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Vlaanderen moet zijn eigen richten 
hooger op !

Vlaanderen vraagt zijn recht te stichten 
Vlaanderen op !

Vlamingen kwijt uw strijdersplichten, 
vrank voorop !

(Ward Hermans)
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Ie blad en tusschen stadsnieuws : 1 fr. de regel — 3e en 4e 
blad en aanbevolen huizen : 0.75 fr. — Notarieele : 0.50fr. — 
10 ° lo korting per 100 regels, 25 °/o per 500, 50 %  per 1000.
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Opstel en Beheer, Marktstraat, 22 ISEG H EM  
Verantwoordelij ke uitgever :

Rob. Verhaeghe, Iseghem. Postrek. nr 2024.66.

Alle mededeelingen moeten ten laatste den Don
derdag avond voor ’t verschijnen van ’t blad 
binnengezonden zijn.

Nabeschouwingen
De grootsche inhuldiging van ons Vlaamsch 

Huis is op een verblijdende manier geslaagd.
De stoutste verwachtingen hadden dit maal ge

lijk. Meer hadden we niet durven verhopen.
Een drieduizendkoppige stoet is iets zonder

ling in onze stede. Weinig, laat ons zelfs maar 
gerust zeggen, geen enkel ander groe peering hier 
ter plaatse, al zijn ze in ’t bezit van geldelijke 
middelen, al genieten ze den steun der wereldlijke 
en geestelijke waardigheidsbekleders, al hebben 
ze een jarenlange traditie, zijn bij machte een 
dergelijke monsterstoet op touw te zetten.

Voor onze beweging spreekt dit boekdeelen.
Iseghem heeft ditmaal kunnen zien en velen héb 

ben moeten bestätigen, willens nillens, dat we 
geen bedenkelijk groepje neuzemakers zijn maar 
dat we de dragers zijn van een levende beweging 
(in tegenstelling met de kwijnende en af stervende 
bewegingen der anderen die allen om t even 
dewelke aangetast zijn van de misschien langzaam 
maar toch zeker ondermijnende werking van ziek
tekiemen, als de onwaarachtigheid, de kleinzielig 
heid, enz

Een ontbolsterde kracht, als de botten in 't I De Gebroeders Edward en Frans Van Rae.ndonck voor Vlaanderen r , eikaars armen gesneu- 
voorjaar, schiet langs alle zijden, in al de lagen | veld bij Steenstraeté in den nacht van 26 Maart 1917. (Peritq Jcening van Joe English)

van ’t volk en op alle gebied een niet te dempen,

I Bedevaart naar den IJzer op Zondag ?t Augustus
Het reuzensukses; de machtige toeloop van eindt» I Verleden jaar waren te Diksmuide ruim liO.OOO Vlamingen v ^reenigd om hun jaar-

en verre; de duizendé vreemde gezichten geko-1 üjkfiche hulde Ie brengen aan onze gesnemeklc Vlaamsche jonge vs en tevens hun mis* 
men uit alle hoeken en kanten van Vlaanderen, van I pr|jzen en hunne verachting uil te drukken voor een Belgische^ staat, die niet alleen 
Brugge, Oostende, Ghistel, Veurne, IJper, iJo-1 gedachtenis zijner dooden miskent, maar zelfs nog de vreedzame steenen op hun
peringhe, Dixmuide, Wervick, Meenen, Kortrijk, I g raf njet eerbiedigde : op hevel van hougerhand werden immers al le zerken van hel 
Roeselare, Hiielt, Thorhout en omliggende dor-1 ^ en|uljt]e uj( <]e officieele kerkhoven weggehöiakl.
pen, ja zelfs van uit de andere Vlaamsche provin-1 j ) jt jaar worden de nog ongeschonden zerkjes van Heldenhi.llde in stoet naar hal
cies; die zwerm van krachtig, gaai en goed| gpond gedragen, waar eerlang het heerlijk gedenkteeken va: Heldanhukle zal op-
Vlaamsch volk naar Iseghem is een zekerste tee- 
ken dat Iseghem in 't Vlaamsche werk van her 
opbouw onzer eigen natie verst gevorderd is en 
bijgevolg ook dat het de zekerste weg is op
gegaan en de beste methodes heeft aangevat.

Ongetwijfeld mag men zeggen dat op dit oogen-. ^  ,
blik naar Iseghem wordt opgezien! Iseghem wordt I ' TI '_ _ _ . , 1  iHAr iiiP'
als toonbeeld voorgesteld. Van Iseghem het
mag met een dosis fierheid maar althans met een
meerder verantwoordelijkheids bewustzijn gezegd 
—  gaat een kracht uit, een geweldige aanstoot, 
een verblijdende overwinningszekerheid en een vin-

rijzen.
(Dit jaar moet g e h e e l  leven« 

eed van trouwe aan ̂ Vlaanderen te 
België aan de kaak te stellen.

Iseghem leverde steeds de sterkste groep bedevaarders; ook dil

Vlaanderen te Diksmuide vereemigd zijn om zijn 
hernieuwen en de schandalige houding van de staal

jaar moet het

gerwijzmg.
Dat de Iseghemsche voorkampers nu zelfs me8 : 

dan ooit daarvan bewust zijn in hun hard werken 
namelijk, lijk J. Leuridan dit zoo treffend zegde, 
in hun kampen tegen den vijand van Vlaanderen 
en zijn gezondvol volkswezen en levens ook in 
den op- en uitbouw van de Vlaamsche nationali
teit en den Vlaamschen staat.

W e zijn ingezet, we hebben onze politieke en 
kultureele ‘bonden en vereenigingen, we hebben

!Het bestuur V. O. S. richt een gezamentlijke autoreis in. Iedereen kan zich van 
heden a f aangeven in ’ t Vlaamsch Huis o f bij Joseph Heldenberg in de Pelichystraat. 
Ook bij a lle bestuurleden V. O. S.

|V. T. B. richt ook een veloril in naar Diksmuide, anderen zullen per spoor, gaan 
(er is 35 °/ö vermindering dien dag). Neem dus uwe schikking, bespreek uwe plaats 
op de alutlofs o f geef uw naam op voor de velorit, o f voor de gezamentlijke reis per 
spoor, en zorg in ieder geval dal gij op 21 Augustus aanstaande te Diksmuide zijt: 

Gode, ter eere, ‘Vlaanderen ten hale, België ten schande!

V L A A M S C H E  K A L E N D E R  
Zondag, 31 Juli. H . Ignatius van Loyola. 1667 

Vrede van Breda. — Maandag, 1 Augustus. St. 
Pieters Banden. 1831. De Nederlandsche troepen

EVANGELIE VAN DEN ZONDAG 
(Lucas, 16, 1-9)

