeld hebben gelijk zij hebben dur

ven handelen.

Een dischmeester, dienstdoende sedert 10 

jaar, die ieders bewondering wegdroeg omdat 

hij zijne moeilijke en onaangename taak met 

zelfopoffering en liefde vervulde, die disch

meester wierd schandelijk buitengestemd. W at 

was de reden? Enkel en alleen eene politieke 

wraak. Liberaal opgedrongen werk.

Dat was niet genoeg. De Eerw. Heer pastor 

van St-Hilonius moest herstemd worden als lid

van de Godshuizen en weet gij hoeveel stem

men hij bekwam? Drie op zeven; den helft niet. 

Liberaal werk.

De opschudding door die stemming in stad 

verwekt, was overgroot. Die stemming was een 

kaakslag aan een verdienstvollen Armmeester, 

aan onzen beminden en eerbiedweerdigen heer 

pastor, aan geheel onze katholieke bevolking.

Maar ging het nu reeds lang over zijn hout, 

dezen keer was alle grens overschreden en de 

heele stad door klonk een kreet van veront- 

weerdiging, lang onderdrukt, maar nu niet meer 

in te houden : De maat is vol, meer dan boorde

vol.

Hoogeschooluitbreiding. —  ’t Is dus Maan

dag 29sten, te 8 uren, in de feestzaal der congre

gatie dat wij de eerste voordracht zullen mogen 

bijwonen. Spreker : Heer advokaat Van Dorpe, 

over Arizona.

Nijverheidsschool. —  Het verslag over de 

prijsuitdeeling en tentoonstelling kwam te laat 

in. Het is tot toekomende week verschoven.

Christen Vlaamsch Verbond. —  Zondag, 28 

December, om 5 uren, in de Jongelingencongre

gatie, Kerstvergadering van het Christen VI. 

Verbond.

Schipvaart. —  Clovis met boomen voor de 

gebroeders De Ryckere; Celina met bloem voor 

H. Pattyn en koolzaad voor C. Vandemoortele.

T H E O B R O M A  geeft ons kloek bloed.

T H E O B R O M A  verkloekt de zenuwen.

T H E O B R O M A  geneest alle flauwten.

Z ijt gij verflauwd? beproefd T H EO BRO M A .

D e p o t l t  Iteg h em  b ij d t  H H .  R o d en b aeh  tn  V tr~  
hanvne.

Vraagt bij al onze verkoopers den zooeven ver
schenen

K o r t r i j k s c h e n  A l m a n a c h

bevattende nuttige inlichtingen, dagklapper, mark
ten, lijst der voerlieden, verhalen, platen enz.

Prijs 0.10 cent.
— — — —— — — — — — ^ —

In den omtrek.
AERSEELE. —  Sedert eenige dagen komen 

onze liefhebbers uit Amerika zoo snel terug als 

dat zij en naartoe trokken : met een verschil 

wel te verstaan : zij hadden hun spaargeld op 

zak om in te schepen en nu is de beurs plat.

Zij achten hen gelukkig vergeleken met hun

ne dorpgenooten die zij in Amerika hebben 

moeten laten bij gebrek aan geld voor de terug

reis. Wanneer zullen zij begrijpen dat zij elders 

niet moeten gaan als zij hier hun werk vinden 

en dat zij hier met hun dagloon van twee, drie 

franken verder komen dan ginds met twee dol

lars en half ( 1 2 fr. Y l) ? Moet er nu soms ie

mand verhuizen naar Amerika, waarom insche

pen op het zeggen van den eersten den besten? 

W aarom niet eerst verlichting en bescherming 

zoeken bij de Heeren van St. Raphaëlsgenoot- 

schap? Hadden die mannen het zoo aan boord 

gelegd, zij zouden wellicht allen hier gebleven 

zijn en... hun gespaard geld niet opgeëten heb

ben. Is dit nu goed begrepen?

—  Dinsdag morgend, rond 1 Yï uur> is de 

stalling afgebrand van Polidor Decloedt. Eene 

bekalfde vaars is uit den brandenden stal kun

nen gehaald worden door Ivo Becke, maar zij is 

moeten afgemaakt worden.

AVELGHEM. —  Een ongelukkige, Remy 

Tack, oud 46 jaren, die niet meer goed bij zijn 

verstand was, heeft zich laten in stukken rijden 

door den trein Avelghem-Herseeuw. —  W erk

lieden hebben Woensdagavond zijn lijk ge

vonden.

DEN TERGH EM . —  Zondag voormiddag is 

er twist ontstaan in de herberg « Au Faubourg » 

tusschen een dronkaard, Karei De Backer en 

den baas en andere verbruikers. Eerstgenaamde 

wierd aan de deur gezet met een goed pak sla

gen erbij, ’t Schijnt dat hij zulks niet gestolen 

heeft...

LAUWE. —  Maandagnamiddag, rond - Yl

uren, is er brand ontstaan in de vlasfabriek van 

M. Emiel Bevernage. In eenige oogenblikken 

was de zwingelarij in volle vlam. Dank aan de 

pompiers, die met twee spuiten wrochten, kon

den de overige deelen gevrijwaard worden. 40 

zwingelaars zijn werkeloos gesteld.

De schade op 5000 frank geschat, is door 

verzekering gedekt.

LEDEGHEM. —  Dinsdagmorgen, rond 9 u., 

hebben voorbijgangers uit de Heulebeek, het 

lijk opgetrokken van Jan Verhelst, 60 jaar oud, 

wonende op het gehucht «-Peerdeken ». Men 

denkt dat hij in den gracht zal gesukkeld zijn.

't Is in de zelfde beek dat men over 2 jaar Yï 

het lijk opvischte der schoondochter van Jan 

Verhelst. *

LENDELEDE. —  Zondag laatst waren wij 

hier getuigen van eene heerlijke plechtigheid. 

Meer dan 300 getrouwde mannen gingen te za

men, zonder menschelijk opzicht, nederknielen 

aan de tafel des Heeren; daarna trokken zij, 

onder het geestdriftig zingen van « W ij willen 

God » naar het lokaal waar een smakelijk ont

bijt hun opgediend wierd. ’t W as de sluiting en 

de bekroning van de retraite die aan de verga

dering voor mannen gepredikt wierd door E. 

P. V an Sevenant van Rousselare.

Mannen van Lendelede, gij hebt getoond, 

(Z ie v e r v o lg  b lad z . 6).



B REUK EN
GENEZING ZONDER OPERATIE

H u i s  g - e s t i c h t  l n  1 8 4 0 .

De alom vermaarde

FAMILIE VERDONCK,
•andagisten-Orthopédisten, 4 maal gebreveteerd 
Toor breukbanden zonder staal en zonder elastiek. 
Mr* der brevets: 75746 ; 117532; 207124; 161918.

Leveranciers van den Staat, Burger- en Krijgs- 
kospltaal van Oostende, van VERSCH EIDEN E 
9 R T H 0P E D IS C H E  K L IN IEK EN  VAN HET 
LAND en van het M IN IST ER IE  VAN O ORLO G  
«■ HONDERDE W ELD A D IG H E ID SB U R E ELE N .

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

Èmdellng goedkeuren.
Breuklijders, wij drukken genezing zonder ope

ntte omdat wij het werkelijk kunnen, kinderen en 
(aagelingen worden gewaarborgd genezen, w(j 
geven vijf duizend franken aan gelijk wie het 
tafenovergestelde kan bewijzen.

Bejaarde lieden door zak, navel of nltblQvende 
kreuken aangedaan alsook degenen die twee o) 
ériemaal eene mislukte operatie onderstaan hebben 
af die door kwakzwalvers met alle soorten van 
oude stelsels mismeesterd zijn geweest, mogen ziek 
altijd komen aanbieden, oogenblikkelfjke hulp U 
kun verzekerd.

M I SG  R O E  I- 
IN G E N .—Zeilde 
kuis gelast zich 
WJzonder me* ’t 
rechtmaken van 
a lle  misvormde 
ledematen zoo- 
al* ; m isgroei- 
fcgen der rug
graat, armen bee- 
aen en voeten.—
IMzondere toe- 
rtellen om den 
koogen rug te 
doen verdwijnen 
ao de slechte hou- 
iftug bij kinders.
Onzichtbare Cor- 
•ets on. de mis- 
groeiïn;. der rug- 
graat te genezen 
■oodlg In dit ge
val. Kousen voer 
geborsten aders.

Alle* gewaarborgd, kostelooze raadpleging, be
taling na teviedenheid.

>*T«I» V e r d o n c k  Kerkstraat,
Anseghm, b(j Kortrijk, is sprekelijk den maandag, 
aan 9 tot 4 ure ’s namiddags, In het kotel « D« 
(Daden Appel, » Rijsselwijk, Kortrijk.

Alle andere dagen ten zijnen huize ’t voormld- 
daga.

Op verzoek begeven d« Heeren Verdonck zich 
tea huize van eenieder.

M . H m o ré  V e r d o n e k - H I n n e ,  Oost- 
«d e, is sprekelijk aUe Zaterdagen te Brugge in het 
Hötel De Gouden Hoorn, Simonstevenplaats, van 
I  tot 2 uren en alle Maandagen »an 12  tot 5 uren 
voor de mlsgroeiingen ook in da Gouden Appel, 
M«ael«traat. Kortrijk. _______________ _______

K IN K H O E S T .
Moeders I Vraagt eens aan M . Descamps-Ter- 

riérë, waarmee hij de kinders van den Kinkhoest

Senezen heeft ? Hij zal U anlwoorden met de 
[ In L  b u e « t  -K< n iP i l le  H a l e w y c k ,

Apotheker, Groenselmatkt, 6, Oostende. Om u te 
overtuigen zal Het Kortrijksche Volk iedere week 
een getuigschrift inlassctien, en wij zijn zeker dat 
•rln  Kortrijk niets meei anders zal gebruikt worden 
tegen k i n L i ' i x - x i .  \  u i t i n g  o f  B r o n »  
e b l v l  «««*• K i n d e r » .

Mijnheer Halewyck, Apotheker, Oostende.

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

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

Aanvaard, Mijnheer, onzen innigen dank.

Geteekend : M1”6 Vienne-Gryffon,

Café de la Gendarmerie, Bizet-Ploegsteert.

De wereldberoemde K ln k t io e * t - I l '- im e -  
d le  H a l e w y c k ,  kan men bekomen te Kor- 
tr|k bij de Apothekers Descamps-Terrière, Steen- 
paort, 8 ; Hulpiau, Leiestraat, Impe, Groote Markt 
en Mattelaer, Voorstraat; Moescroen, Maes ; 
Waereghem, Renson, en in-alle goede Apotheken. 
PiK» der volledige remedie : fr. 3.50 ; Siroop al
leen: 2 frank; men moet in het begin, om de ge- 

[ t* bekomen, de volledige remedie vragen.

G r o o t  H i i t i l e i i m a g a z i j n

GESTICHT IN 1880

il III

RAEPSAET-VANDAELE

7ANDAELË- CAPPüEN, Opolpr
17, Leiestraat, K O R T R I J K .

Fijne en gewone Hoedenhandel voor heeren. 
Overgroote keus engelsche Klakken, altijd de 

allerlaatste nieuwigheid.
Onovertreffelijke groote keus Kinderhoeden, 

voor allen ouderdom.
Moden en Toebehoorten.

Rouwartikelen 
Eerste en plechtige Communie.

Wasschen en garnieren van alle strooie Hoeden.

De fijne Dames Hoeden, van het huis voortko
mende, worden ter verandering aanveerd aan 
uiterst matige prijzen. Er wordt maar één model 
van eiken hoed geleverd, teuzij op aanvraag.

VASTE PR IJZEN

PETIT-BEURRE

-  s  i

|  Vat i: er noodig w  liet pel overwinteren iwer granen? fj
Dat zij kloek en goed geworteld zijn. V

•  Dat zij nochtans niet te hoog gegroeid zijn. t

I HET f*.

ZWAVELZUUR
rIs de eenige stikstofmest die in 

staat is u dien uitslag te geven.

* W a t  i s  e r  n o o d ig  o m  u w e  g r a n e n  
i n  d e  L e n t e  g o e d  te  d o e n  s t r u i k e n ,  
o m  z e  v a n a f  h e t  o n t w a k e n  v a n  d e r  
w a s d o m  k r a c h t i g  te  d o e n  g r o e i e n ?

Een voorraad snel opneembare stikstof in den grond.

II E T

Z W A V E L Z U U R  A M M O N I A K

in den herfst uitgestrooid, zal dezen voorraad verschaffen.
L A N D B O U W E R S  I

•  Gebruikt vóór den W inter geene te snelwerkende stikstof- 
mesten die de planten aanjagen, ze doen opschieten, ze te 
waterachtig, te teeder en min weerstaanbaar maken aan den 
vorst en die, met de waters weggesleept, door de draineerbuizen 
verloren gaan.

Gebruikt alleen Zwavelzuur Ammoniak 

het is de ware herfststikstofmest

Zijne werking is zacht en houdt zelfs aan gedurende den 
Winter voor zekere graangewassen, zooals de rogge.

Het wordt door den grond weerhouden en gaat door onder- 
aardsche indringingen niet verloren.

Cf

«s

Alle handelaars en landbouwsyndikaten verkoopen dis meststof.
| ....... .............

Comptoir Beige du Sulfate d ’Ammoniaque 

U o naamloos vennootschap, 8, Berckmansatraat, Brussel. m

o
o

NAA MLOOZE VENNOO TSCfi 4 P

Kapitaal E E N  M I L L I O E N  frank
Werkende onder het toezicht zijner leden

Gezamenlijke waarborg 

op 30en Juni 1913

Zaken verwezentlijkt 

op 30en Juni 1913 voor

7 millioen 45,000 fr. 
I 48 millioen franken

i .  — L e v e m t v e r z e k e r l i i s e n ,  aan de beste gekende voor
waarden verblijf in Congo toegelaten.

'<£. — S p a ; » .  - e t» P e n s i o e n k a s  in zuivere mutualiteit aan de 
beste gekende voorwaarden.

- L y i r e n t e n  waarvan de belegde kapitalen gewaarborgd zijn 
door Is,e hypotheek van de zelfde waarde.

-  W e d u w e  e n  W t z c n p e n N i o e u e u .

- P e n s i o e n e n  e n  V e r z e k e r i n g e n  d e r  I t e d i e n -  

d e n ,  bijzondere voorwaarden voor een gansch persooneel.

- V o l k s v e r z e k e r i n g e n ,  menschlievende voorwaarden.

- L e e n i n g e n  o p  H y p o t h e e k  en om te H o u w e n .

- A a n k o o p  v a n  G o e d e r e n  op I t . - n t e ,  aan de hoogste 
voorwaarde gewaaaborgd door hypotheek van I s,e rang.

P l a a t s e n  v . i n  H y p o t h e e k  o p  l s,« I t a n g  voor 3e 

personen zonder aftrek van krozen (tegen wsordig aan 4-25°j0) 
noch welkdanige commissie met namelijke inschrijving der geld
schieters voor alle sommen te beginnen, van 200 frank. 

S p o e d i g e  H e r v o r m i n g ;  v a n  V e r l i e z e n  o p  
0 | ) < ' i i l i n r e  JFoucJs*ea>.

Vertchillende Agentscnappen en Inspecties te bekomê
Kostelooze , * t  • .  , . „

inlichtingen ■ d e  L i g n e s t r a a t ,  J 9 ,  B r u s s e l
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Huis J OS E P H  V E R R I E S T
S a v a i y s t r a a t ,  4 3 ,  K O R T R IJ K .

GROOT- en KLEINhandel in allerhande linnen en katoen :

wit, blauw en ongebleekt; tafel- en bedlinnen, hand- en zakdoeken cotonnet flanel 
kan efas voor rolgordijnen, los-weefsel voor stikwerk en Normandische crêtonn* • 

V°0r dames-handwerk, fantasie tafelkleederen en oud linTen KatoM -  
wolle sergen. Kloosterstoffen enz. — Mekaniek borduurwerk.

E. Castaing-Lepère
« IN DEN BAROMETER »

4 2 , G r o o t e  M a r k t , K o r t r ij k

tusschen het Damberd en den Bodega,

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

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

Groote keus van sta 
len, nickelen, zilveren es 
gouden BRILLEN er. 
PINCE-NEZ aan uit
nemende lage prijzen.

Specialiteit van Barometer? 

Verrekijkers, jumellen, The* 

morneten vaar Brouwerij*' 

en Melkerijen. Alle slacb v u  

PekeU, Waterpasses, Ver 

>»«*«*aaM>, Ut*adtefi«n. mtk

T A N D P IJ N
E e n  e n k e l  re- 

m e d ie  s t  i l t  a i  t i j d  

i n  e e n e n  o o g e n  

b i l  k  «Ie t a n d p i j  ti; 

t  i s  «ie > e i  m u a r -  

,<le

D E N  T ! l N O L .
v  Wij waarborgen dat 
eene enkele toepassing 
van Dentinol u voor im
mer bevrijden zal van 
schrikkelijke pijnen.

Eischt de echte Denti
nol fr. 1-25 in alle'apo

theken. ' /
D e p o t: Kortrijk, Descamps 

Terrière, Steenpoort, 8 : Impe, Groote Markt, id.; 
Hulpiau, Leiestraat, id . ; Deneus,Groote Markt,id.; 
C. Mullier, Robbeplaats id.: Avelghem, M . Van- 
caemelbeke en R. Vermandere ; Meenen, Flipts, 
Rotiers en Bonte ; Waereghem, M. Robbrecht, 
R. Renson;

Verantwoordelijke drukker-uitgever 
J. VERM AUT , Langesteer.straat, 28, Kortrijk.

S C H O O N H E I D
Werkdadigheid zondi r 

weerga tegen zomersproe 
ten en huidaandoeningen. 
De beste voor het behoud 
eener frische gelaatskleur 

Onfeilbaar voor de ge
nezing van kloven; mankt 
de huid blank IN  EEN  
N A C H T .

Allerfijnst, en op ’t ge
laat blijvend; onontbeer
lijk  voor elke toilettafel.

Zeep DADA
Het stuk 0 .75

CrêmeDADA
Tube 0 .75

PoedorDADA
De doos 2 .50

Te koop in alle goede huizen.

Te Kortrijk, Drogerij De Krokodil, Gr. M a rk t; 
Lepère-Dubuisson, Leiestraat; Apotheek De Bie, 
Rijsselstraat; A. Descamps-Terrière, apotheek van 
het hospitaal, Steenpoort, 8; Ledure, Koornmarkt.

Huis H E N R I D ESM E I
Leiestraat, 30, Koornmarkt, 1

K O R T  R I J  K

Slaapkamers, Eetzalen, Salongarnituren, 

Engelsche bedden,

Bureaux américains, Zetels, Matrassen, 

Stoelen, Gordijnen, Stoors,

Bi ise-vues, gewatteerde spreien, Edredons 

Wolle sargiën.
G r o o t * »  k o u M . — O o 4M lk o «> p .

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 U U M O N C Ë A U ,  

S I .  K oo lens traa t, 

Br uswel,[laatste uitvin
ding officieël bekend ge
maakt, brevet 242,644 van 
24 Maart 1912.

Heer DUMONCEAU, 
gediplomeerd specialist 
geeit kosteloos raad en 
uitleg van 9 tot 3 uren, te 
K o r t r y k ,  den vierdtn 
maandag der maand, n 
Hótel de Flandre. (Statie).

Het Genoegen te Leven
is aan elkeen verzekerd tloor
eene volmaakte ((ezoiidheid.

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

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

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

Kliniek van Dr IX IV K .V ,  Parijs, 
1 ;t Juni 1 » I 1

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

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

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

Ik machtig u mijn brief openbaar te maken.

Dr E. Doyen.

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

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

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

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

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

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

'HÜlSWüLLËPÜÏ
Budast aat, Kortrijk.

S p e c ia lite it v a n  jtle«l«iillen

voor Vee-, Paarden en Honden- 
Eereteekens voor Juryleden 

Sport — Brelokken — Kunstvoorwerpen 
in allen aard

Decoratiën en verminderingen van 
decoratiën — Linten en strekjes 

Gematigde prijzen.

T A N D P IJN F N
, ,  De hevigste Tandpijnen word. n
* dadelijk genezen en voor altijd

door den D kntoqène. Door het 
gebruik van den D entoqênb 
vermijdt men het trekken 
tanden, de abcessen, dc ,.el- 
lingen. Gij die aan tandpijnen 
lijdt, laat u niet bedriegen door 
namaaksels, eischt den waren

D E N T O G È N E .
Prijs: fr. 4 - 2 5 .  bij alle apothekers en bij de 

depositarissen : Kortrijk: Hulpiau, 36, Leiestraat; 
Rousselare: Boutens,7, Zuidstraat; Ise;:hem: Ver
hamme ; Avelghem: Vancamelbeke; Lichtervelde: 
Vandeputie ; Meenen : Flipts ; Meulebeke: Versa- 
v e l; Moescroen : Fonder; Thourout: Vanisacker: 
Waereghem : Robberecbt; Staden: Mullié.

Naar dea
al de andere produkten! 

De
Ta nd vloei slof 

alleen

geneest dadelijk de 
tandpijn.

Prijs : fr. t  - 5 0  

Apotheek Vande W alle, Noordstraat, Rous
selare en bij alle apothekers.

Algem. depo t: Apoth. Canivet, Doornijk

De Nieren en Blaasziektea zijn de avereerscbeada
kwalen van onzen tijd.

Zij zijn den oorsprong van eene ontelbare menigte
f  aandoeningen en beroertens welke eene pijr lijke 
g en kcwt:ir’ijke terugkaatsing hebben op al onze or- 
I  raiR’n. t Is bij ondervinding bewezen, dat die over- 
p J u  vrn stoornis van maag, hart, blaas, ja zelfs v u  
■ hersens I ij ia tilk nmale toe te wijten Is aan de 
I  onisieltf i:i> in ons zenuwstelsel voortgebracht dooi 
w aanwezigheid van onzuiverheden en vergiften welke 

dc ver/w ikte en gekwetste nieren niet meer kua- 
llcn u:>

D ' T h . F o w le r 'a
V t.- rp ll !•••.. krachtda
dig geneesmiddel, bijzo*- 
Ji-r bereid voor nier ea 
b aasziekten, zijn gansck 
aangeduid om ons ge
schokt organism te her
stellen en alzoo gevaar
lijke inwikkelingen te 
voorkomen. Door hel 
geneeskundig korps be- 
voei'd verklaard, hebbea 
l i r F o w l .  r-s .V ier* 
|. II le n . ten gevolge 
hunner onfeil bare werkinf 
op nieren en blaas, dooi 
eene immer gróoteren bij
val, hunne werkdadigheid 
zien toewijden. Aange
zien de namaaksels en 
onderschuivingen zondel 
Ktn.eskundige weerde, 
welke men zoo wat overal 

vfndf.lrurncn wlf onre lezers niet genoeg aanzettea 
zich wel lt- overtuigen dat men hun wel de echte 
M e .  i t l i l e n  A (1 - n e re . voorzien van den 
ero"rnn  '"aarbntafrand met het handteeken van  
l>' T h . K .. w ie r .

P R IJS : Fr . 3 , 5 0  db doos.

Bijzonder te vinden te ;

K o r tr i jk :  Apothekers Copermans,Hulpiau ; /*#- 
ghem: Apotheek Rodenbach ; R ousselare: A po 
thekers Vandewalle, Lybeer; D e y n z e : Apotheek 
Vandekeere ; M eeien  : Apothekers Bonte, F lip t»; 
Mouskroen: Apotheek Fonder; T h ie lt : Apotheek 
Vanderghinst.

K o r t t ijk, Descamps-Terrière, Steenpoort, 8; 
Deneus, Groote Markt en Mulier, Robbeplaats.

Waereghem, Renson.

t  A ; m  3 9  a  s r
>1. «■! > l« n r le e  Meier, chirurzijns-

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

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

IN VERTROUWEN

mag men aanraden aan al degenen die 
lijden aan ZILT, Exzema, Katrienwiel, 
Baardziekten, Klieven der huid en alle 
andere V E L Z IE K T E N , van niets 
anders te gebrui^^i dan de Wereld
beroemde W on d erza lf en  B lo ed zu iv eren d  M iddel der A|»«»f h e e k  
I H W  A I M S C H ,  10, Diepestraat, 
Antwerpen. Volledige behandeling : 2  fr.

Weigert alle namaaksels.

Ce bekomen bij

A DESCAMPS-TERRIÈRE
Steensoort. 8. KIIHTRI.IK.

Men vraagt te huren
huis met vitrien, gelegen te Kortrijk, in de Door 
nijkstraat, de Groote Markt of Graanmarkt.

Men zou pacht overnemen.

Adres ten bureele van het blad.

VVl x NT E K Z  A L F

Vreest den winter niet, want de

WINTERZALF geneest op enkele 
dagen gesprongen, openliggende en 
vervrozen handen.

WINTERZALF maakt het vel 
zacht en lenig.

WINTERZALF is een ware schat 
en eenig in haren aard.

WINTERZALF is alléén te beko- 
| men in de apotheek « Ce Bi?, »
' Rijsselstraat, 32, aan 0,50 fr. de pot. 

--------

Hoesten, fluimen, vallingen, lastig 
ademen, bronchiet, longontsteking 
enz., worden onfeilbaar genezen 
door den B O R S T D R A N K ,  aan 

i fr. 1.50 de flesch.

BORSTPILLEN, aan 1 frank de 
doos.

L* t wel op liet Hilre» i

ApoM-ürsprij “ DE BIS
Rijsselstraat, 32

- K O R T R I J K  -

CU VELIER-EVFRARD 

stoelmaker, Wevelghem 
Kortrijkstraat, 101, belas 
zich met het maken van 
alle slach van stoelen en 

zetels, bijzonderlijk vast 
en sterk en 5 jaar waarborg 

en aanveerdt ook alle herstellingen die ten besten 
mogelijk zullen gedaan worden.

In den  G ouden  K am ,
E. COORNAEiT-OAVID

Wijngaardstraat, 5, Kortrijk

LaHste. • ieiiwiirheden van dorsets
Hterk et« goedkoop.

Oi/op tp npm pn w^8^kalanten 
I fi 6 H - Schoenwinkel

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

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



K unst en  W eten sch a p
W A G N E R S  P A R S IFA L .

(Vervolg).
Eerste bedrijf. —  In ’t heilig graalwoud, dat 

bij onder zijne hoede heeft, ontwekt ridder Gür- 

lemanz twee schildknapen bij ’t morgengeroep 

uit Mousalvat. Zij knielen voor het gebed; wel

haast zien ze een stoet naderen met de zieken 

Amfortas die heeling komt zoeken in het heilig 

meer dat daar uitdeint tusschen de rotsheuvelen. 

Juist op tijds komt Kundrij aan, met een balsem 

uit Arabië; wild en heksachtig van uitzicht, laat 

ze zich vermoeid neerzijgen.

Binst het bad van den koning, deelt Gürne- 

manz aan de nieuwgierige knapen de geschie

denis mede van Klingsor, ’t ridderschap en de 

dienende Kundrij. Hij wordt onderbroken door 

’t geroep der ridders die eene heilige zwaan ster

vend voor zijne voeten komen nederleggen. 