In dien tijd zeide Jezus tot zijne leerlingen deze hekken België binnen. — Dinsdag, 2 Augustus, 
dra onze zedelijke en stoffelijke organisaties vol-1 gelijkenis: Er was zeker rijk man, die een rent- H . Alfons. 1858 Geboortedag van H. M. de 
op, we hebben onze ferme burcht: ’t VlaamschI meester had. En deze werd bij hem beschuldigd!, Koningin-Moeder van Nederland. - Woensdag, 
Huis grootsch en machtig. W e hebben krachten I dat hij zijne goederen verkwistte. En hij ontbood  ̂ Augustus. H. Stefaan. 1561. Groot Landjuweel 
omringd en gevolgd op den voet door een leger I Kein en zeide hem: Waarom hoor ik dat van u? ^er Antwerpsche Rederijkerskamer «D e  Violie- 
getrouwe Vlaamsche kerels, bereid tot alles. We I Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want ge ren®. — Donderdag, 4 Augustus. H. Dominicus. 
hebben dan nog een overgroot getal menschen', I kunt geen rentmeester blijven. Maar de rentmeester Vrijdag, 5 Augustus. O. L. Vr. ter Sneeuw,
steeds aangroeiend... "We hebben'de waarheid, del zeide bij zich zelf: Wat zal ik doen? Want mijn Eerste manekwartier te 18.5 uur. 1914. Koning 
rechtvaaidigheid langs onze zijde- - - en we 'gaan I heer ontneemt mij het rentmeesterschap. Spitten Aloert besluit zijn proclamatie in het Parlement 
moediger dan ooit, rusteloozer dan ooit met een I kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat rnu* de woorden: Gedenk den Slag der Guldbn- 
onverstoorbaar vertrouwen en een onwankelbaar I ik doen zal, opdat ze mij, als ik uit het rentmeester- sporen! (En nu.../) - Zaterdag, 6 Augustus,
optimisme voort aan de reuzentaak : het Vlaam-1 schap ontzet ben, in hunne huizen opnemen. En hij Ver. v. Christus.
sehe volk heel en al te heroveren en opnieuw ge-1 ontbood één voor één de schuldenaars van zijnen -------- ------- _
zond te maken, in een zelfstandige staat met î>etere I heer, en hij zeide tot den eersten : Hoeveel zijt _
sociale verhoudingen en waar w'e volledig mees-1 ge mijnen heer schuldig? Deze zeide: Honderd A b o n n e e r o p  
ter zijn in al onze aangelegenheden. I vaten olie. En hij zeide hem: Neen uwen schuld- 1

Tegen alle tegenkanting, lauwheid, onverschil-1 brief, en ga vlug zitten, en schrijf: Vijftig. Weer ^  Ĵ 0 IV lâ n C lo l^ â l l ï l  )) 
ligheid, belaging, banvloek, haat, valschheid, klein-1 tot een anderen zeide hij: Maar gij, hoeveel zijt 
zieligheid in gaan we onze wegen. W e weten wat I ge schuldig? Deze zeide: Honderd mud! tarwe, 
we willen en we willen wat we weten. Dat het I Hij zeide hem: Neem uwe papieren en schrijf; 
lang dure... noch maanden, noch jaren kunnen I Tachtig. En de heer prees den bedriegelijken rent - 
ons mistroostig maken... De tijd is zelf met ons,, I meester, omdat hij voorzichtig gehandeld had. 
één maal komt Vlaanderens uur; één maal!!! en | Want de kinderen der wereld zijn voorzichtiger

dan de kinderen des ’lichts, wat hun eigen kring 
aangaat. Ook zeg ik u: Maakt u zelven vrienden 
door middel van den bedriegelijken mamon (door 
v/erken van liefdadigheid), opdat ze, bij uw Ver
scheiden, u opnemen in de eeuwige tenten.

we zullen bereid gevonden worden.

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

SU IK E R  IN  A R G E N T IN IE

Tengevolge van de prijsontwikkeling op de we- 
reldsuikermarkt, is de verbouwing van suikerriet 
in Argentinië in de laatste jaren zoo geweldig ge

stegen, dat de overproductie in stijgend tempo 
gaat.

Het verbruik in Argentinië wordt heden ge-

K E R K E L IJ K E  K A L E N D E R

31 Z. 8e Z. na Sinxen, semid., com. van H. 
Ignatius, b. — 1 M. S. Pieters Banden, dup. maj. 

2 D. H. Alfonsus a Ligorio, bbl., dup. —  3
schat op 300.000 tonnen, terwijl de opbrengst in I W. Vinding van H. Stephanus, mr., semid. —
1924 bedroeg 246.000 ton, in 1925 395.000 ton I 4 D. H. Dominicus, b., dup., maj. —( 5 V. Kerk
en in 1926 475.000.' I wijding van "O. L . Vrouw ter "Sneeuw, dup. maj.

Er zijn nog 200.000 tonnen van den ouden oogst I — 6 ""Z. ‘Gedaanteverandering van O. H. J. ü.
beschikbaar. . i| dup., 2 cl.

n
s r !l

Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
Wetstraat, 84, BRUSSEL.

Bijbanken: Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen: Brugge, Crombeke, Ha- 
relbeke, Moeskroen, Poperinghe, Thielt. 
FONDSENBANK MAAKT DEEL UIT 
VAN DE GBOEP FONDSENBANK- 
HANDELSBANK-NOOBDSTAB. 
KAPITAAL EN RESERVEN: VIJFTIG 
MILLIOEN FRANK.

Bijhuis te ISEGHEM  
Marktstraat, 49

Is het zoo ?
De Heer Vindevogel heeft op 11 Juli eene 

redevoering gehouden in het Gildenhuis die aan 
sommige staatskatholieken maar half heeft aange
staan, en die hen —  ware er nog wat aan te 

j doen — eens zou doen nadenken en zeggen dat 
! die snotneuzen uit de marktstraat nog zoo dom 
( niet zijn als hun mutske staat en dikwijls waarhe- 
j den zeggen, die later bij gelegenheid worden be

vestigd door een of andere gevonden; vogel.
; Was het zoo niet dat hij zegde: Waren er in 
I een of andere partij dus zonderde hij de katho-,
I lieke partij niet uit —  tien vastberaden kamerleden 
! die W  I l i l iK lV ,  ze konden hun wil opdringen 
m het parlement, ze waren de meesters van den 

\ toestand, konden het ministerie doen vallen, en 
! zouden de Vlaamsche eischen niet immer vruch- 
! teloos op eene oplossing wachten, 
i Dit zeggen bevatte dus de erkenning dat er 
; noch in de eene noch in de andere belgische partij 
I tien vastberaden en willende menschen waren, en 
j komende van iemand die zelf dé eer (? ) geniet 
• Kamerlid te zijn, is deze bekentenis niet van aard 
om ons in bewonderjflg te doen opgaan voor het 
belgisch parlement.

Wat helpt het dan te zeggen dat men amnestie 
‘ eischt, en aan dien eisch vasthoudt, als men zelf 
moet bekennen dat de tien moedige mannen niet 
te vinden zijn die desnoods dien eisch met alle 
middels zouden verdedigen, en zoudci strijden 
voor de verwezenlijking ervan. Gelijkt dit zeg
gen niet een beetje aan den lof die den wor
stelaar op de kermis zich zelve toezwaait, en als 
er een «  amateur voor de lutte »  komt, weigert 
met hem te vechten. En is het dan te verwonde 
ren dat de jeugd de gelederen der oude partijen 
verlaat, wanneer zij spijts de wijfelende hoop 
die zij bleef stellen in de oudte politiekers van 
xilb U
dat er in die partijen, en onder al de?e menschen 
niet de noodige tien wilskrachtige mannen waren 
en zijn, bekwaam om den politieken wind te 
doen draaien, en reactie en franskiljonisme den 
kop in te drukken. Is dat te verwonderen? Neen, 
nietwaar!

En zegde de heer Vindevogel in die zelfde 
voordracht ook niet dat hij verstond waarom de 
jeugd de rangen der katholieke partij verliet), 
en dat men hen met heelemaal in het ongelijk 
kon stellen? Was het zco niet dat hij het zegde. 
Kan het ook anders wanneer men in de plaats van 
de daden die men verkondigde, niets vindt dan 
ijdele woorden. Woorden en niets dan woorden. 
Zijn dit de beweegredens die de jeugdl zulle, 
doen opgaan in liefde voor een ideaal ? Het dage 
lijksch verraad van het Vlaamsche volk door al 
de gekozenen in de belgische partijen. En wan
neer die jeugd dan ziet dat zelfs deze mannen 
in wien zij heeft geloofd, zooals een Vindevogel 
niet kunnen verwezenlijken, is dit dan niet ge 
genoeg om ze te doen walgen van alle partij 
politiekers?

Wij ook denken dat het eenige redmiddel voor 
Vlaanderen gelegen is in de samentrekking van 
alle Vlaamsche krachten tot ééne sterke /nacht. 
Maar die macht moet dan niet dienen tot de 
verovering van de katholieke partij. Eens in een 
belgische partij verzeild, wordt de wurgende strik 
seffens die macht om den hals gelegd. Hier 
gebeurt dit brutaal we§, onmenschelijk brutaal zelfs, 
ginder zal die strik onder vorm van een belgisch 
eerelint den leiders worden om de schouders ge
hangen, want Vlaamsche schouders, hoe sterk ook, 
zijn niet sterk genoeg om belgische eere te dragen. 
Dit ziet men gansche dagen gebeuren.

Eens dat de samentrekking van a l l e  Vlaam
sche krachten is geschiedt, en die macht verwe- 

1 zenlijkt, willen wij1 die gebruiken tot de ver
overing van het recht van het Vlaamsche volk.

I Dit is doelmatiger en ook veel korter dan de 
oplossing te zoeken langs omwegen. De Vlaam- 

1 sche krachten dienen gegroepeerd, diat is zoo 
maar moeten aangewend tot het verwezenlijken 

I van het Vlaamsche ideaal, wars van alle bel- 
1 gis^he verdrukking, en los van alle boeien: 
tot het bereiken van het Vlaanderen Vrij.

Is het niet zoo?

Aankondigen
in DB M AND ELG ALM

is zaken doen !

Binnenland
IN ’T BELGISCH  

P O E S J E X E L L E M O T
D O N D E R D AG , 7 JU L I..—  Het eerste punt 

gaat over de taxes op de vermakelijkheden. Een 
amendement van Dierckens, dat de taxes vermin
dert, wordt afgewezen met 15 stemmen voor: 12 
soc. en 3 Nat. en 15 tegen.

De wet op de beroepsziekten vergde eene lange 
bespreking. Van Opdenbosch en Declercq, VI. 
Nat. hebben amendementen ingediend om 1) alle 
ziektedagen te doen tellen; 2 ) de staat te doen 
tusschenkomen voor het dekken der kosten; 3) de 
vergoeding aan de zieken te verhoogen tot 75 t. h. 
van het loon.

In den namiddag wordt overgegaan tot een twin
tigtal stemmingen bij naamafroeping. "De laatste 
stemming gaat over een amendement tot verbetering 
van het lot van sommige gemeentehedienden en 
politieagenten. De kath. demokraten stemmen voor, 
ook andere katholieken doen het : Pussémier, Raem- 
donck, Renkin en Vancauwelaert. Jaspar kijkt 
'boos, en de vier hoogergenoemden gaan dadelijk 
hun stemmingen doen wijzigen. Lieve God, wat 
totetrekkers !

VR IJD AG  8 JULI. -  Het we;sontwer> van 
de beroepsziekten wordt besproken. A l de amen
dementen van Vanopdenbosch worden verworpen 
door de socialisten.

s Namiddags wordt de verbetering van het lot 
der veldwachters en secretarissen van de kleine 
gemeenten met kleur verdedigd door Vanopien- 
Losch. Alles vruchteloos. De minister verwerpt 
en een groot getal socialisten helpen alle ver
betering kelderen.

D INSD AG , 12 JU LI. — Vandaag de be- 
grooting van buitenlandsche zaken. Vandaag ook 
niet veel volk in de Kamer, doch er wordt naar
stig gewerkt in de afdeelingen: ge moet weten 
’t is toekomende week verlof! Minister Vander- 
velde komt eerst aan t woord, hij spreekt over 
Locarno, Genève, over politiek, Nederlandsc'i ver
drag en tolverbond met Frankrijk, dit alles duurt 
anderhalf uur en alleman loopt weg. Na den 
minister spreekt Janson, met veel beslag en pre
tentie, daarna komen Pierard, Jennissen en De- 
lacollette en nu Herman Vos. Hij spreekt vooral 
over het verwerpen van het Hollandsch-Belgisch 
verdrag en over Eupen en Malmedy. Hubin de 
nar der Kamer (soort gildezot) komt spreken over 
festelijkheden voor het standbeeld (nr 6798) van 
den onbekenden franschen soldaat. Hij roept Leve 
Frankrijk, trots de regeering. Er wordt m?t der- 
gelijke stomme streken eens goed gelachen. Als 
t spel gedaan is zijn ze nog met 12 tegenwoordig.

W O E N SD AG , 13 JU LI, rond de 20 leden 
tegenwoordig. Op minder dan een uur tijd is men 
klaar met 10 wetsontwerpen. Te 11 uur wordt de 
bespreking van de begrooting van financiën be
gonnen. Meester Butaye hekelt zware .mistoestan
den in zijn arrondissement.

's Namiddags is er talrijke opkomst, want er 
zal gestemd worden. Daar zijn ze in grooten getal- 
le, de ja-knikkers, die niet eens weten waarove' 
het gaat! Gedurende twee volslagen uren wordt 
er gestemd ; een h e e l e  bo e l  j a - k n i k k e r s  
l a t e n  z i c h  op v o o r h a n d  i nschr i j ve l n 
a l s  v o o r s t e m m e r s !

Daarna wordt de begrooting van financiën her
nomen.

D O N D E R D A G , 14 JU LI : begin o n 10 uur,
slechts een tiental volksvertegenwoordigers zijn 
aanwezig. In enkele minuten tijds worden een 
drietal wetten gestemd. Daarna antwoordt de mi
nister van financiën op de redevoeringen over zijn 
begrooting uitgesproken. H ij maakt het kort en 
enkele minuten over elf is de dagorde afgelapt.

De zitting wordt om 2 uur hernomen, ’t is de 
laatste, er zal laat moeten gewerkt worden, want 
gedurig worden nieuwe verslagen neergelegdl die 
niet meer kunnen gedrukt worden en die worden 
voorgelezen en vertaald.

Het eerste ontwerp betreft de benoeming van 
afgevaardigden-werklieden bij het toezicht in de 
mijnen.

De werklieden mogen wel hun eigen opzichters 
benoemen, maar de regeering moet ze aanvaarden; 
dan alleen zijn de bazen in het akkoord. Heyman 
en Cie met de socialisten vragen dadelijk te stem
men, maar David en Fieullien, (katholieken) ver
zetten zich daartegen, omdat het wetsontwerp er 
reeds is sedert 7 jaar en dat nu in stormloop dient 
gestemd te worden.

Jacquemotte vraagt het woord. De socialisten 
roepen en tieren. Minister Vandervelde vindt dat



thans 'het woord vragen iets w a l g e n d s  is eni 
Hubin (1) scheldt Jacquemotte voor f erapuul .  

De communist stelt het gemeen gedoe van de 
socialisten aan de kaak, die eens te meer een van 
de groote vraagstukken verkeerd oplossen. Als 
er arbeiders-opzichters waren geweest te Estirnes- 
au-Val, zou de groote ramp niet plaats hebben 
gehad. «Raddraaier! Ellendige huichelaar! »  roept 
Fischer en de anderen doen hem na. De voor
zitter hamert. Hubin huilt «  Ik wil hem buiten- 
smijten». H ij komt uit zijn bank1, heel vlug; 
hij gaat naar Jacquemotte, als de Selys-Long- 
champs, de Burlet en een paar deurwaarders hem 
tegenhouden; de socialist Delvigne leidt hem naar 
zijn plaats terug.

Jacquemotte gaat onverstoorbaar, kalm voort; 
de socialisten willen hem beletten te spreken; 
ze roepen en tieren. Wanneer ze zien, dat Jacque
motte heel kalm blijft en met hun eigen redevoe
ringen gaat bewijzen, dat ze nu verbranden wat 
ze vroeger aanbaden, kunnen zp ’t niet meer 
verkroppen. Een tiental hebben hun plaatsen ver
laten en vallen Jacquemotte van achteren aan. 
Van Hoeylandt slaat met de vuisten, maar krijgt 
een ferme muilpeer. Missiaen toont al zijn vech- 
terskwaliteiten, alleenlijk is zijn proletariërsbuikje 
in den weg. Samijn, Delattre en anderen slaan 
en spuwen in ’t gezicht der communisten; Vanover- 
straeten springt zijn makker ter hulp. Eenige ka
merleden en deurwaarders scheiden de vechters
bazen.