De misdadiger volgt : ’t is Parsifal, een kloeke 

en kloeke jongeling.Van waar hij kwam, en hoe, 

dat weet hij niet. Gürnemanz raadt zijne on- 

onschuld en eene geheime hoop vervult zijn 

hert, misschien den reinen gevonden te hebben 

die Amfortas, volgens de prophetie, moet ge

nezen.

A ls de ridders weerom naar den tempel op

trekken voor den Graaldienst, voert Gümemanz 

hem mede. Daar komen nu de ridders en kna

pen stoetsgewijze met het H. Graal en den zie

ken koning. Deze weigert eerst het H. Graal te 

ontblooten en jammert over het smertend wpe 

zijner wonde, die bij den dienst iedere maal 

openscheurt- en hem zijne zonde herinnert. A l 

sidderen hoort dit Parsifal aan, en ziet verbijs

terd toe; slechts later, in het 2 e bedrijf, zal hij 

bewust, dat lijden en zijn medelijden voelen. Nu 

ziet hij zelfs den wenk niet van Gürnemanz om 

aan het heilig maal deel te nemen, en wordt eerst 

uit zijne bedwelming getrokken na de plechtig

heid, als Gürnemanz, zich bedrogen wanend, 

hem den tempel uitdrijft weerom de wijde we

reld in.

Tweede bedrijf. —  Daar rijst Klingsor’s slot 

op, met zijn sombere muren en hooge torens. 

Als een tooveraar zit hij op eene tinne en ziet 

Parsifal opkomen dien hij door zijne kunst heeft 

weten te verlokken. Seffens bezweert hij Kun

drij die in haar helleslaap hervallen, hem nu 

den jongeling moet helpen verleiden. Ze weer

staat eerst, strijd en scheldt, maar door hare zin

nelijkheid eindelijk overwonnen, verdwijnt zij 

voor haar werk te verrichten.

Intusschen heeft Parsifal al de verwijfde rid

ders, die de muren verdedigden, neergestort en 

staat binnen de wallen op de prachthovingen 

van I<wlingsor te staren. Daar wordt hij nu eerst 

door de bloemenmaagden bestormd, die te m id

den eene oostersche plantenpracht ontloken, 

hun streelingen te vergeefs aan hem beproeven; 

hij wijst ze af en hoort zijn naam roepen van 

achter een bloemenstruik. ’t Is Kundrij in eene 

vrouw van onevenaarde schoonheid herschapen, 

en die den jongeling den laatsten groet zijner 

moeder overbrengt. Door droefheid overmand, 

zinkt hij aan hare voeten, wijl zij hem van Her- 

seleide verhaalt en hem den laatsten kus, die 

zijne moeder hem toezond, lang en driftig op de 

lippen drukt. Brandend voelt hij nu de wellust 

in hem oplaaien; ter zelver tijd hoort hij in zijn 

en voelt hij zijne schrijnende hertewonde; een 

sluier valt hem voor de oogen, hij ziet het 

kwaad, weerstaat en verwerpt de ellendige ver

leidster van zich af. Deze voelt den drift nog 

sterker in haar opjagen, een drift naar liefde en 

naar verlossing. Ten einde harer verleidings

kunst, roept ze Klingsor ter hulp die met de

C H R I S T U S D A G .
Kerstdag, Christusdag !... W at ontzaglijk 

woord !... Ja, heden is het weer Kerstdag, Chris

tusdag, zooals over 1914 jaar Christusdag was, 

zooals het in de eeuwen der eeuwen Christusdag 

blijven zal : Een Eeuwigdurende dag !

Zoo zegde het Paulus, de Apostel der Heide

nen ook: « Christus gisteren; Christus vandaag; 

Christus ja, in alle eeuwen der eeuwen. Amen ».

Laat ons dezen eeuwigdurend en Christusdag 

eens overwegen. Laat ons hem eens wikken en 

wegen, opdat wij al de zwaarte er van, al het 

nooit hoog genoeg geschat belang er van zouden 

kennen en waardeeren.

I

CHRISTUS GISTEREN

maar niet : eergisteren.

Eergisteren was de tijd vóór de komst van 

Christus. Gisteren was de tijd nu 1914 jaar 

geleden. ,

Hoe was het eergisteren, toen Christus nog 

niet op de aarde was gekomen ?...

De menschheid lag gedompeld in verval. De 

Germaansche wereld was woest en wild : O n 

doordringbare wouden; vuile moerassen; onge

baande wegen; armoedig leven; woeste bevol

king.

Rome lag daar als het m iddenpunt van een 

verrotte ikzuchtige beschaving: met slaven die 

wroetten en moordden en uitgemoord werden; 

met zwelgende rijken die brasten op vleesch en 

bloed.

’t Oosten was vervallen uit zijne vroegere rei

nere beschaving, ’t Lag leven- en flenteloos nu, 

onder den hiel van den Roomschen reus die het 

voedde en betooverde.

Waar moest de menschheid naar toe ?
* * *

graalspeer aansnelt; maar op den reinen held 

heeft ze geen macht; ze valt in zijne handen; 

hij maakt er het Kruisteeken mede over den too- 

vertuin en gansch het slot stort neer tot een roo- 

kende puinhoop. Boven er op, staat Parsifal, 

zijn zending nu bewust en uitziende hoe hij in 

Monsalvat zal geraken.

Derde bedryf. —  Gürnemanz woont op den 

boord van het woud versomberd en verouderd. 

In ’t houtgewas hoort zij een kreunen : ’t is Kun

drij die uit haren verwenschten slaap wil ontwa

ken om haar uitboetingsleven te hernemen. 

« Dienen », is het eenige woord dat haar voor

taan over de lippen zal komen. Zwijgend wijst 

zij nu op een naderende ridder met speer en 

schild, wien Gürnemanz verwijt in zulke rusting, 

op Goê Vrijdag, in ’t graalgebied te komen. Als 

uit den slaap gewekt, staart de vreemdeling eerst 

rond, neemt dan zijne lans, steekt ze in den 

grond en valt er voor in aanbidding.

Nu herkent Gürnemanz de heilige speer en 

Parsifal. In vervoering begroet hij beide en de 

verlossing vermoedend vertelt hij den rouw van 

Monsalvat, waar Amfortas den heiligen graal

dienst niet meer wil plegen en waar de oude 

Titurel, van droefheid overleden, vandaag ter 

aarde besteld zal worden.

Alvorens er heen te gaan, zalft Gürnemanz, 

inwendig verlicht, Parsifal tot Graalpriester, die 

zijn eerste verlossingwerk pleegt aan Kundrij, 

met ze te doopen. Nu ontvouwt zich voor hunne 

oogen de pracht der omgevende bloemige na

tuur die al hare heerlijkheid vandaag uitspreidt 

uit dankbaarheid voor het algemeen verlossings

werk dat op Goê Vrijdag herinnerd wordt. Zoo 

verklaart het Gürnemanz. Maar hoort! de klok

ken luiden; opwaarts naar Monsalvat.

Daar komen twee stoeten den tempel binnen: 

de eene met het lijk van Titurel, de andere met 

het H. Graal Weerom smeekt men Amfortas het 

heilig ambt uit te oefenen; maar door smert en 

leed gedreven, weigert hij en bezweert hij de 

ridders, zijn bloedend hert dat hij blootgerukt 

heeft, te doorbooren en hem zoo te verlossen. 

Te midden dier wanhoop, treedt Parsifal bin

nen; met den top der H. Lans heelt hij de won

de. A llen vallen in aanbidding; Parsifal ontbloot 

het H. Graal, dat in hevig lichtgestraal ont

gloeit en zweeft het zegenend rond in de hoogte; 

eene sneewitte duif daalt neder; Kundrij sterft 

van verrukking en boven in de koepelhoogten 

zingt het lied der Verlossing.

2. De legende en hare bewerking.

Eerst moet men weten dat Wagner hier maar 

niet alles uit de lucht en zijne verbeelding ge

grepen heeft. Hij ging vooral putten in de mid- 

deleeuwsche legenden, die met de wijsheid en 

de levensspatting van een aantal eeuwen door

weven waren.

Hij heeft er daar. zijn idealen in vermengd. 

Zoo b. v. de verleidende en boetende Kundrij 

en Parsifal den held van verzaking; eerst moet 

deze alle zinsgenot versmaad hebben alvorens 

de verlossing te kunnen brengen.

’t Is het tweede bedrijf dat het meest drama

tisch opgevat is. In de twee andere, verdraagt 

Wagner soms den gang der handeling door 

wonderbare tafereelen, waar hij door groepee- 

ring en orkestspel den pas gewonnen indruk tot 

in de diepste diepten van ons hert duurzaam 

laat nederzinken. Hier daarentegen is alles jacht 

en strijd: eerst Kundij met Klingsor, dan Par

sifal met al hun tooverkrachten. Daarenboven is 

zinnelijk, en teekent scherp af (wat hij bedoelde) 

tegenover het verhevene en zuiver godsdiens

tige der twee andere bedrijven. De kalme rein

heid van Parsifal, zijne nog driftenvrije ziel en

De Germanen schooten uit hunne rust; en na

derden dreigend de oude Roomsche veste. U it 

de vlakten van Opper-Asie en Rusland kwamen 

de mannen der steppen reeds aangesneld. De 

wind der verwoesting zou over de wereld 

waaien en hem plat vagen.
* # *

Echter terwijl de kanker van ’t verderf alom 

rondvrat; terwijl het zwaartedrukken reeds in

woog, om alles te pletten en te pulver te duwen

—  kwam de herboorte stilaan ingetreden.

In Palestina, midden ’t verkrachtige volk der 

Joden, was een Ziener, een Wonderdoener, meer 

nog een Werker met de groote Liefde ontstaan, 

en ging door het land, als de Weg, de Waarheid 

en het Leven.

Zijne volgelingen na kort, met aan hun hoofd 

Petrus, kwamen weldra ook buiten Palestina, 

naar Rome, en aan geheel de wereld den weg 

toonen, door de waarheid, naar het leven.

En velen kozen dien weg; volgden de waar

heid in geheel hun doen en laten; en verkregen 

werkelijk het leven. Het leven dat gelukkig 

maakt; het leven dat de maatschappij ordent, 

mogelijk ja voorspoedig maakt.
* * *

En nu mochten de woeste horden der Ger

manen, het rotte rijk der Romeinen te pulver 

slaan. Nu mochten de nog woestere snelren- 

nende mannen der steppen, met Attila, Europa 

plat branden.

Toch, dóór die verwoesting, door die ver

nieling heen, zou voort priemen het kiemeke 

van t leven. D it leven, dit christelijke leven, 

overmeesterde op zijn beurt de overweldigers, 

en miek ze christenen, herschiep ze tot chris

tenen.

En nu ontstond een nog krachtiger, voller, 

meer gelukkigmakende leven; een nog meer ge-

zijn onoverwonnen maagdelijkheid beheerschen 

nochtans die aanschouwelijke bekoring en tem

peren er de zinnelijkheid van.

Overal ten anderen, blijft Parsifal op het 

voorplan. Alles beweegt rond hem : In het eer

ste bedrijf, wordt hem alhoewel nog onbewust 

zijne zending opgelegd; in het tweede, bereidt 

hij er zich toe, en in het derde volbrengt hij de

zelfde.

Daartoe verkoos Wagner, die al zijne teksten 

zelf dichtte, een versvorm soms heel vrij van 

maat en lengte, soms in rijm en stroof, volgens 

het lyrische of dramatische hem aangreep. He

laas de vertalingen, bijzonder de fransche, laten 

zooveel te wenschen over, daar ze noch ryth- 

mus noch klankenspel eerbiedigen kunnen. 

Soms heeft de muziek er nog meer door te lij

den, door woordenverplaatsingen die de mo

tieven niet meer rechtveerdigen en zoo de een

heid van het spel breken.

Die eenheid is nochtans een der karaktertee- 

kens van Parsifal, en zij is te meer wonderbaar, 

als men weet dat Wagner jaren lang aan zijn 

geliefd onderwerp gearbeid heeft.

In 1877 was zijn tekst onder druk; slechts 5 

jaren nadien verscheen de partitie. Veel vroe

ger reeds had hij reeds brokstukken in vers en 

muziek overgezet, maar ’t was eerst na de vol

tooiing van zijn « Ring » dat hij zich voor goed 

aan t werk stelde. Het voorspel en de muziek 

van l e en 2e bedrijf was einde 1878 reeds ge

schetst of veerdig en korts nadien ook het 3 e 

bedrijf, ’t Is vooral de instrumentatie die hem

3 jaren genomen heeft samen met de voltooiing 

van het 2 e bedrijf, waaruit hij ’t einden krach

ten kwam en gansch afgemat. Z ijn Tristantijd 

was immers te lang voorbij om zich nog in die 

driftenwemeling met gemak te bewegen.

Korten tijd na Parsifal’s eerste opvoering 

(Ju li 1882) stierf Wagner in Venetië (Februari 

1883); zijn Zwanenzang had alles overtroffen; 

de muziek ervan schijnt reeds op sommige 

plaatsen aan deze aarde niet meer toe te be

hooren; ze vlucht naar boven, waar we ze zul

len trachten te volgen.

3. De muziek.

Hier sta ik voor eene ware moeilijkheid. Met 

eene partitie aan een klavier, zou men de voor

naamste deelen en leimotieven kunnen voor

spelen; nu moet ik mij bepalen bij eenige aan

duidingen.

De leimotieven zijn hier van alle belangrijk

heid. Eerst gebruikte ze Wagner onbewust om 

ze later stelselmatig aan te wenden en vooral in 

Tristan en Parsifal tot hun hoogsten opbloei en 

werkdadigheid te brengen. Ze bestaan uit eene 

korte melodie, harmonische opvolging of ryth- 

mische samenstelling, om een gevoelen, een ka

rakter of een toestand weer te geven. Eerst 

klaar afgeschetst, loopen ze dan verder over 

heel het stuk in de bonste en meest verscheide

ne vermenging en bewerking.