De Kamerleden zijn verontwaardigd over de 
krapuleuze handelwijze der socialisten. De hou
ding van voorzitter Brunet wordt afgekeurd, want 
hij liet Hubin beleedigen en bedreigen en riep 
hem niet tot de orde terug. Hij had geen enkele 
afkeuring voor de aanvallers, maar laakte de aan
gevallenen.

Het feit «lat volksvertegenwoor
digers van «Ie katholieke reell ter
zijde de hand drukten van de 
communisten, zegt genoeg.

Staf Declercq vroeg het woord om: te zeggen, 
dat de Vlaamsche Nationalisten hier ook een 
minderheid zijn, maar dat degenen, die met vuist- 
argumenten. met hen zouden willen spreken, van 
een kale reis reis zouden tehuis komen.

Zeer wel! g’hebt gelijk Declercq!! roept Her
bert. Op te merken valt jinede de houding van 
Troclet, Colleaux en Kamiel Huysmans, allen 
socialisten, welke de bokspartij, door hunne mak
kers uitgelokt, schenen af te keuren. Om verdere 
incidenten te vermijden, wordt de spreektijd op
5 minuten gesteld, zoodus een muilband’.

Nog een twintigtal stemmingen hebben plaats 
in looppas, de zitting duurt tot 10 ure en wordt 
geheven bij gebrek aan sprekers.

(1) Hubin die zich gewoonlijk aanstelt als de 
oppergaai der Kamers, wilde ook bij de bestor
ming der Kamer door de oud-strijders, deze laat- 
sten buitenwerpen, doch werd door een kloeke 
vossenhand getrakteerd op een stoel.

I)e Taalwet
in den provincieraad van Oost-Vlaanderen.

Gedurende den zittijd van de provincieraad van 
Oost-Vlaanderen heeft zich een incident voorge
daan, dat ons nogmaals klaar toont hoe alle offi- 
cieele vertegenwoordigers van t Brusselsch be
stuur, de taalwet aan hun zolen lappen, of ver
draaien tot hij past in hun antivlaamisch gedoe. 

Ziehier in 't kort 't gebeurdb.
In 1925 werd door den raad de beslissing ge

troffen, alle stukken die aan den raad' moesten 
medegedeeld wonden, enkel in t Vlaamsch te 
stellen.

Nu in 1927 8 jaar later dus — was de
/beslissing nog in voege niet gekomen. Daarop een 
ondervraging en daags daarop een nota van tien 
gouverneur zich steunende op de taalwet, eischte 
hij, dat alle mededeelingen aan den raad tweetalig 
zouden gesteld worden. Enkele dagen daarop, 
bracht de ondervrager de gouverneur leelijk in 
t nauw en bewees $j!at deze de taalw’et gansch 
verkeerd' uitgelegd had1.

Nu verklaarde de gouve.neur dat de regesring 
de zienswijze deelt. Doch de raa J oeshste ie- 
gen de zienswijze van den, gouverneur in.

W ie zal de regeering steunen of de raad' of 
den gouverneur?

De monumentonthulling te IJper
Verleden Zondag werd te IJper het monument 

onthuld opgericht ter gedachtenis der 56.000 En- 
gelsche soldaten gesneuveld op de slagvelden in 
Vlaanderen, en wier lijken gezaaid liggen over 
tal van Britsche kerkhoven in de IJpersche vlakte.

Er zullefi echter nog 3 andere gedenkteekeas! 
opgericht worden, want alles te zamen rusten
90.000 onbekende Engelschen in den Vlaamschen 

grond.
Een macht van volk: Engelschen en anderen. 
Van de gelegenheid werd door het kath. VI. 

Nationaal Verbond van IJper gebruikt gemaakt 
om een in ’t Engelsch gesteld vlugschrift over de 
VI .amsch-Nationale kwestie te verspreiden.

Het is een vernietigend rekwisitorium tegen 
België en een kort samengevatte geschiedenis van 
den Vlaamschen strijd vóór, 'binst en na den 
oorlog, en zijn ontwikkeling tot een nationalen 
vrijheids tri jd.

Op de muren van stad waren ook overal zwart! 
gele plakbrieven aangeplakt met een welkom aan 
de Engelschen en een uiteenzetting der rodenen 
waarom onze vrienden a a n  die plechtigheid geen 
deel kenden nemen. Deze plakbrieven werden fel 
opgemerkt en velen zagen we db bijzonderste dee- 
len opteekenen.

De fconing van België is er ook geweest, voor 
niet lang echter. Amper had hij den tijd om 

zijn toespraak af te dreunen, en eens eventjes bin
nen te wippen, bij den zieken franskiljonschen 
burgemeester Colaert, en weg was hij, recht naar 
Zwitserland, om er eenigen tijd te gaan uitrusten 
van zijn vermoeiende taak en te zorgen dat hij op 
’t einde van t jaar zijn 9 Va millioen balletjes!, 
hem zoo gulhartig door onze bezuinigende volks
vertegenwoordigers geschonken, verdaan heeft.

Wat ons echter als geloovigen het diepst ge
troffen heeft is het ingetogen godsdienstig karak
ter dezer indrukwekkende plechtigheid’.

Welk een tegenstelling met onze officieele ge
dachtenisfeesten, vol van opgeblazen gebazel over 
vaderlandsliefde, oorlog, roem, recht en vrijheid, 
vol van grootwaansch legervertoon.

Hier droeg de gansche plechtigheid een gods
dienstig karakter; en hoe ingrijpend klonken Lord1 
Plumer’s woorden over de hoofden dezer men- 
sqhenzee, bij de onthulling van het monument: 
«T o t  de glorie van God en ter nagedachtenis 
van dezen wiens namen hierin geschreven staan 
onthul ik dit memoraal in den naam des Vaders 
en des Zoons en des Heiligen Geest. »

Wat een verschil bij onze katholieke (? ) of
ficieele monuimentenonthullers die zich wel zullen 
zwichten een zweempje van godsdienstigheid in 
hun rede o f hun handelingen te laten doorsche
meren.

Alleen kennen we de Vlaamsche IJzer-Bede- 
vaart naar Diksmude, die een even zuiver karak
ter van verheven doodenhulde vertoont!

De Rubensfeesten
Verleden week zijn te Antwerpen de feeste

lijkheden begonnen naar aanleiding der blijde her
innering aan de 350e verjaring van Rubens ge
boorte. Op 28 Juni 1577 werd Rubens te Siegen 
(Rhijnland) in armoede, ballingschap ' en treurnis 
geboren. Zijn vader, Jan Rubens, was schepen te 
Antwerpen, en naar t Rhijnland uitgeweken voor 
de vervolging van Alva. Zoo komt het dat Rubens 
in ballingschap geboren werd en later als weinig 
begoede burger zich te Antwerpen vestigde.

Zijn kunstenaarstalent miek van hem echter een 
der rijkste ingezetenen van de stad, en zijn faam 
verspreide zich weldra over gansch Europa.

Onzeggelijk veel beeft zijn genie bijgedragen tot 
het vestigen van Vlaandbrens wereldfaam.

Uit de Pers
HET GEVAL SARRE

De terreur tegen de katholieke Vlaamsche na-, 
tionalisten neemt hier meer en meer scherpere vor
men aan. Op 27 Juni werd Frans Sarre, onderwij
zer aan ’n aangenomen lagere school te Iseghemj, 
zonder de minste inachtname der gebruikelijke 
servituten, om zijn VIaan.sc!i-nationa 1 e overtuiging 
afgezet.

Frans Sarre is den lezers van J. D. niet on
bekend. Hij liet er n paar bijdragen in verschij
nen, die getuigen zoowel voor zijn jong frisch 
idealisme als voor den ernst en de diepte van zijn 
gedachten. Ook aan «  Het Vlaamsche Land »  
werkte hij destijds mee en zijn artikelen trokken) 
er zoozeer de aandacht van den E. H. Decoene
— thans Z. E. H. Kan. Decoene —  dat deze 
hem verzocht in ’t «  Vlaamsch Opvoedkundig) 
Tijdscrhift »  ’n bijdrage te schrijven over Ghandi, 
wat hij dan ook deed.

Fr. Sarre is geen vuurstokerj, geen onverant-) 
woordelijke dweeper. Hij is ’n kerel, die weet 
wat hij zegt en doet wat hij doet. Zooals de beste 
der Vlaamsche jongeren voelt hij de nijpenda 
tragiek, de schrijnende mizerie, die ’t Vlaamsche 
volk kapot maakt door de schreeuwende tekorten 
van t gezag, de vermenschelijking van den gods
dienst, de uitbuiterij van t kapitalisme, de ver- 
nielingszucht van den Belgischen machtstaat, de 
verbeesting van ’t volk bij gebrek aan groot
moedige leiders. •

Sarre lijdt onder dien toestand zoodanig|, fclat 
zijn geheele leven één zoeken is geworden omi dit 
rijk van halfheid en j ui isme, van leugen en egoïs
me te verbranden in den gloed der liefde en der 
waarheid. A l die hem kennen weten, ’t, slechts 
één zaak wil hij : Ons volk weer ’t volk maken 
van Ruysbroeck en Hadewych, van Breydel en 
De Coninck en Willem van Saeftinghe; ’t grootste 
aantal menschen van deze wereld laten dleelen van 
de goederen van deze wereld. En omi aan de ver
wezenlijking van dit ideaal te kunnen meewerken; 
doet Sarre eerst en vooral aan zelf-cultuur.

Zelf-cultuur beteekent niet enkel studie en ’t uit
flappen van eenige goedkoope frazen over per
soonlijkheid en wilskracht — waarmee z ek in de 
normaalscholen zoo belachelijk algemeen en dus 
goedkoop uitpakken — maar stelling nemen in de 
vraagstukken die door de werkelijkheid van tijd' 
en omstandigheden worden opgesmeten. De vol
wassene groeit enkel in den strijd om en met 
’t leven.

Zoo staat Sarre midden in den geesteskamp, 
die tegenwoordig in Vlaanderen aan den gang 
is, en die elk eerlijk denkend mensch verplicht 
is op zich te nemen en uit te vechtenl, elk vol
gens de wijze waarop hij de werkelijkheid en we
zenlijkheid van dingen en menschen aanvoelt.

Doch ik moet u schrijven hoe Fr. Sarre af- 
gezet is.

Zondag voor 14 dagen werd hij bij den E. H. 
Pastoor geroepen, die hem ’n brief van t bisdom 
toonde, waarin formeel geëischt werd:

1) Openlijk zijn VI.-nationale gedachte intrek
ken ;

2) Zich afscheuren van de partij der K. VI.- 
nationalisten;(

3) Zijn naam doen schrappen van de lijst de.’ 
medewerkers van J. D,

Hij werd voor de keuze gesteld: deze èischen 
aannemen of uit de'school gezet worden.

Sarre vroeg om enkele dagen uitstel.
27 Juni kreeg hij — zonder dat men hen verder 

gehoord had — ontslag.
Dat is de ware toedracht dér zaak.
’k Ben verslagen over ’n dergelijk optreden der 

geestelijke schooloverheid, zoo over den aard als 
over de manier van haar optreden.

Voor eenige weken werd de Inspecteur De 
Vleeschauwer bij ’t ministerie om zijn nationalisti
sche overtuiging aangeklaagd, ’t Ministerie van 
Kunsten en Wetenschappen verklaarde, dat ze 
inzake levensbeschouwing de breedst mogelijke 
vrijheid aan de leerkrachten toekendb. De gees
telijke schooloverheid meent echter in West- 
Vlaanderen vaderlandscher te moeten zijn dan 
’t ministerie... Beeld u ns in, dat de geestelijke 
schoolinspectie in West-Vlaanderen aan de on
derwijzers niet enkel verbiedt VI.-nationalist te zijn, 
maar ze bovendien vérplicht publiek hun VI.-na
tionale gedachten op te geven. Zij eischt niet 
enkel toezicht over den leeraar, maar dicteert hena 
hoe hij zich in ’t sociale en politieke leven te 
gedragen heeft. Aan zijne sociale en politieke op
vattingen stelt men eischen, die men practisch 
niet stelt aan zijn moraliteit. Wellicht is de dag 
nabij, dat de onderwijzers bij hun dienst nemen in 
katholieke scholen 'n loyauteitsverklaring zullen 
moeten afleggen in dezen zin:

1) Ik zal bij alle gelegenheid verklaren dat 
de Belgische Staat eeuwig is;

2) Ik zal alom de ééne en onverdeelbare ka
tholieke partij verdedigen en verbindt mij in ge
weten steeds voor haar te stemmen, hoe ze ook' 
handelen moge. Dat zal dan hun brevet wezen 
van katholiek onderwijzer.

Men gaat niet na of de onderwijzer in zijn kin
deren katholiek leven groeien helpt ofwel of hij 
hun catechismusteksten van buiten leert. Althans 
is nog niemand verontrust geworden omdat hij 
jaren aan een stuk de kinderen gerationaliseerd 
heeft in plaats van ze tot ’t geloof te helpen; nie
mand van de luie, huichelende, speculeerende, sport
en bier-verslaafde onderwijzers onderging ’t lot 
van hem, die durfde denken, dat er «  something 
rotten »  is in Vlaanderen. Neen, ’n onderwijzer 
mag niet denken. Denken is gevaarlijk, 't gevaar
lijkste dat er is. Ge wordt er door ‘n vijand van 
de orde. Indien ge niet wilt verontrust worden), 
leer denken door uwe overheid in alles. Vervul 
uiterlijk stipt al haar wenschen, knik nog voor 
dat ze gesproken beeft, met in de eerste plaats 
voor zaken die de school aangaan, maar voor 
zaken die er niets mee te stellen hebben, en uw 
naam zal met goud in de officieele middens 
worden aangeschreven*.

Niemand kan ’n goed katholiek onderwijzer 
zijn, als hij België niet in zijn credo geschreven, 
heeft en de katholieke partij niet zijn 6e gebod 
der H. Kerk is.

In de Kamers wint de bestuurlijke amnestie, db 
ineerherstelling der activistische openbare bedien
den, veld. Zelfs ’ t meest voorzichtige lid van 
den VI. Kamergroep is er voorstander van. «  Ons 
Geloof »  deed voor ’n paar maandbn n warmen 
oproep voor algemeene amnestie en had striemende 
woorden voor de patriotische huichelaars, die haar 
bekampen. En middelerwijl zet ’t geestelijk school
toezicht in W.-Vl. ’n nieuwe afzettings-campagne 
in. Waar de staat reeds bedienden aannam, die 
activist waren onder den oorlog, zet het geeste
lijk schooltoezicht de activisten van nu af. Dat 
schooltoezicht antwoordt aan ’t unaniem verlan
gen van ’t VI. volk naar amnestie met de ver
klaring, dat ’t in plaats van amnestie, nieuwe 
slachtoffers wil.

Verders verbaast ons ook de on-pædagogischo 
en onmenschelijke manier van optreden.

In ’t zoo, dat n vader zijn kinderen behandelt? 
In ’t zoo, dat men iemand overtuigt dat hij ver
keerd doet?