De bijzonderste ervan, moet men volstrekt 

in het oor hebben, wil men die muziek genieten 

en verstaan. Immers het orkester dat den zang 

begeleidt, vergenoegt zich hier niet met eene 

enkele ondersteuning; het gaat zijn eigen weg 

om nu eens met een aangehaald motief een ge

voelen te doorpeilen, dan eens de verholene re

den der handeling aan te duiden. Voorbeelden 

zien wij in de bespreking der bedrijven.

Op andere eigenaardigheden van Wagner’s 

muziek, als zijn doorloopende melodie, chroma

tiek, enz. wezen wij in een artikel hier versche

nen, in Februari, ter gelegenheid van Wagner’s 

honderdsten geboortedag.

D it is van t schoonste en ’t verhevenste dat

ordende, meer gelukkigmakende samenleving: 

de samenleving der beste jaren uit de M iddel

eeuwen.

II

CHRISTUS HEDEN.

Maar nu kwamen nieuwe horden barbaren 

tegen de beschaving inrukken; zij, die onder den 

naam van Protestanten, eerst het goddelijk ge

vestigd gezag der Kerk omver wierpen; daarna, 

onder wisselende namen, geheel de maatschap

pelijke, de huiselijke, de politieke en econo

mische orde omwoelden.

W e hebben altemaal de verwoestingen van 

het leven door die barbaren aangericht besta- 

tigd, en bestatigen ze nog.

W e hebben een tijd geweten, en weten er nog 

zoo een, dat de menschen God buiten heel het 

openbaar levensbedrijf, dus ook buiten de scho

ling voor dat leven, wilden of willen bannen ; 

dat ze de banden van het huwelijk wilden bre

ken, en alleen den lust in den echt of het samen

verkeer wilden of willen botvieren; dat ze de 

werkmanskrachten wilden of willen uitbuiten, en 

ja tot weerlooze vrouwen en kinderen toe, het 

bloed uit het lijf, tot bate en tot winste, zuigen; 

dat ze, met een meerderheid van ééne stem, de 

minderheid zonder die ééne stem, tot de laagste 

verdrukking wilden of willen brengen.
¥ ¥ ¥

Maar de tijden zijn alreeds weer aan ’t keeren.

Uit het onhebbelijke volgend op het verstoren 

der orde, hebben we weerom geleerd dat de 

weg door de waarheid naar het leven voert.

De Pausen vooral, zij de plaatsvervangers van 

den eeuwigen Christus, hebben die waarheid 

deel voor deel, opnieuw uitgewrocht en voorge
houden :

de waarheid nopens God, steun en middel
punt van alles ;

er ooit getoondicht wierd en dient als muziekale 

samenvatting van heel het stuk, d. i. de zege

praal der verzakende liefde.

In t lang wierd het door Wagner zelf in zijne 

schriften uiteengezet; hij duidt er het avond- 

maalmotief, het graal- en geloofmotief en ein

delijk het zondenkwaalmotief als zinnebeelden 

aan van de liefde, ’t geloof en de hoop die de 

verlossing moeten brengen.

Hier zijn eigentlijk twee deelen te onderschei

den : 1 ) De voorstelling der motieven van 't 

avondmaal met zijn boogvormige bevende lijn, 

van ’t graal met zijn opstijgende melodie en 

van ’t geloof dat met vasten druk en klem ne

derdaalt. W ie ze eens op het concert gehoord 

heeft, kan ze niet meer vergeten. 2) De verwer

king van het zondenkwaalmotief met dit van 

het avondmaal, dat nu in drie onderdeden ge

splitst, de verlossing, de wonde en het medelij

den bestempelt. Hier heerscht nu strijd en lij

den. Klagende tremolo’s, zuchtende tonen, on

rustige herhalingen spreken van het schrijnend 

wee dat de zonde in de wereld gebracht heeft. 

Maar de hoop is er nog niet verbannen en aan

moedigend stijgt het verlossingsmotief in de 

hoogten om ons het vaderland aan te duiden 

dat het voorbereid heeft.

Deze wereld vergeten, treedt de toehoorder 

nu het land binnen van ’t H. Graal, dat met ’t 

openschuiven der gordijn, in al zijn woud- en 

bergenpracht zich voor zijn verbijsterd oog ont

vouwt.

(Slot in ’t naaste nummer.)

K alen d er  der op en b are

V E R K O O P I N G E N
M A A N D  DEC EM B ER  1913 

Maandag 29

—  Om 9 uren, ter herberg De Tramstatie, te Oostvleteren, 
verkooping van Herberggerief, Meubels, enz.

Om  12 1/2 uren, ter herberg De Pijpe, te Wyngene, vendi
tie van Herberggerief, Huismeubels enz.

Om  1 uur, bij d'hofstede Maesen, te Becelaere, verkooping 
van 50 koopen Populieren.

—  Om  1 uur, te Wynghene, in de Madoufsbosschen, verkoo
ping van Boomen.

—  Om  1 uur, ter herberg Petite Station, te Thielt, venditie 
van gezaagde Houtwaren.

Om  2 uren, in St-Antonius, te Ardoye, overslag van eene 
Tweewoonst met Zaailand gelegen te Ardoye.

— ■ Om 2 uren, in het Regeeringshotel, te Poperinghe, verkoo
ping van Boschtaillie, Plantsoenen en Boomen.

—  Om 2 uren, te Avecapelle, verkooping van Boomen.

Om 2 1/2 uren, in het Hotel du Nord, overslag van eene 
Hofstede, Bouwgronden enz. gelegen te Kortrijk, langs den 
steenweg van Sweveghem naar Kortrijk.

D in s d a g  30.

—  Om 12 uren, aan de Maraillestraat, te Autryve, venditie 
van 32 koopen Canadas.

—  Om  1 uur, ter herberg Café de la Gare, te Olsene, verkoo
ping van Bouwgronden en Weiden gelegen te Vyve St-Eloy.

—  Om  1 1/2 uur, te Langemarck, venditie van^Boomen.
—  Om 2 uren, in De Zwaan, te Merckem, overslag van een 

W inkelhuis met Erf en Hof.

—  Om  2 1/2 uren, ter herberg ’t Jagershof, te Crombeke, 
verkooping van Plantsoenen en Taillie.

—  Om 3 uren, in het Vredegerecht te Rousselaere, overslag 
van drie W oonhuizen gelegen in de Kattenstraat.

—  Om 3 uren, in den Gouden Hoed, te Meulebeke, overslag 
van twee Woonhuizen.

W o e n s d a g  31.

—  Om 1 uur, ten hove van Victor Stragier, ta. Iseghem, ven
ditie van Boomen op stam.

—- Om  1 uur, in den Bürpot, te Eeghem, venditie van Taillie.
—  Om  2 uren, ter herberg !n Java, te Rousselaere, instel van 

twee Woonhuizen gelegen in de Ooststraat.

—  Om 2 uren, te Wynghene, Kortekeersveld, verkooping van 
Slaghout op stam.

—  Om 2 1/2 uren, ter herberg Maison de Commerce, te Lich
tervelde, overslag van deze herberg en een W oonhuis met 
magazijnen.

—  Om  2 1/2 uren, ter herberg van Achiel Bruneel, te Crom 
beke, venditie van Boschtaillie.

M AAND JANUARI 1914.

Donderdag 1 .

—  Om  9 uren, ter herberg De Koornbloem, te Ruysselede, 
venditie van Gezaagde houtwaren.

V r ijd a g  2 .

—  Om 12 1/2 uren, te Staden, venditie van 200 koopen 
gevelde Sparren.

—  Om 2 uren, ter herberg Au Nouvel Aigle d’Or, te Pope
ringhe, instel van Zaailanden, Meerschen, W oonhuis, Hofste
deken enz.

de waarheid nopens de orde (natuurlijke en 

bovennatuurlijke) in ons zelf;

de waarheid nopens de orde in de maat

schappij.

Zelfs klinkt de leuze van den thans regee

renden Paus: Alles herstellen in Christus !

III

CHRISTUS VAN NU VOORT  

TOT AAN  ’T EINDE.

CHRISTUS IN DER EEUW IGHEID !

Nu begint dus, voor goed, opnieuw de strijd 

voor levenvernieuwing en ordeherstel, door een 

trouwer naleven der waarheid.

W at wij ook zeggen of doen : God is en blijft 

de Meester, het m iddenpunt en de steun van 

alles. Kennen, erkennen wij Hem in heel ons 

leven; geven wij Hem eere, richten wij alles tot 

Hem !

Wij zelf staan hier vóór Hem, in ’t bezit van 

al dé krachten die God ons gegeven heeft, uit

gerust met bovennatuurlijkheid. Ontwikkelen 

wij onze krachten —  harmonisch, dit is onder 

leiding van verstand en wil —  en ook boven

natuurlijke, dit is met in achtname onzer boven

natuurlijke verheffing.

Houden we heilig de orde die God wil in 

het huisgezin en in alle betrekkingen tusschen 

man en vrouw.

Trachten we te herstellen ook, met Gods 

hulp, de orde in de politieke en economische 

maatschappij, door een redematig regelen en 

eerbiedigen der verhoudingen.

En zoo —  langs den weg der waarheid zal 

het leven weer opborrelen, uitbundig en over

vloedig. En ’t leven zal gelukkig maken, de een

lingen en de maatschappij. En allen zullen de 

waarde gevoelen van Kerstdag, van Christus 

en van den eeuwigdurenden Christusdag.

H. V ERLEYE .



door uw neerstig bijwonen der sermoenen —  

telkens waren er meer dan 300 mannen uit alle 

standen tegenwoordig —  dat gij beantwoordt 

aan den oproep van uwe priesters; mochtet gij 

zoo voort doen, mochtet gij den raad van E. 

Pater volgen, en met nog grootere verkleefdheid 

dan te voren gehecht zijn aan uw zoo bloeiende 

zieldeugddoende genootschap !

MARCKE. —  De Vlaamsche Kring richt op 

heden Zondag een prachtige Vlaamsche feest

avond in. Uitgelezene muziekstukken, ernstige 

en luimige liederen, tweespraken, enz. zullen 

elkander afwisselen.

Prijzen der plaatsen: Voorbehouden fr. 1,50; 

Eerste rang fr. ] ; tweede rang fr. 0,50.

Plaatsbespreking •: « Ark van Noë ».

-W e zetten iedereen ten zeersten aan dit luis

terrijk feest bij te wonen.

MEULEBEKE. —  Cyriel Debusschere, die 

Zaterdag laatst bij Gallez, een rijwiel in huur ge

vraagd had en er Zondag mede op zwier was te 

Hulste, alwaar het rijwiel voor een spotprijs ver

kocht werd, werd Dinsdagvoormiddag door de 

gendarmen van Meulebeke in zijne woning aan

gehouden en naar ’t gevang van Kortrijk over

gebracht.

OEDELEM. —  De Katholieke Jonge Wacht 

voert vandage het bijbelspel Jozef op : Jozef in 

Dothan en Jozef in Egypte.

Schoon voorbeeld!! Hertelijk proficiat aan 

die durvers en baanbrekers op tooneelgebied!!

OOSTROOSBEKE. —  Vrijdagavond, rond

7 uren, verliet Aloïs Vermeulen, oud 24 jaar, 

jongman, de vlasfabriek van M . Vanden Bul- 

cke. De jongeling was per rijwiel. Op de grint- 

baan kwam hij in botsing met eenen wagen, be

spannen met twee peerden en geladen met vlas. 

Vermeulen viel van zijnen velo, en werd door 

den wagen zijdelings aangereden.

Vermeulen werd erg gekwetst aan het hoofd 

en een been opengereden.

THIELT. —  In de schoenfabriek Asch & Ce, 

is de genaamde Constant Galle Maandag 11. 

gevat geweest in eene machien. Hij werd ver

scheidene malen rondgedraaid, zoodat al zijne 

kleed eren gescheurd en aan flarden waren. Hij 

is ook gansch het lichaam gekwetst en klaagt 

over inwendige pijnen.

W AEREGHEM . —  Een geweldige brand 

vernielde Dinsdagmorgen, rond 5 uren, het 

huis bewoond door Karel-Louis Rogge, en kost

te bijna het leven aan den zoon Petrus. Deze 

lag nog te bed en op zeker oogenblik stortte de 

zoldering in.

Niets kon gered worden van den huisraad.

WEVELGHEM. —  Dinsdag laatst droeg al

hier de E. H. Oct. Hanssens zijne eeremis op. 

Vele parochianen hadden er aan gehouden de 

mis van den nieuwgewijden priester bij te wo

nen, en zoo ook hunne deelneming in de vreug

de der achtbare familie Hanssens betoonend. 

Aan den jongen leviet en geheel zijne eerzame 

familie, onze hartelijkste gelukwenschen!

—  Maandagavond rond 8 uren enhalf is een 

geweldige brand uitgeborsten op den Post- 

hoornhoek. V ijf hekkens geroot vlas en een 

mijt zijn gansch opgebrand. Het vlas hoorde toe 

aan Deruytter Isidoor. De schade beloopt tot 

2 2 0 0  franken.

V L A A M S C H  IN ’T  LEGER.
A l is ons, Vlamingen, geen volledige voldoe

ning geschonken in de nieuwe legerwet, toch 

zouden we ons over een merkelijke verbete

ring mogen verheugen, indien alle voorschriften 

maar stipt werden nageleefd.

Daarom is het de plicht van eiken Vlaming, 

zooveel hij kan, te beletten, dat de militaire 

overheid nog langer zoo gemakkelijk met de 

Vlaamsche taalwetten omspringt. Sommige van 

die heeren stellen zich die wetten nog te veel voor 

als voorschriften die men ongestraft kan nale

ven, maar waarvan de overtreding wenschelijk 

is. W ij echter meenen dat alle wetten, ook de 

Vlaamsche dienen geëerbiedigd; en het V laam 

sche volk zal desnoods zelf waken op de toepas

sing der Vlaamcshe wetsbepalingen; want de 

Vlamingen moeten gewoonlijk tweemaal kam

pen eer zij iets bezitten; eerst om de wet en dan 

om de toepassing der wet.