Waarom inoet ’n onderwijzer en katholiek over 
’t algemeen kwesties, die hij met hoogerhandi 
heeft, met tusschenpersonen afhandelen? Waar
om absoluut ’n muur slaan tusschen overste en 
onderdanen? Waarom, den katholiek maar steeds 
doen voelen, dat hij niets te zeggen heeft in de 
Kerk, en hem maar steeds opnieuw doen voelen, 
dat er feitelijk geen betwistbare zaken — waar
voor Paulus vrijheid vraagt — meer zijn? Waar
om respecteert ’t bisschoppelijk schooltoezicht de 
Belgische wet niet over ’t ontslag der bedienden? 
Waarom geeft ze geen ontslag in de vormen door 
de wet vereischt? Er bestaat ook geen beroeps- 
raad? Fr. Sarre zou hier de puntjes op de i’s moe
ten doen zetten, me dunkt.

Wel heb ik er over gedacht hoe Fr. Sarre 
nu weer spoedig aan 'n bediening geraken zal 
om in ’t onderhoud van vrouw en kinderen te 
voorzien. Doch ik héb geweend als ’k dacht 
hoe hier weer ’n stukje van ’t vertrouwen in 
onze geestelijke vaders in W .-Vl. — dat al niet 
groot meer is — wérd genomen. Men vertrouwt 
niet wie men wil en zegt niet vader tegen wie 
men wil. Vertrouwen hangt in de eerste plaats 
af van den leider zelf. Ik geloof niet dat de 
stellers van ’n dergelijke daad er zich van be
wust zijn welke vertrouwenscrisis ze door hun 
optreden veroorzaken of vermeerderen eo hoe 
lastig daardoor de houding der geloovigen in db 
Kerk wordt. Is de kritiek op de houding der 
geestelijkheid niet sterk genoeg, dat ze door ’n 
dergelijk optreden nog moet verscherpt? Wanneer 
hebben we ten onzent weer een .katholicisme van 
de Kerk in plaats van partij-katholicisme? Wan

neer zal men hier de menschelijke vrijheid en del 
menschelijke persoonlijkheid beginnen te eerbie-| 
digen? ;

Dit optreden — naar men ons verzeltert —  Is 
ontstaan dank zij ’t echt priesterlijk, broodroo^ 
vend werk van den E. H . Pastoor van Iseghem 
die, gelijk we genoegzaam weten door zijn partij
politiek Katholicisme de oorzaak is van zoovee 
moeilijkheden en verdeeldheid in Iseghem. Gi 
geve ons priesters-leiders. »

(«Jong Dietschland »  8 Juli 1927.)

VLAAMSCH LEVEN
Heden Zondag 31 Juli te '2 uur namiddag 

in de nieuwe zaal van ’t VI. Huis algemeene 
vergadering met Ipting voor de leden der 
Vlaamsche Spaargilde.

Personen die het bewijs van hun lidmaat
schap niet kannen vooren leggen zullen niet 
toegelaten zijn.

— MAANDiAiG 1 Oogst, ter gelegenheid van 
Ste Annadag, van aif (>.30 uur ’s avonds ge
zellig samenzijn in. t Vlaamsch Huis.

— Maandag 8 OOGST zonder tegen b e 
r i c h t  vergadering voor het Kath. VI. Nat. 
Verbond.

Stadsnieuws
Bekroonde leerlingen van het St Jozefs-» 

college:
\ Lagere afdeeling, Dewaele Jerome, Iser 
ghem; Maes René, Iseghem. — Voorberei
dende afdeeling, Meerschaert Albert, Ise
ghem. — Middelbare school, Vankfeirsbilck 
Palmer, Emelghem. — Hoogste Latijnsche 
klas, Maes Adhemar, Iseghem.

Onze hartelijkste gelukwensehen aan de 
bekroonden en hunne ouders ! '

Vraagt aan uwen winkelier de Vlaamsche chicorei 
M OKA !

’t Is de beste!

— In den wedstrijd uitgeschreven onder 
de leerlingen der bisschoppelijke colleges van' 
West-Vlaanderen heeft het St Jozefscollege-
4 naprijzen bekomen.

In de Ge Latijnsche klas; Overzetting uit 
het Latijn, Antoon Staes van Iseghem heeft 
den tienden naprijs bekomen op een 380 
mededingers.

In het eerste studiejaar, middelbare school :
V l a a m s c h ,  op een 340 mededingers. 

Tiende naprijs gewonnen door De vu Ad ere Da
niel, Iseghem; dertiende naprijs gewonnen 
door Daenens Lean, Iseghem.

F r a n s c l i ,  op een 320 mededingers. Acht
ste naprijs gewonnen door Maes Julien, Ai-*- 
tres; Elfde naprijs gewonnen dooir Debacker 
Jules, Ingehnunster.

Onze harjjelijkste gelukwenschen aan de 
leerlingen.

VLAM INGEN!

V O O R  U W E  E L L E G O E D E R E N  

E N  K O U SSE N  

G E W O N E  E N  F A N T A S IE A R T IK E L E N  

A L L E  S LA C H  V A N  O N D E R G O E D , 

S C H O R TE N , K IE LS , enz. enz.
■ I

wendt U tot

F.* Vanhauwaerl-Deineurisse
Ommegangstraat, 7 F ISEGHEM

Verzorgd werk. —  Genadige prijzen

M E N  ZE G T •— dat de invalieden van den H il
le schadevergoeding zullen eischen voor werkon
bekwaamheid en de noodige mannen gevonden heb
ben om te getuigen, dat ze bedlegerig waren.

M E N  ZE G T — ook, dat het parket afgestapt 
is aan den Hille met een landmeter om het plan 
der misdaad op te maken en de draagkracht der 
toegekende totsen te kennen. ,

M E N  ZE G T — nog, dat de broodroovers in 
hun schik zijn, omdat ze een nieuw slachtoffer ge
vonden hebben aan dten Hille.

Maar M E N  ZE G T — ook dat deze patriotten 
bij iederen uitstap ruzie hebben, zoowel in Stad als 
op den vreemde en dat er telkens muilperen zijn.

M E N  ZE G T — daarbij, dat een lid van de 
meerderheid uit den gemeenteraad in nauwe schoen
tjes zit, sedert het bericht van den adjunct-Politie- 
kommissaris.

M E N  ZE G T — nog dat het verslag van dten 11 
Juli meegestroomd is met ’t water op d'en 21e en 
dat men er nog achter vischt op die redakties van 
«  De Mandelbodte »  en «  De Volksmacht ».

M E N  ZE G T — ook nog, dat in den stoet van 
den 21 buiten de 15 muziekanten nog te zien waren -j 
een tiental menschen om hun dekoratie te laten zien, 
20 gedwongen, 5 die gaan uit gewoonte, 15 die het 
niet laten durven uit eerlijke schaamte voor mijn
heer, 5 uit vrees van broodroof en 2 fclSe er met hart) 
en ziel bij zijin, omdat als den Belgiek vergaat... 
zij mee vergaan...

B E R IC H T  aan onze abonnementen.
De vrienden, die nog hun abonnement niet be

taald hebben, worden vriendelijk verzocht, binnen 
de eerste dagen het bedrag te storten op postcheck- 
rekening nr 2024.66, Verhaeghe Robert, Iseghem. 

S T E U N F O N D S
Voor ’t blad 50; Voor ’t muziek 10; C  V  L  5; 

Leve Borms 2; Voor ’t blad 1; L  V  1; A  B 1, 
G V  2; A  L  0,50; J B 0,50; M  V  10. Voor 
Vlaanderen 5; M  K  5; Tenorke 6,20.

A P O T H E K E R S D IE N S T : De Zondag is er
maar één apotheek van stad open. Apotheker van 
dienst: Fl. Laleman, Brugstraat.

W IE  Z IE T  ER K L A A R  IN !! -  Wij lezen 
in «  De Middenstand »  Ie bladzijdte, 2e kolom 
onder «  Comedie »  :

«  Ellendige comedianten ! Ellendige politiiekers ! 
«Vroeger stonden socialisten, katholieken en li- 
«'beralen met getrokken wapens tegenover elkan- 
«der, thans zitten ze zijde aan zijde, in de grootste: 
«broederlijkheid vereenigd; in koor stemmen ze 
«  met geestdrift de ne ge n  m i l l i o e n  f r a n -  
« k e n  j a a r w e d d e  v o o r  den ko n i ng  maar 
«  ze vergeten niet oogenblikkelijk na dien, de 
« w e d d e  d e r  m i n i s t e r s  t ot  h o n d e r d -  
« d u i z e n d  f r a n k  en d i e  d e r  v o l k s v e r -  
« t e g e n w o o r d i g e r s  t ot  v i j f  en twini t i g  
« d u i z e n d  f r a n k  te v e r h o o g e n .

«  Triestige farceurs !
«  Burgers ! Middenstanders ! zullen de oogen nu 

«opengaan? Zult ge nu eindelijk zien, dat uwen 
«  politieken drift de oorzaak is van die o n g e - 
« h o o r d e  g e l d v e r s p i l l i n g !
' «  Om deze n i e u w e  L u x e  u i t g a v e n  te 
«  kunnen dekken zal het alledaagsche middel ge- 
«  bruikt worden : o p s l a g  van l a s t e n ! »  f ,

Verder op de 2e bladzijde, 3e kolom, lezen 
we onder «  Dank »  der kommissie dbr nationale 
feesten :

«  Hulde aan geheel de bevolking der stad, die 
«  eens te meer heeft getoond door haar algemea- 
«ne (? ) deelneming dat ze Vorst en Land ge- 
«  negen blijft en dat ze walgt voor ontrouw en 
«  verraderij ! »

«Middenstand» hadden de nationale (? ) hel
den moeten weten, wat op uw eerste bladzijde 
zoude verschijnen, zij hadden eveneens gewalgd 
voor uwe ontrouw.

Stillekens aan worden alle middenstanders nog 
Vlaamsche Nationdisten.

N A K L A N K  V A N  O N S  
IN H U L D IG IN G S F E E S T

Manneken-pis schrijft in «  De Ontwaking »  wat 
hij gezien heeft in onzen stoet, hij kan het over 
zijn demokratisch hart niet krijgen, dat sommige 
k l e i n e  patroons met ons sympathiseeren. Wij 
zullen nu eens aanhalen, wat hij in zijn blinden 
haat legen de VI. Nat. in zijn eigen rangen niet 
ziet.

Daar zal hij vinden:
1. Salonsocialisten, die over eenige jaren geen 

knoop aan hun frak bezaten of hij was betaald 
door de werklieden en die nu, dank zij de uit
buiting dezer, millioenairs zijn, waaronder een be
heerder van 18 verschillige maatschappijen;

2. Mannen, die tegen de 6 maanden dienst 
stemmen als de kiezing gepasseerd is, niettegen
staande hunne kiesbeloften en aldus duizenden 
franken ontnemen aan de ouders der jongens, die 
aldus 4 en 6 maanden langer moeten dienen;

3. Mannen, die de ossefieren op pensioen stel
len met 3 jaar volle wedde en dan pensioen, en 
de ijzerwegwerklieden op straat gooien zonder 
vergoeding ;

4. Socialistische bankiers, die aan hun eigen 
kooperatieve instellingen woekerinteresten doen be
talen, zij die met arbeidersgeld werken!

Hij zal ook nog vinden de salonsocialist-mil- 
lioennair Vandervelde, die in volle Kamer uitriep: 
«Amnestie! 20 duizend maal neen!» en zeggen 
dat zijn dienstknechten hier nog durven neerpennen, 
dat zij ook zouden willen Borms loslaten! Man
neken, gij hejjt niets te zeggen, gehoorzamen zult 
ge aan uwen baas! of...J

Ook nog weet Manneken-pis te vertellen, dat 
de Nationalisten een goede noot hebben, omdat 
alles goedi verloopen is. Goed! zoodus Prutske, 
als ’t volk betoogt voor zijne rechten en zij worden 
uiteengesabeld (gelijk U  misschien begeerdet) door 
de gendarmen dat is een slechte noot volgens UI

Dus als de werklieden over tal van jaren be- 
toogden te Antwerpen en in de Borinage voor het 
jekomen van het algemeen stemrecht, als zij wer
den neergesabeld en doodgeschoten door de gen
darmen en troepen... dat is voor het nietig socia- 
istisch ventje eene slechte noot!! Kan het nog 

krasser !
Manneken, vaagt in ’t vervolg voor eigen deur!

■— 11

Ministers met verlof
De heer Huysmans, minister van Kunsten en 

Wetenschappen, doet op dit oogenblik. een reis 
in Spanje, waaruit hij begin Augustus naar Brussel 
zal terugkeeren.

Dan zal db h. Anseele die nu d.d. minister van 
iunsten en Wetenschappen is, met verlof naar, 
Vichy in Frankrijk gaan.

De h. Vandervelde vertoeft thans te Spa, waal
lij de gast is van zijn vriend den h. Felicieti 
Cattier. De h. P. Hymans, minister van Justitie, 
zal deze week naar Zwitserland afreizen.

De heer Wauters, minister van nijverheid en 
arbeid, viert deze maand zijn 25-jarig huwelijks
jubileum, en zal op 21 Augustus te Bordeaux 
scheep gaan voor Brazilië, waar hij db interpar- 
ementaire handelsconferentie bijwonen zal.

De H. Huysmans  
minister van Kunsten en Wetenschappen, is n""’" 
Spanje afgereisd in gezelschap van een gek.,a 
kunstliefhebber van db Terveurenlei. De h. Huys
mans zal er bezoeken brengen aan de Spaansche 
musea en wellicht ook eventueele voorbereidings
maatregelen treffen voor een ‘ tentoonstelling van 
Belgische kunst aldaar.

En zeggen dat de socialistische voormannen 
allen arme werklieden zijn!! Hum !



Sociale en Syndikate Hronijk
Loonbelasting

ging. Eerst een kontrakt naar onze zin zeggen ze, 
en dan 5 t. h. Ze overgieten hun houding met een 
politiek sausje en 't luidt: «dat er geen 5 t. h.

Bij koninkl. besl. van 30 Juni 1927 werd de komt is de schuld van de Parti>- die met onre- 
hoofden der ondernemingen ter kennis gebracht del,|ke eisc!len _voor den daS komt »• *«>rten
dat geen belastingen op het loon meer mogen afge- *',d zu^cn Gunstenen en bazen dat liedje samen 
houden worden, vanaf 1 Oogst 1927, voor al aanheffen en dan zullen we *t schoonste beeld heb- 
de loontrekkenden die niet meer verdienen, dan ^en van de verbroedering in de standsorganisatie. 
een in hetzelfde koninkl. besl. aangegeven loonen. ^ en eenvoudige vraag. Welke partij stelt onredelij-
en die is voor Iseghem: 

Gehuwde vrouw of
persoon
Alleen levend persoon 114 fr.
Met 1 ten laste 144 fr.
Met 2 ten laste *74 fr.
Met 3 ten laste 204 fr.
Met 4 t. 1. (waarvan 2 kind.) 234 fr.
Met 4 t. 1. (waarvan 3 kind.) 250 fr.
Met 5 t. 1. (waarvan 3 kind.) 280 fr.
Met 5 t. 1. (waarvan 4 kind.) 297 fr.