Daarom richten wij ons tot alle Vlamingen, 

maar bezonderlijk tot de Vlaamsche soldaten 

om te vragen dat ze elke overtreding der V laam 

sche taalwet in het leger, aan het Katholiek 

Vlaamsch Secretariaat (Montignystraat, 72, 

Antwerpen) zouden kenbaar maken, er bijvoe- 

gende de omstandigheden die het kwaad zou

den veranderen of zeer bezwaren...

De klachten zullen overgemaakt worden aan 

den .Heer Minister die overigens niet beter 

wenscht dan de wet te zien toepassen.

V A N  A F  DEN JA N U A R I 1914, dient 

daar bijzonderlijk op gelet en gewaakt.

B U R G E R S T A N D
ARDOYE.

Geb. — Maurice Viaene, zv. Richard en Idalia Vermeulen. —  
Cyriel Desmet, zv. Victor en Hortense Tack. —  Clara Samyn, 
dv. Arthur en Elisa Vandecapelle.

Sterfg. — Leonia Geldhof, 38 j.

GULLEGHEM.

Geb. —  Magdalena Wittebolle, dv. Hector en Maria Lecluyse.

—  Daniël W itdoeck, zv. Josef en Julma Debrouwere. —  Elvire 
Verscheure, dv. Alfons en Irma Seynaeve. —  André Soen, zv. 
Constant en Pharailde Dorme. —  Jules Delaere, zv. Richard en 
Lucia Steelandt. — Bertha Vancoppenolle, dv. Henri en Maria 
Sabbe. —  Julia Debrouwere, dv. Alois en Louise Rasson. — 
Irena Vuylsteke, dv. A lidor en Maria Bailleul. —  August De
jaeghere, zv. Hector en Paulina Orymonprez.

Sterfg. —  Maria Nuyttens, 24 j. — Rosalia Beesme, 74 j. 
echtg. van Engelbert Claeys. — Godelieva Watteny, 8 m.

INGELMUNSTER.

Geb. — Jeroom Maes, zv. Achiel en Elisa Delaere, Hooghe.—  
Michel Bossaert, zv. Alfred en Irma Vandaele, Hooghe.—  Ivonna 
France, dv. Oscar en Pharailde Eggermont, Kortrijkkalsijde. —  
Dina Bataille, dv. Frans en Emma Vanlerberghe, Molleveld. —  
Omer Sabbe, zv. Cyriel en Maria Vanooteghem, Kortrijkkalsijde.

Sterfg. —  Louisa Vergcte, 71 j. zonder bedrijf. —  Barbara 
Dupont, 83 j. landbouwster, wed. van Charles Carette. —  Julia 
Ramon, 5 j. —  Maria Douriez, 71 j. kloosteroverste. —  Gaston 
Declercq, 6 m. —  Alois Pattyn, 8 dagen. —  Emma Carron,' 
55 j. huishoudster, echtg. van Medard Vuylsteke.

ISEGHEM.

Geb. —  Paula Leenknecht, dv. Jules en Silvia Hoste, Krekel- 
motestraat. —  August Lafaut, zv. Frangois en Maria Vyncke, 
Kortrijkstr. —  Noël Vanmellaerts, zv. Jules en Elisa Huysen 
truyt, Krekelstr. —  Remi Velghe, zv. Victor e'n Emma Mortier, 
Claerboutshof.

Sterfg. — Julia Vens, 5 m . Heye. —  Georges Verlinde, 9 m. 
Mandelstr. —  Emiel Colpaert, 71 j. echtg. van Stephania De- 
simpelaeie, H. Hertstr. — Ignace Desmet, 70 j. wed. van Ma
thilde Callens en van Maria Creton, echtg. van Rosalii Ver
meersch, Gentstr. —  Emiel Bruggeman, 11 dagen, Droogen Jan.
—  Silvin Eeckhout, 61 j. wed. van Henrica Vandeputte, echtg. 
van Maria Vaneegroo, Wijngaardstraat. —  Valeer Caryn, 9 m. 
Becelaershof. —  Rosalia Vermaut, 83 j. wed. van Ivo Vancom- 
pernolle, Slabbaertstr. —  Melania Claeys, 89 j. wed. van Aug. 
Vandevoorde, Bellevuestr. —  Josef Binquet, 6 m. Rousselarestr.

KORTRIJK.

Trouwbeloften . —  Josef Driesschaert, meubelmaker, kleine 
Leiestr. en Clara Verlinde, kleermaakster, Meenenstr. —  Julien 
Craeynest, beeldhouwersgast, Veemarkt en Juliana Verlinde, 
kleermaakster, Meenenstr. —  Maurice Vanbossele, rondventer, 
Proostdijstr. en Elodie Defever, rondvenster, Ste-Annabeluik. - 
Michel Sandra, meubelmaker, Elisabethdreef en Adriana Ver
faillie, huishoudster, Proostdijstr. —  Josef Vancoeyghem, be
diende, Steenpoort en Maria Botquin, zonder bedrijf, Molenstr.
—  Josef Lampe, meubelmaker, Staceghemsteenw. en Magdalena 
Mestdagh, bobijnster, Voetweg 79. — Medard Lefever. smid, 
te Rijssel en Rachel Libeer, huishoudster, te Kortrij!', verblij
vende te Rijssel. —  Henri Meurisse, vlaswerker, wed. van Elisa 
Allegaert en van Bertha Verbrugghe, te Cuerne en Maria Deleu, 
huishoudster, wed. van Ernest Orgaer, Toekomststr.

Geb. —  Magdalena Clarysse, Slachthuisstr. —  Rachel Vanden- 
bogaerde, Doornijksteenweg. — Roger Ameye, gehucht Walle.
— Godelieva Robesyn, Gazstr. —  Jules Pieters, Yperstraat. —  
Anna Decaluwe, Kapellestr. —  Maria Huyse, Doornijksteenweg.
— Robert Demets, Voorzienigheidstr. —  Noël Vandeplèssche, 
Vaartstr. — Jaak Ovyn, Wapenplaats.

Huw. — Albert Vanheuveibeke, 25 j. fabriekwerker, Lood- 
witstr. en Augusta Rubbrecht, 21 j’. borduurster, Ste-Annabeluik.

Sterfg. —- Juliana Vermeulen, 5 m. Vaartstraat. —  Julien 
Dobbelaere, 75 j. zeepzieder, wed. van Georgina Verschoore, 
echtg. van Helena Vanmeldert, Budastr. —  Constant Goddaer,
74 j. zonder bedrijf, echtg. van Philomena Descamps, Veldstr.
—  Maria Sengier, 65 j. huishoudster, echtg. van Gustaf Van- 
slembrouck. —  Jan Druwé, 2 m Doornijksteenweg. —  Adolf 
Waelkens, 54 j. kloefkapper, echtg. van ju liana Algoet, Muyn- 
kendoorstraat.

LEDEGHEM.

Geb. — Jereom Messelis. — Norbert Dumoulein. —  Andreas 
Louage. —  Pierre Herman.

Sterfg. — Bertrand Demeyere, 11 m .—  Camiel Vanhaverbeke 
40 j. —  Silvia Vandeputte, 77 j. —  Paulina Callens, 83 j. wed. 
van Jan Verraes. —  Petrus Verhelst, 63 j. wed. v. R. Seynhaeve.

ROUSSELARE.

Trouwbelofte —  Gustaf Ingels, smidsgast, voorheen te Gent 
en Leonia Lamote, haspelaarster, te Rousselare.

Geb.—  Nestor Depreiter, Beverensteenweg.—  Emiel Verlinde

St-Jorisstr. —  Georgette Houthoofd, Dixmudesteenweg. —  Joris 
Raveschot, Borstelstr. —  Romania Feys, Dixmudesteenweg. —  
Julien Decoene, Pilders. — Godelieva Allewaert, Bleekeriestr.

Gustaf Decloedt, Ardoyesteenweg. —  Magdalena Depla, 
Ardoyesteenweg — Margaretha Gaytant, Kattenstr. —  Celina 
Vanryckeghem, Groenestr. — Maria Wullaert, Hoogledesteenw.
—  Marcel Moerman, Groenestr. —  Valeer Cappelle, Yperaarde- 
weg. — Augusta Vanryckeghem, Bruggesteenweg. -  Elodia 
Demeulemeester, Vijfwegenstr.

Sterfg. — Gaston Degryse, 4 m. Dixmudesteenweg. — Hor
tense Provost, 5 weken, Rumbekesteenweg. —  Maria Deckmyn, 
2 m. Gitsstr. — Sara Caytan, 3 m. Hoogledestw. —  Clementine 
Depraetere, 28 j. kantwerkster, echtg. van Oscar Verkindere, 
Vijfwegenstr. —  Karei Dufoor, 75 j. leurder, wed. van Coleta 
Sobry, Hospitaal —  Augusta Vanryckeghem, 1 dag, Bruggestw.
—  Clementia Baele, 36 j. kantwerkster, Spanjestr. —  Camiel 
Pauwels, 56 j. wever, Armeklarenstr.

STADEN.

Geb. —  Alina Logghe, dv. Leo en Valerie Devriendt, Hand- 
zamestr. —  Julia Stragier, dv. René en Louisa Vandevyvere, 
Drevestr. —  Irena Bruwier, dv. Cyriel en Suzanna Devlsscher, 
Lukhoek. Maria Capelle, dv. Cahiiel en Louisa Vanlauwe, 
Plaats. —  Lia Six, dv. Henri en Emma W inne, Hoogeveld. —  
Joris Vermeulen, zv. Victor en Maria Everaert, Groote Veldstr. 

Sterfg.— Mathilde Saelen, 60 j.  echtg. van Henri Steverlinck.
—  Maria Deprez, 7 m. Sparre. — Magdalena Wybaillie, Sparre.
— Maria Vanlauwe, 67 j. wed. Schollaert, Stareke.

THIELT.

Geb. —  Roger Goethals, Kistestr. — Sterfg. —  Maria W u l
laert, 7 w .—  Margareta Debusscher,8  w .— Jan Vermeersch, 5 w.

W EV ELG H EM .

Trouwbeloften. — Henri Clicq, van Toerkonje en Elisa 
Vanneste. —  Omer Vanlede en Joanna Vandenberghe. —  Remi 
Vanderplancke en Zoë Demasure. —  Maurice Vanbecelaere en 
Herminie Callens. —  Cyriel Desrumeaux en Antoinette Deroo. 
René Vandamme, van Lauwe en Celina Lecoutere.

Geb. —  Laura Vandekerkhove, dv. Alberic en Maria Vlamynck. 

Sterfg. —  Lia Cottignies, 26 j. echtg. van Jeroom Martin.

Karei iieyaert te Staden.
Zaterdag avond 19 dezer is de Heer Beyaert van 

Brugge eene voordracht komen houden voor de 
Jonge Wachten en de Franschnians van Staden : te 
zamen ruim een 250 man.

Als stelling nam de spreker: « Wordt mannen 
sterk van lijve en sterk van ziel ! » Hij toonde 1° Dat 
enkel, het kristelijk zedelijk leven, bekwaam is het 
welgelukken van onze werking te verzekeren. 
2° Waarin én het kristelijk én het zedelijk leven 
bestaan, en dat beide onafscheidbaar zijn. 3U Welke 
de hinderpalen zijn en de gevaren, die de jonkheden 
en de mannen hedendaags in de wereld ontmoeten.

Aan onze opkomende soldaten toont hij hoe zij 
moeten toonbeelden zijn van oppassendheid, eerbie
digheid en onderdanigheid jegens de oversten, en 
vooral toonbeelden van zedelijkheid, indien zij willen 
hun zending vervullen in de kazerne. Zoo doende, 
zei hij hun, zult gij eerbied inboezemen voordekris- 
telijke geloofsleer.

Om zijne kernige rede te sluiten, verklaarde geest
driftige spreker, wijzende op het tabernakel, de 
zinrijke spreuk van Zijne Heiligheid Paus Pius X : 
« lnstaurare omnia in Christo ! » — « Alles herstellen 
in Christus ! »

Al de weldenkende jonkheden en franschmans 
waren op deze prachtige vergadering tegenwoordig. 
Een bijzonder opmerkingsken; deze vergaderiug 
werd gesteld op den Zaterdagavond, omdat ’s Zon
dags, gewoonlijk vele dier lieden belet hebben, ’t Is 
een goeden inval geweest vanwege den inrichter; 
zijn voorbeeld zal ongetwijfeld navolgers vinden !

HT
De merkwaardige schui

mende en bleekende eigen
schappen der Sunlight is 
men verschuldigd aan de 
zorgen bij haar bereiden 
in acht genomen, alsook 
aan den keus der grond» 
stoffen.

Huismoeders 

vergeet het niet!

NIEUWE GAZNIOTOR
merk L A  1< O l I t A I I .  kracht 4 1/2 peerden, alsook alle toebehoorten, tansmissiën, 
poulies, enz. worden, uit reden van veranderingen, te koop aangeboden.

Alle dagen in werking te zien ter drukkerij J . V erm aut, Langesteenstraat, 28, 
Kortrijk. — Voordeelige voorwaarden.

Genezing van
een Schoolmeisje.

Het portret dat wij hierbij afdrukken 
is dat van de kleine Juliette Monnet, een 
schoolmeisje van n  jaren De kinderen 
zijn in de klasse gedurende een maand. 
Het lezen van het onderstaande kan niet 
zonder belang zijn voor de ouders van 
schoolkinderen i welker gezondheid niet 
algeheele voldoening geeft.

Mevr. Monnet die te Lyon woont,.40, 
rue de la Quarantaine, de moeder van 
dit meisje, schrijft ons het volgende:

Kleine Juliette Monnet

« Toen mijn dochtertje Juliette heel 
klein was, heeft zij een luchtpijp en 
longontsteking gehad e:i sedert dien tijd 
was zij tenger gebleven. Ongeveer een 
jaar geleden werd haar gezondheid slecht. 
Het kind leed zeer door den groei en 
bovendien door vermoeidheid ten gevolge 
van haar schoolwerk. Zij had de lust ver
loren, zoowel in haar werk als in haar 
spelen ; zij was zwak, bleek en zenuw
achtig. Zij at niet dan tegen haar zin en 
beklaagde haar eiken dag over hoofdpijn, 
verblindingen en duizelingen. Bovendien 
was zij vol op de borst geworden en kon 
niet gauw loopen zonder dadelijk buiten 
adem te zijn. Daar noch versterkende, 
noch ijzerhoudende middelen dien staat 
van bloedarmoede hadden kunnen over
winnen, heb ik gedacht haar de Pink 
Pillen te doen gebruiken, waarover ieder
een zoo veel spreekt. Deze pillen hebben 
de zoo zeer gewenschte genezing gebracht. 
Nu is mijn dochtertje krachtig, vroolijk 
en vol opgewektheid. Zij doet haar werk 
met volharding en regelmaat. »

Indien uw kind geen lust in school
werk heeft, geene vorderingen maakt, 
zijt gij dan wel zeker dat dit alleen uit 
luiheid voortkomt? Is het kind volmaakt 
gezond p Is het zoo sterk als het moet 
zijn ? Wordt het niet door den groei 
gekweld ? Beknor het niet, indien het 
niet wel is. De studie is moeiélijk voor 
zieken en voor zwakken. Breng het kind 
eerst op krachten, geef het daartoe de 
Pink Pillen en wanneer zijne krachten 
voldoende zijn, dan kunt gij eischen dat 
het zijn werk zal doen.

De Pink Pillen worden verkocht in 
alle apotheken en in het dépot voor Bel
gië, Apotheek Derneville, 66, Water- 
loolaan. te Brussel. Fr. 3.5o de doos : 
Fr. 17.50 de ?es doozen, franco.

Studie van den Notaris M ussely , 
te Ledeghem.

I . Op Maandag 5 Januari 1913, om 
i ure namiddag, openbare Verkooping 
van TO k o o p e n  E IK E N  en 3 0  k o o p e n  E SSC IIE .X , wassende in 
een bosch genaamd Kalfsvage, afhangen
de der hofstede te Moorslede-Slyps, ge
bruikt door M. Frangois Vandeputte- 
Vanneste. —  Tijd van betaling.

De boomen zullen overgeslegen zijn 
op grondgebied Ledeghem.

II .  Op Maandag 12 Januari 1913, 
zijnde Verkoren Maandag, om 1 ure na
middag, te Ledeghem, op het houtplein 
van M. Victor Scheldeman, hoütkoopman

J a a r i y k s c l i e  V e n d i t i e  
van allerhande

Gezaagde Houtwaren.
Langen tijd van betaling.

Op Woensdag 14 Januari 1914, om 4 
uren namiddag, ter herberg Den Anker, 
gehouden door M. Victor Scheldeman, 
te Ledeghem, Statiestraat,

I N S T E L  
van een H o fsted ek en , een afzonder
lijk W o on h u is  en B ou w gron d en , 
groot in het geheel 2 heet. 67 aren 26 

centiaren, te Wevelghem, Wijmberghoek.

Deze goederen hangen af der erfenis 
van Frederic Plouvier, onlangs te W e
velghem overleden.

O V E llS L A G
op Woensdag 31 December 1913, om 4 u.
nanoen, te Dadizeele, ter herberg Het 
Gemeentehuis, gehouden door M. Cesar 
Ingelbeen,van een schoon onlangs nieuw

H U IS  met Stagie,
op cijnsgrond, te Dadizeele, recht over 
de kerk. — Onmiddelijke ingenottreding.

Slechts ingesteld 5 ,0 0 0  fr .
Deze laatste geschiedt met tusschen

komst van den Notaris C aem erlyn ck  
van Passchendaele.

T r o u s s e a u x ,  L a y e t t e s .

A  L.A M  V ISON 1>U B LA N C

I n  ’t  W it o o e d h u is

G a b r i e l l e  F E Y S  & Cie
3, D oorn ijk stra at, K ortrijk.
Alle slach van gemaakt Witgoed, Lijn

waden, Zakdoeken, wolle Sargiën, Spreien 
(Courte-Pointes).

Bijzonderheid van Beddelakens en Oor
kussens.

Opening van het magazijn, den 30 De
cember aanstaande.

Studie van den Notaris A m ey e , 
te Rousselare.

O p e n b a r e  V e r k o o p in g
van eene

goede en schoone Hofstede
groot 1 9  hectaren 3 3  aren 3 0  cent. 
te Rousselare (wijk Magermerrie), ver
deeld in 17 koopen ; zie de plakbrieven.

Verpacht aan sieur Gustave Vanrolle- 
ghem, mits 2,280 fr. boven de lasten en 
assurancie, met recht van pacht tot den
i October 1918.

Ij2 0/0 insteipenning. Recht van samenvoeging.

Z IT D A G EN .

In s te l:  Donderdag 29 Januari 1914, 
in de herberg De Schaar, Manestraat, 
dicht de Groote Markt.

Toeslag: Donderdag 12  Februari 19 14  
in de herberg De Trompette, Noordstr., 
te Rousselare, telkens om 2 uren zeer 
stipt namiddag.

Bekwame schrijnwerkers
worden gevraagd bij Joseph Debels, Be- 
verlaai, 1, Kortrijk.

Mpn v r a a n t  W in k eld o ch ter , 
iTien v rddy i g0e(j ,jen artikel mer-
cerie kennende. Goede getuigschriften en
goeden loon.

Zich aanbieden : Ville de Paris, 26,
Leiestraat, Kortrijk.

D E  W I N T E R  !!!
Groote nieuwe keus van W o lie  S arg iën  

Gewatteerde Spreien 
Voetkussens 

Nieuwe modellen van Carpetten in Mour- 
zouck, coco, manille.

SPECIALITEIT v a n  MATRASSEN.

H E N R I  D E S M E T
L e ie s tra a t, 30 , K ortrijk.

E L E C T R IC IT E IT
Onderneming van Licht, Dynamos,Motoren 

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

Warm water en Stoomverwarming.

F. Van den Bulcke & Zonen
O v e r le ie s tr a a t, 54 , K ortrijk.

L o o d g ie ter s , Z in k b ew erk ers
Gezondheidstoestellen en Leidingen 

Werkhuis speciaal ingericht voor werken 
van fabrieken en nijverheidsgestichten. 

s p o e d ig e  b e d ie n in g

Werkhuizen en Bureel: St-Janstraat, 41 
Kortrijk.

Te koop uit ter hand
Eene welingerichte, gekalante BRO UW ERIJ in stadje van West-VI. met ma

terieel, schoon Woonhuis met Hof en
15 Herbergen ; zet op de hoogte van het 
brouwen.Winsten bewezen.— Te wenden 
ten bureele van dit blad.

Her ie hl aan de Ouders.
Die hunne kinderen den stiel van het naaien en 

snijden willen aanleeren, gelieven zich te wenden 
tot P almer GEERS-LOOF, Wijngaardstraat, 49, 
Kortrijk. —  Patronen op maat.

Het huis gelast zich met het maken aller klee- 
deren voor Heeren en Damen.

Groote Meubelmagazijnen
3 ,  K r ii it r , 3

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

K O R T IU .IK
Oud Hnis We Vaiideleciie r  &g.vandeleene

OPVOLGERS

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

Matige prijz en

Florent RIanckaert 8: Cie
K l e u r e n  e n  V e r n is s e n

K O I Z A I V E U  F  F  .1 A  I '  O  IV A  I  8
Entreprise générale de parquets 

A e l b e k e s t e e n w e g ,  K o r tr Q k .
Onze geëerde kalanten worden hier

door verwittigd dat onze magazijnen en 
bureelen,van af 15 October, overgebracht 
zijn van den Aelbekesteenweg naar de

Parkstraat, 13, K ortrijk
T e le fo o n  291.

V A N  I>E V L A S M A R K T

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

GAAT Z IEN  EN O O RD EELT .

Voor buiten stad wordt alles verzorgd en franco 

ten huize besteld.

Let goed op het adres :

Robert Declève-Spierinx
V la sm a rk t, 2, K o r tr ijk .



DE MAAGZIEKTEN
-------- —

Wat is eene
maagziekte ?

Eene maagziekte is eene ware besmetting van de maag, het is eene maag
die de spijzen niet goed meer verteert, het is een algemeen ongemak vergezeld 
van oprispingen, zwaartegevoel, zuur, draailingen, hoofdpijnen, zwellingen, 
rassen, stikkingen, hartkloppingen, slaperigheid en afgematheid, bijzonderlijk na 
Eet eten. Het is een zenuwachtige toestand der maag, die krampen veroorzaakt, 
kolijken, brakingen, slechte spijsvertering, pijnen in den rug, den buik, tusschen 
d* schouders ; nachtmerrie, slapeloosheid, droefgeestigheid, gevoel van droeiheid, 
«ntmoediging, neerslachtigheid en zwarte gedachten.

Het is een diepen ommekeer van het geheele gestel, het is een pijnlijke en 
on dragelijke toestand. Er bestaat slechts een waar geneesmiddel dat ten volle de 
maagziekte kan genezen, dit zijn de Poeiers de Cock, omdat de Poeiers de Cock 
de maag ontsmetten, alsook de ingewanden, haar al hare krachten terugschenken 
•n  de spijsvertering doen werken alsof de maag nooit ziek geweest ware. Het 
is een onschadelijk middel, volkomen werkzaam en dat altijd gelukt, zelfs in de 
meest ingewikkelde gevallen. Eene enkele doos Poeiers de Cock geeft betere 
aitslagen dan lange maanden van eene andere behandeling. Beproeft een* 
doos Poeiers de Cock, gij zu lt er over verwonderd z ijn . Da Poeiers de 
Cock genezen alle dagen maagziekten die door geene enkele andere remedie 
konden genezen worden. — Men kan de Poeiers de Cock koopen in alle goede 
apotheken, aan 2.50 fr. de doos. Alle andere remediën weigeren.

D EI H È E S T E R  B '  &  Z
Groote M arkt, R O U S S E L A R E

rs

A/V\

A. BELPfliRE- ROYON
Statieplaats,

ROUSSELARE 
HANDEL IN STAAL EN IJZERWAREN

AllerliaiÈ piaartacde CoreeMajp
v o o r  a l l e  a m b a c h t e n ,  z o o a l s  :

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

BOUW  ARTIKELEN : Balken, Bandijzer, Pompen, Sloten, Krukken, Char- 
nieren, Leenen, Spagnoletten. — L a tte s to o r s - a r tik e len . — Dakvensters 
Watersteens, Afleiderbuizen, Piscienen, Kaveschuiven, Sterfputten, Citeerndeksels! 
Deurpaneelen. — K a v eg ek k en . — Deur- en Belletrekkers, enz., enz.

V o l l e d i g e  k e u s  v a n  .H e n a v ie - A r l ik e lo n .
Verders te bekomen A L L E S  wat den handel

betreft.

VOOR LfWDBOUWERS E ii HiEKEÜKWEEKERS. 
I O nfeilbaar Ontsm et Geneest- V erkloekt

tegen sterfte,cholera.dyphterie. pokken,
[ snot en alle besm ette lijke z iek ten

iHetis beter eene ziekte te  voor- 
1 tomen dan ze  te  m oeten^

P r ijs

_ "2 .2 5  fr. d e  pak ,
ö e s tr jd e r ,^ ^  jgf | f  f t  ̂ p a k  VJP1  kj/O,

overal franco verzonden.
 ̂ renpak is w/doende om duizend koppen v o!/romen tegene/en.

Ten verstandige boer verteertgeern 6.50 tr om er 100 te u/innen. 
g e b r u i k t  e n  g i j  z u l t  O N D E R V IN D E N  •

B ere ide r: A C H . L Y B E E R ,  A po t h eek  h et  R o o o e  Kr u is  

STATIEPLAATS R O U S S E L A R E .  TELEFOON  N =2 0 6 .

indien gij de gezondheid uwer 
kinders betracht, gebruikt geen andere

W I . Y D O L I E
dan deze vervaardigd door den Apotheker-Schei
kundige VANDE W ALLE .

Deze W indolie zonder anijs bereidt, vervangt 
zeer voor i ieiig de Slaapsiroop, zonder den nadee- 
ilgen invloed dezer i aatste op de hersenen der 
kinderen teweeg te brengen, stilt oogenblikkelijk 
de felste buikpijn der kinderen en lost onmiddelijk 
de winden.

Prijs : De flesch 1.00 fr .; de halve flesch 0.50.

W ordt 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 bfj den

APOTHEKER-SCHEIKÜNDIOB

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

9, N OORDSTRAAT, 9 (dicht bij de Groote Markt),

R O U S S E L A R E  — Telefoon 175

Plaaf? der Hoenders
De plaag begint schielijk met eenen gelen of 

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

Het gebruik der PO E IERS  van V A N D EW A LLE  
belet het leggen niet en voorkomt de ziekte in ge
val van besmetting op de omliggende hofsteden.

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

P rijs : 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 bevrachtende Poeiers, Longpoeiers, Melk- 
poeiers, Zulveringpoeiers, enz. voor koeien en 
peerden, en die altjjd met een goeden üitval be
kroond zijn.

H ET ROOOE K R U IS
KJ

Achille Lybeer
AjOtheker-Scheikundigt

Statieplaats, R O U S S E L A R E
Telefoon 266.

Ongetwijfeld is A m l ^ r a l n a l  de 
beste remedie om de wederspan nigste TAND- 
en HOOFDPIJN te verdrijven. Wonderbare en 
talrijke genezingen worden er door bekotnen. 
10 minuten zijn voldoende. Bevat niet de 
minst maag krenkende stof en mag genomen 
worden naar beliefte.

Zeker, gemakkelijk tn spaedif. 

t fr. de doos van 7 cachetten.
2 fr. 16

Ubtronwt n tan eene slepende verkoudheid
die kan gevolg geven aan bronchiet en tering. 
D e  I I O I t 8 T I> IL L E \  van ACHILLE 
LYBEER zijn daartegen het meest geprezene 
middel. Zij verdrijven hoest, fluimen, heesch- 
heid, alle ziekten der luchtpijpen.

Met ieder doosje bekomt men eene genezing 

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

Deze uitmuntende remediën worden per
terugkeerende post, verzonden tegen man
daat der weerde en opleg van S cent. voor 
ptrt.

M EU B ELS  S P IE G E L S  

ST O V EN
H n l s  - v an  v e r t r o u w e n

V . H A P -D E  B R U Y N  E
38, 0. L. Vrouwstraat, Kortrijk

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

Matrassen van af 17.00 fr. 

G R O O T E  KEUS  VAN STOVEN.

Gemak van betaling op aanvraag.

De Borstbalsem
Vande Walle

geneest overal de meest gevreesde

V erk oud h ed en  en V allin g en .
Prijs : de flesch 1.50 fr.

Alleenlijk verkrijgbaar 
ln de welgekende apotheek

F r a n z  VA i\ «E W A L L E
Noordstraat, ROUSSELARE. Tel. 175

I R I E I T J  D V L A .T I S IL\£
De meest ingewortelde, de smartelijkste jicht, de heupjicht en de lendenpijnen, 

zelfs de hardnekkigste, zullen niet weerstaan aan de I V l I l i a m  C a c h e t t e n .  
Het is het wetenschappelijk geneesmiddel van het rhumatisme. De W i l l i a i i »  
C a e b c i t r i i  werken op het vel, op het bloed en ook op de blaas.

Zi 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, RodenbachltVeihamme, en o v e r a l ,

L e  P a , y sA L G E M E E N E

Verzekerings=Maatschappij

Zetel te KORTRIJK, Rijssel- en Oude Vestingstraten
(E igendommen der M aatschappij)

Ingang der Bureelen : RIJSSELSTRAAT, 55a  —  Telefoon <80

Bijzondere zetel te BRUSSEL

B e l i e o r d e r - B e s t u u r d e r ,  II. S E Y X A liV R .
Verzekeringen op het Leven, tegen Brand, Ongevallen. — Persoonlijke Verzeke

ringen, Paarden en Rijtuigen, Rijwielen, Spiegelruiten, Burgerlijke Verantwoorde

lijkheid, enz., enz.

B IJZO N D ER E  V O O RD E EL IG E  V OO RW A A RDEN .

De Maatschappij beantwoordt alle ernstige aanvraag voor Agentschap.
Inlichtingen kosteloos.

Kan Rhumatisme 
genezen worden ?

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

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

Met een goed berekende mengeling van planten, 
na geschikte weeking, en zonder eenige bijvoeging 
van scheikundige voortbrengsels, die altijd scha
delijk op de maag werken, heeft de scheikundige 
eene remedie gevonden, die op bewonderensweer- 
dige manier het rhumatisme tegenwerkt. Daarmede 
stilt men de pijn, en bekomt men bijzonderlijk de 
genezing. Deze remedie neemt aan het bloed alle 
onzuiverheden weg, en door hare zuiverende eigen
schappen ontlast zij het lichaam van alles wat zwel
lingen veroorzaakt, van de pijnen in het hoofd, de 
rug óf de ledematen,pijnen genoemd « névralgies », 
pijnen in de lenden, enz. met een woord van al de 
manieren waarop het rhumatisme zich voordoet. 
Deze kostelijke remedie, die wij aan allen groote
lijks aanprijzen, is de «  i in x s i-  1 * m i l ip -  
1>»« t  » ,  door den uitvinder M. Philippart alzoo 
genoemd. Nutteloos voortaan een lastig regiem te 
volgen, een glas van dien uitmuntende drank is 
genoeg om volkomen genezen te zijn.

De «  E l l x i t -  l * l i i l i p | ) u r t »  k o s tS - óO fr . 
en 4 - 5 0  fr. de flesch.

De «  E l ix i r -  P h i i i p n a r t »  kan men vin
den in alle goede apothekerijen, onder meer bij de 
heeren Flipts te Meenen ; H ulpiau te K ortrijk ; 
Lybeer te Rousselare ; Fonder te M oeskroen; 
M essiaen te Kom en; D ewulf te W erv ick; Vander- 
marliere te Waesten ; D echièvre te Yper; M. W yf- 
fels, Groote Markt te Iseghem.

A.^EKiBALGEfö ,1
VAM

H E T  HOOOE K R U IS
■reneest oogenblkkelijk de hevigste pijn 

voortkomend van holle tanden. Ook durf ik 

zonder vrees de aanhoudende werkdadigheid 

en de uiterst wonaerbare uitslag van mijn 

produkt waarborgen. Deze specialiteit heeft 

niet enkel een onmisbaar uitwerksel, maar 

is daarbij zoo onfeilbaar dat ik bereid ben 

5 fr. te betalen bij ieder geval van misluk

ken. Zulke ernstige waarborg geef ik slechts 

omdat ik zeker ben dat mijn Tandenbalsem 

nooit zijn doel mist. —  P rijs : 1.25 fr.

Bereider : A C H ILLE  LYBEER , apotheek 
Het Roode Kruis, Statieplaats, Rousselare. 

Telefoon 206.

Het fleschje wordt verzonden tegen man

daat van 1.30 fr.

SCH O O N  H A A R
Echt, geen geverfd, gewaarborgd niet verbleeken.

Tressen en allerhande modewerk.
Men aanveerd ook uitkamsel om te verwerken.

A u g u s t  e n  M a r i e  F E Y S

CS iJO oststraat, 103 —  St-Michielsplaats, 4 

R O U S S E L A R E .

Uitgelezen middels tegen ’t grijs haar vanfaf 1.25 fr

Die ongelukkige rug
“ Ik leed sedert jaren aan eene onverdrage 

» lijke, knagende pijn in den rug, zoo hevig 
» somtijds, dat ik mij niet kon verzetten. 
>. Men ried mij aan de ware Levenspillen F. 
.i Roman, aan fr. 1.25 de doos, te nemen, en 
- op korten tijd was ik gansch genezen.

» De werking der Levenspillen F. Roman 
>• is wonderoaar.

» Ad. De Lentdecker, Hamme. »

De rugpijn komt meest altijd voort uit een 
galaehtig en met slijm beladen lichaamsgestel; 
maag en lever werken slecht, men lijdt aan 
verstoptheid, maagkrampen, slechte spijsver
tering.

Een middel dat altijd zeker werkt, en op 
korten tijd verstoptheid, maag, l^ver en nieren 
geneest, zijn de W  A 15IC L E V K IX S -  
1*1 El.,KIN' v a n  F .  K o m a n .  Hunne 
werking is wonderbaar en duizende getuig
schriften zooals dat hierboven bevestigen het.

Beproef ze, ge zult zeker genezing bekomen. 
Doch eischt altijd de \V A  E  L E -  
V E X S I ' I L L E I V  van F .  I t o x . u n .  
en weiger volstrekt alle namakingen die geene 
waarde hebben.

De W A R E  I . K V K X S I M I . I . K X  
v a n  F .  R o m a n  zijn te verkrijgen in 
alle goede apotheken, aan fr. 1.25 de doos.

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

Bijzondere depots : te Kortrijk, apo
theek Hulpiau, Leiestraat;

te Rousselare, apotheek Marin Van 
Houwe, Noordstraat, 26;

te Iseghem, apotheek A. Rodenbach, 
Groote Markt. §

Vraagt hij Marin VAN HOUWE
APOTHEKER-SCHEIKUNDIGE ✓ 

NoordNtra.it. 3»i. Rouiwplare

Telefoon N° 102

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

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

Eenige depositaris : Marin Van Houwe.

P rijs : 2.50 fr. de flesch.

K IE K E N K W E E K E R Se n
L A N D B O U W E R S

In geval van C h olera , D ip h ter ie , d ik k e  le v e r s , R o ch e l en allerhande S te r fte  uwer kiekens gebruikt de

Remedie i \ 0 4200
Eenige depots; voor Kortrijk en omtrek 

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

Voor Iseghem : bij apotheker M. Wyf- 
fels, Markt, hoek der Marktstraat.

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

Voor Thielt : Wostyn.

Voor Wynghene : J. Flour.

Voor Meulebeke : G. Versavel.

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

Vraagt ook bij de zelfde apothekers, de 
onfeilbare remedien tegen ’t S n ot en de P o k k en  der hennen, kiekens en duiven, 
aan fr. 0-75 de halve flesch, fr. 1,25 de 
flesch en fr. 2,50 de dubbele flesch.

Zwicht ü voor alle an ’?re produkten, 
die maar namaaksels zij)^  meest altijd  
qevaarlijk.
E isch t h e t  h a n d te e k e n  van  a p o th e k er  R. V erm an d ere  va n  A v e l-  g h em .

Bouwgronden te koopen
to t  HEULE, w ijk  5 W eg en ,

langs den steenweg naar Kortrijk en langs 
de straat naar de statie aldaar. — Voor- 
deelige bespreken.
Extra schoone gelegenheid tot het uit

oefenen van alle handels, of voor prachtig
buitengoed.

Zich aanbieden bij D e s id e r iu s  B e t t e n s , 

zaakhandelaar te Kortrijk.

ANTWERPSCHE

H Y P O T H E E K K A S
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

K a p ita a l: 10 ,000 ,00 0 ,00  
R e se r v e n : 5 ,7 71 ,785 ,86

ANTW ERPEN; Huidevettersstraat, 36 
BRUSSEL: Congresstraat, 12

GESTICHT IiV

Spaarkas: 3.25 c/» 3,60 o/o 4 o/o 
Gronflpand oiptien4o/ova„vï ,, t! 
Leenpil op Onroerenie Goederen
Voordeelige voorwaarden.— Gemak 

van terugbetaling,

Kostelooze inlichtingen bij de agenten te : 

Rousselare: V. W illems, Kunststraat, 11 ; 
Kortrijk: Al. D ’Hont, Kasteelstraat, 8 ; 
Ardoye: H. Thiers, gew. onderwijzer : 
Beveren-bij-Rousselare: J. Rabau.hoofdond.: 
Emelghem : Karei Cools, rentenier ; 
Ingelmunster: C. Schotte, gem.-sekretaris; 
Iseghem: A. Verhamme, deurwaarder ; 
Lendelede : ]. Meerseman, gem.-sekretaris ; 
Lichtervelde : A. Delafontaine, melkerijbest.; 
Meulebeke: Deneweth-Roelens;
Moorslede : A. Boucquet, politiecomm iss.; 
Oost-Nieuwkerke: G. Vandepitte, eere-sekr.; 
Rumbeke: O.Rosseel-Bossuyt.verzekeringsa. 
Staden : Em . Seroen, onderwijzer.
Dadizeele : C. Ingelbeen, Gemeentehuis. 
Gulleghem : A lidoor Vuylsteke, koster. 
Zedelghem : H. Vyncke, gemeentesekretaris. 
Ouckene : Firm in Messiaen, onderwijzer.
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JUSTIN HOUDNIONT & Z
o p v o lg ers  van  V. SENGIER-COURTENS

K O R T R IJ K , 4, Leiestraat (tegenover ’t Stadhuis)

Vraagt naar de beroemde kachel “ PAUL KRUGrER „ 
met bodemcirculatie en wijzsrrsjsling1 (3 grootten)

De “ Paul Kruger „ kachel is de vriendin van ’t huisgezin 
zij brandt geheel den winter door.

M a x i m u m  w a r m t e

M i n i m u m  v e r b r u i k

M i n i m u m  o n d e r h o u d .

->oo>8k>̂> o

ALLEENVERKOOP DER VERMAARDE

Hollandsche Doorbrandende Haarden
m e t  z i c h t b a r e  v u r i n g  e n  d u b b e l e  c i r c u l a t i e  

d e r  « U L F T S C H E  I J Z E R G I E T E R I J »  F i r m a  

«  U E C K I N G  e t  B O N G E R S  »  (Ulft-Holland.)

KACHELS EN HAARDEN FABRIKAAT « SOUGLAND »

Luchters —  Schouwversiersels
Kristal —  Porselein ▼u lk& ch el P A U L  K R U G E R  :  in 8 grootten 

m at bodem circnlatie «o w iizarreare lin *.

M O R I S O N S
W  asch m ach ien

WaNclit kanten ^ordjjnen zonder een 

draad te breken,

■let Ih : Zonder houten pinnen.

Zonder staar in ’t midden «Ier 

kuip.

Zonder kogeltjes.

Zonder veepfn.

Zonder wieltjes.

Jaagt het zeepzop door het waschgoed, van 
links naar rechts, van rechts naar links, van 
’t midden naar den buitenkant, van onder naar 
boven en klopt het terzelvertijd op zijne geheele 
oppervlakte.

Wascht zonder afkoken in 6 minuten ! en werkt door zijne eigene zwaartekracht!

— M en w a s e l it  a l  z it te n d e  —

Ik geef een nieuw MQRISONS Waschmachien eene maand op proef in 

geheel België en betaal zelf de vervoerkosten heen en terug.

De Morisons Washer kan per maand of per week betaald worden.

Vraag het boekje nummer 525 met uitleg en prijzen aan 

J. L. M ORISONS, 109 , D a m b ru g g estra a t, A n tw erp en .

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

M a is o n  l a  p lu s  r e n o m m e e  d e  l a  c o n t r é e ,  recommandée
particulièrement a Messieurs les Ecclésiastiques. 

A ? r a M 8 8 e m e ntl8 e n  *o u ® g e n r e s  t Noir, Sépia, Charbon, Pastel. 
$ I> é e i i  t é  i Peinture è 1’huile d’une grande finesse. Ressemblance garant!*. 

G R A N D  C H O IX  D E  C A D R E S .

Z E N U W L I J D E R S !
S T A A T  O P !  

U W  H E I L  I S  N A B I J !
De Wonderbare Poeders van het W it Kruis (en deze alleen) verzachten 

oogenblikkelijk en genezen spoedig alle ZE N U W Z IEK T EN , SM ARTVOLLE M A A N DST ON 

DEN , H OO FDP IJN , SCH ELE  H O O FD P IJN  [MIGRAINE], draaiing, hoofdduizeling, zenuw

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

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

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

flerecijn, jicht, ruggepijn, enz.

De Wonderbare Poeders van liet W it Kruis versterken de zenuwen, 

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

Te koop in alle apotheken aan den prijs van 1 fr. 35 de doos ; 3 fr. 35 de 3 doozen of 

driedubbele doos ; O  fr. 3 5 de 6 doozen of zesdubbele doos.

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

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

onder op de doos dragende.

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

lE Ï- C m .iF ’iE I T T IS

Matrassenfabriek De Ster

W e Pol (liet-Vandenberghe
D olfijn k aa i, 2, K ortrijk.

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 e i 
2.25 tr. de kilo.

Inlandsche wol te beginnen vaa 
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 Meststoffen
i t l G B A S I »  S E  B S O B S B & B 1 B  

M o l e n s t r a a t ,  6 9 ,  A A L S T
Opgeloste en gemalen Guano —  Klavervet —  Scheikundige 

Meststoffen (chiroiques)
Soda-Nitraat —  Superphosphaat —  Kaïniet —  IJzerslakken, enz. 

V RA AGT  PRIJS-COURANT.

Kostbare Ontdekking
goedgekeurd door de Maatschap^ ’»n 

Gezondheidsleer van België, v  f t  
van 24 Juli 1907).

Genezing ln 10 minuten tu i dc hev\_.«tand- e* 
hoofdpijnen, der migraine en nevralgies, door da 
CACHETTEN JOS. GAUTHIER, Apotheker Tl 
Mechelen, Officier der Academia Fisico-Chimico 
Italiana van Palermo (Italië) 1 en 2 tr. da doos vaa 
# tot 13 cachetten.

De Apotheek Jos. Qauthitr zendt overal rijn» 
uitmuntende remedie per ttrugkesrende post, t«- 
(en mandaat van 1,05 fr. en 2,10.

Gansch onschadelijlc. Nooit misten. Eischt het 
merk Antinevralgiqut Jos. Qauthitr, in blauw 
gedrukt op ieder cachet.

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

NEEMT NIET ANDERS!
LAAT U NIET OMKLAPPEN I 

Ook te bekomen te Kortrijk bij A. Descamps- 
Terrière : te Avelghem bij Van Cneinelbeke._______

Om goed uw eten
te verteren

GEBRUIKT DE

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

het lichaam niet; zij vergemakkelijken een- 
voudigiyk het verteren van het eten, en zij 
werken op zulkdanige wijze dat er niets 
verloren ga van de voedingstof die wij Inne
men. VEEL MENSCHEN IMMERS ETEN 
NOG AL WEL, DOCH BLIJVEN ALTIJD 
FLAUW; de oorzaak ligt hierin: dat er 
veel voedingstof verloren gaat, « het eten 
komt eruit gelijk het er in gaat. » Het wordt 
niet verteerd, ofwel het wordt slechts ge
deeltelijk verteerd. Het baat immers niet 
van veel te eten, het bijzonderste is van goed 
te verteren. De pillen van DrGarrin 
zijn onder dit opzicht eenuitmuntend ver- 
eringsmlddel.

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

Gebruikswijze i men neemt 3 tot 
4 pillen per dag, ééne voor ieder eetmaal.

Prijs : 1  fr. 35 de doos. — Voor 6 
doozen : 7.00 ft*. — Voor 12 doozen : 
13.00 fr.

Depot voor Kortrijk: Apotheek P. 
MATTGLAGK, Voorstraat, 48, Kort
rijk. — Telefoon 221.

Rousselare : apotheek Viodewalle ; Iseghem : 
apotheek Rodenbach.

Belgische Hypotheekmaatschappii
EN SPAARKAS

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

Zetel te ANTWERPEN, N- 71, KUNSTLEI.

iteheerraad s MM. Baron Fredeoand Coqels, voorzitter, Edouard Thys, ondervoorzitter 
Alph. Ullens de Schooten, Leon Vanden Bosch, Henri-J. Enoels.

* ollejs'ie «Ier Commissarissen i MM . Jean della Faille de Léverohem, voorzitter, 
de Graaf Adrien de Borchoravf. d’Altena, Leon Collinet-Plissart, Baron Auquste Delbbke, Edouarc 

Joly, de Graaf Oscar Le Grelle.

SPAARBOEKJES aan : i . « o  %

RENTEBOÊ JFS op NAAM met 7esmaa deliiksche coupons aan 4 °/0 
U itg ifte  van  G ron d ob liga tiën  aan  4 .00  %

L een  i u it e n  o p  H y p o t h e e k  — V o o r x c h o t le n  o  I» T i t e l s
\ <iU .\ TK\

Aelbeke : M . Emiel Mullier, gemeentesekretaris. 
Avelghem : M . Aimé Vercruysse, gemeentesekret. 
Belleghem : M. G . Deweer, gemeentesekretaris. 
Deerlijk : M . Em. Louwers, rekenplichtige. 
Harelbeke : M . Heet. Mestdagh,gemeenteontvang. 
Helkijn : M . Em . Bayart, gemeentesekretaris. 
Herseaux: M . Georges Capon, agent in douanen. 
Hooglede: M . Ach. Pieters, melkerijbestuurder. 
Meenen : M . E m . Dubois, bureeloverste stadhuis.

Moen : M. Eudore Hooghe, gemeentesekretaris. 
Moeskroen : M. Ch. W arlop, gemeentesekretaris. 
Moorslede : M . Maurice Reuse, onderwijzer. 
Montaleux (Moeskroen): M. V. Pycke, handelsb. 
Passchendaele : M . Ernest Liefooghe, deurwaard. 
Reckem : M. Martial Vroman, verzekeringsagent. 
Rolleghem : M. Ch. Christiaens, rentenier. 
Rumbeke: M . Bruno Roose, koster.
Vichte: M . Alberic Matthys, handelaar.

I D U U W *  &  I I  

N a a m lo o z e  M aatschappij. — K ap ita a l 5 ,000,000 F rank.
Zetel: A X T W E R P E N ,  Twaalf Maandenstraat, 13, nevens de Beurs

Voorzitter : Graaf van der Stegen de Schriek.

Beheerders: Baron van der Gracht d’Eeghem; Valère Danaux, advokaat 
te Zoningen ; Leopoid Vlytsam, koopman te Antwerpen.

Afgevaardigd-Beheerder : M. Jos. Opdebeeck, bankier te Antwerpen. 

Bestuurder: M. ChsTuyttens.

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

Spaarboekjes aan 3 - 6 0  %  s jaars.
Interest 5 dagen na den dag van elke storting, zonder op termijn te plaatsen.

Men kan ten alle tijde over zijn geld beschikken.

Kasbons op naam van fr. 300 voor 5 jaar
aan 4  % .

Intrest per zes maanden, betaalbaar ten huize van den kliënt.

Grondpandelijke obligatiën van 15 jaar
aan 4  % .

Stukken van fr. 100, 500 en 1,000.

Leeninsen «»i» vaste toi deri'n in eersten raiic van Hypotheek 
aan v oordeel i>fe voor waarden.

Voor nadere inlichtingen wende men zich in :

Aelbeke: M . H. Decock-Dussolier, handelaar. Iseghem : M . Fl. Behaeghe, Vandenbogaerde. 
Avelghem : M . O . Vandemeulebroeke, landm. Marcke : M M . Cyr. en Gabr. De Brabandere. 
Belleghem : M . Camiel Prenen, koster. Moen : M . Ernest Coene, verzekeraar.
Caster : M . J.-B.Platteau-Puissant,grondeigen. Ooteghem : M . Alois Hoet, koster.
Coyghem: M .Sylvain Bekaert,Koster-verzek. Oost-Roosebeke : M . A. Van Robays, gem. ont. 
Cuerne : M . Jules Melsens, gemeente-sekr. Oyghem : M. Urbain Roose, koster.
Deerlijk : M . Prosper Opsomer. Ploegsteert: M . C.Bossaert, Armentierstr
Desselghem : M . Alber. Callens, gemeentesekr. Staceghem : M . Albert Vlieghe.
Emelghem : M . \  Tanghe. Tieghem : M. Alfons Supply.
Oyselbrechtegem: M . Hector De Groote. Vichte : M . Remy Faveere.
Harelbeke : M .Jul. Plaetsler-Gryspeert, hand. Vyve-St-Baafs : M. Valère Retsin, onderwijzer. 
Heestert: M . Alfred Vqji ae Walle. Waermaerde : M . Teophiel Meire.
Heule: M . Cam. Mestdag, melkerijbestuurder Winkel-StEloi: M . J. Oost-Van Heuvel. 

Hulste-Bavichove: M . P. Vandenbulcke.

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

FABRIEK VHN SUPERPHOSPHHTEH.SGHEIKUHDIGE VETTEN EN KÜN5TGUBNÓS.
H uis ge stich t in  1 8 7 6 .  ________________________  >______________

ACH. EEMAN. AALST.

P r ijz e n  v o lg e n s  s am e n s te l. —  V ra a g t  p rijs-cou ran t. 

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

G R O N D S T O F F E N  aan prijs van den dag : N itraat van Soda Sulfaat van Ammoniak,! 
Superphosphaten, N itraat van Pota&ch, Sulfaat vaa Potasch, Chloorzuur. Potasch,i 
Kaïn iet IJzerslakken (Scories). Plaaster, IJzersu lfaat Phosphaat Bernard, Magnesium,| 
Kopersulfaat (blauwen aluini 98/99 zuiver Vergruizers Verniorel Éclair n i.

. Koopt nwe l»enoodl*rbed**n in Caoutchouc uit eerste hand. 
in «le (iroote Fabriek van Caoutchouc

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

TELEFOON A. 1894
SPECIALITEITEN « BU IZE N  voor besproeiing, Bier- en Azijnbrouwerijen, Stoke

rijen, Stoom, Aciden, Samengeperste lucht, Baggermachienen, enz. —  BU IZEN  in onge- 
bleekten, gelooiden, en gecaoutchouteerden Kemp, enz. —  BU IZEN  met uitspringende of 
ingewerkte Spiraal voor Opzuiging, enz.— BU IZEN  voor Gas en alle andere Nijverheden.—  
Ronde en ovale JO IN T S  voor Stoomketels Mathot, enz. —  TRO U S D 'H O M M E voor 
Keteldeuren, enz. —  Ronde en langwerpige KLEPPEN  voor Condenseurs. —  A M IA N TE 
in al zijn toepassingen. —  R IN G EN  voor Melkkannen. —  R IN GEN  voor Peilbuizen. ■ 
C YL IN D ERS voor Twijnderijen, Papierfabrieken, Spinnerijen, enz. —  BANDEN  voor 
Lintzagen.—  BOLLEN  voor Kleppen.— RIEM EN  in caoutchouc, Balata, enz. —  E B O N IE T  
in bladen en stokken. —  JO IN T S en R IN G EN  voor Karnen. —  JO IN T S  Somzée, LavriK 
enz. —  ZAKKEN voor Gasmotors, enz. —  RO N D EELEN  voor Afroomers,

Beproeft onze Kwaliteit « KING’S » voor Joints op h o o g e  drukking.

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

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

hebbenden, vraagt ons een onzer welgekende *tad-
fenoten, M. Verschueren, vader, 84 jaar, St. 

’ietersnleuwstraat, 128, Gent, de volgende mede- 
deeling op te nemen :

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

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

Voor alle inlichtingen wende men zich bij M. G. 
Verschueren-Maes, zoon, op de gestelde dagen en 
uren zooals v o lg t : de Maan- en Vrijdagen van 
iedere week van af 9 tot 11 uren, en van 2 tot 4 u. 
op den Kortrijkschesteenweg, 238, te Gent, in de 
tabak- en sigarenfabriek, juist rechtover den bij
zonderen ingang der Wereldtentoonstelling.

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

P E L T E R I J E N - F O U R R U R E N

AU LiON D AFRIQUE
oud huls Gezusters EECKIIOUT

J. Vandemeulebroucke en Zusters, opv, |
PEUSBEWERK ER*

Wijngaardstraat, 25, Kortrijk
. (bestaande sedert 1 S S O )

Het bijzonderste gekend voor het 
maken, veranderen en herstellen der 
fourruren.

Specialiteit van alle slach van fourru- 
ren op maat naar het laatste stelsel.

Allerhande toebehoorten, zooals forms 
kettingen, oogskens, steerten enz.

Bereiding, kuisschen, ontvelen en 
bewaring aan gematigde prijzen.

Huls vnn vertrouwen.

S IG A R E N
Niets overtreft de sigaren Havanns 

H. V. V. om voorts te verkoopen aan 1( 
en 15 ctm. Sumatra, 25 fr. de duizend 
postzegels voor stalen. Vit. HERRIT 
HODTS-VERHAEGEN, 45, Wijngaard 
straat, 45, Geeraardsbergen.