Enz......
Voor Emelghem:
Gehuwde vrouw of

»(

. ke eischen? De Nationalisten? Deze zijn door 
gemeenschap levend dfe houding van politiekers uit de Parritaire Com- 

100 fr. per week missie gesloten!
S De christenen? Neen! want hun voorstel werd
j bij de werklieden om zijn slapheid slecht onthaald.
I De socialisten? Deze waagden een poging tot
1 gezondmaking der loonen en der overeenkomst 
; en in een Parritaire Commissie moet dat toch 
toegelaten zijn.

De bazen? Deze weigeren samen te komen tot 
zoolang een dhr partijen voorstellen ter bespreking 
brengt, die maar eenige loonsverhooging voorzien, 
Intusschen weigeren zij den opslag, die op grond

BURGERSTANDEN
Iseghem

GEiBOORTEN. — Roger Van.de ('.appelle, 
z. v. Cyrille en Maria "Depoartere, Krekelstr. 
39; Joseph Vermeulen, z. v. Valère en Clara 
Herman, Molenweg 2*5; Beatrice Dfliont, d. 
v. Joseph en Martha Décru, de Pel ich vs tr. 
17; Jenny üeceuninek, d. v. Jerome en Maria 
Lefever, Neder weg 119; Guido Geloof, z. v. 
Joseph en Celinla Vanhaverbeke, Slaibbslr., 
58a; Maria Lavaert, d. v. Philippus en Mario 
Scheldeman, Kl. Harelb. 119; Julien Holvoet, 
z.v. Juliaan en Gabriella, Die Bil, St Pi et er y 
straat 7.

OVERLIJDENS. — Victor Labeeuw 
looner, 52 j., man van Julia Llaipeire.

Hebt gij pijnen in de lenden ?
Kunt g ij moeiliik of pijnlijk uw wa

ter maken?
Is uk ' water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt gii aan jicht, heupiichtof lenden

jicht ?
Z iit  g ii door Rheumatiek gekweld ?

SCHEEPVAART
Van 21 tot 28 Juli 1927. — Célinia en 

Andrea de Zulte met beurtgoed voor ver-

persoon
Alleen levend persoon 87 fr. »! »
Met 1 ten laste 110 fr. »  »
Met 2 ten laste 133 fr. »  »
Met 3 ten laste 136 fr. »  »
Met 4 t. 1. (waarvan 2 kind.) 179 fr. »  »
Met 4 t. 1. (waarvan 3 kind.) 202 fr. »  »
Met 5 t. 1. (waarvan 3 kind.) 225 fr. »  »
Met 5 t. 1. (waarvan 4 kind.) 248 fr. »  »

Voor hen die hoogere loonen of wedden ver
dienen dan deze hier vermeld, blijven de ourie 
roosters in voege, doch het af te houden bedrag 
wordt met 50 t. h. verminderd.

Een toonbeeld
M. Tiriart, ondernemer en tevens socialistisch 

gemeenteraadslid van Leuven, had tamelijk groote 
werken uïtgevoerd voor de stad Antwerpen, die 
in haar lastenkohier de minimumloonen had vast
gelegd, welke moesten betaald worden aan het 
personeel, dat voor deze werken werd gebeügd.

Nopens de toepassing van die minimumloonen 
is door enkele christene gesyndikeerden klacht 
neergelegd bij de Centrale der Hout- en Bouw
werkers.

Een onderzoek werd ingesteld met het gevolg 
dat de onregelmatigheden aan de stad werden 
kenbaar gemaakt. De stad stelde een onderzoek 
in, en besloot M. Tiriart, socialistisch gemeen
teraadslid, niet te zullen uitbetalen vooraleer hij 
met het lastenkohier in regel is, t. t. z. tot zoo
lang het voorgeschreven loon niet is uïtbetaald 
en daarvan de nood'ige bewijsstukken aan de stad 
zijn geleverd. Dat alles moet geregeld zijn tegen 
einde Oogst.

Sommige werklieden zullen naar ’t schijnt alzoo 
omtrent 1 frankske per uur opslag moeten krijgen.

En zeggen dat de socialistische afdteeling van 
Leuven niet en roerde!

Had M. Tiriart ’ne fronter geweest, t land
ware te klein geweest om zulk schandaal uit te 
bellen !

Maar M. Tiriart is socialist, en zelfs «  De
Ontwaking »  zal daar nu geen artikeltje over
schrijven.

Bij de Borstelmakers
Bij onze schoenmakers en textielbewerkers zijn 

de laatste 5 t. h. er weerom- zonder moeilijkheden 
door. Wel maken de patroons dezer laatsten hun 
voorbehoud voor de toekomst, maar verstandige 
redeneering moet die Bazen doen inzien, dat loons 
verhoogmg volgens de levensduurte niets me ar ei 
niets minder is dan: r ede l i j k .

Door de kranige houding van den besten onder 
onder de syndikale leiders M. Bossuyt, zullen 
de Vlasbewerkers, ondanks de meest gunstige nij- 
verheidsomstandigheden, van verhooging verstoken 
blijven.

Bij de Borstelmakers is er voor de zooveelsten 
keer ruzie in ’t straatje. De bazen verschuilen zich 
achter «  er bestaat geen overeenkomst »  en ze 
redeneeren zonder kontrakt gee.i nieuwe verhoo-

.seheidene, Honneur ét Patrie met kolen vioor 

gemeenschap levend •der 0U(̂ e overeenkomst recht is, en meet gegeven ! Maurice Yerstraete; Dorade met kolen vtoor 

77 fr per week ̂  vvorden- d^ r0delijk is zal niemand1 beweren f

BORMS
voor ’t Qerecht

(Vervolg)

Er is een onderwijzer in de gevangenis die ds 
brieven schrijft voor de talrijke gevangenen die 
niet kunnen schrijven; hij kent echter geen 
Vlaamsch! Hetzelfde voor den W. n. rekenplich-t 
tige. 1 I

Er werden mij zoo eens 100 fr. toegewezen, 
die niet voor mij bestemd waren, doch voor iemand 
anders die te Vorst gevangen zat en ook Borms 
moest heeten. Daar ik van dat geld niet afwist, 
drukte ik den w. n. rcfkenplichtige mijne verwonde
ring uit, doch hij zei: «  Je ne vous comprends pas; 
parlez Français. »' 1

Ik wilde mij in geen andere taal dan de mijne 
uitdrukken en zoo bleef het misverstand bestaan.

Ik ging toen uitleg vragen aan den bestuurde!, 
een zeer achtenswaardige Waal, maar die ook 
weer geen Nederlandsch kent en ik kwam zoo

En zeggen dat de leiders van het Christen en 
socialistisch syndikaat ongeveer één jaar geleden 
aan den minister gingen vragen om den Borstel- 
makersbazenbond in de algemeene verzoenings
commissie te laten zetelen!

Dat is wel ne proficiat waard!

De laatste gebeurtenis
t Vrij Krislen syndikaat ontving Woensdag 

morgen een drietal brieven van het Christen syn- 
dikaat, waarin kennis wordt gegeven van een brief 
der Patroonsorganisatie aan het christen syndikaat, 
nadat een tiental onderhandelingen tusschen cle 
bazen en het christen syndikaat hadden plaats 
gehad. De patroons weigeren daarin verbetering 
aan de daguurwerkers en geven geen zekerheid1 
over het behoud der loonen voor de stukwerkers, ; bedden, 
zoodat het christen' syndikaat, dat voor de bazen 
op zijn knieën kroop en hen beloofde van 
desnoods alleen te kontrakteeren, daar ee.i
schop in zijn achterste aan de deur we d gezet, en 
nu naar de socialisten en naar ’t Vrij kristen 
Syndikaat gaat vragen om hun houding te mogen ! 
kennen. Mochten zij daaruit geleerd hebben, dat 
eendracht onder de Syndikaten voor de werklie
den noodzakelijk is.

De staking bÿ M. llekee te Pitthem
Nog altijd is daaraan geen oplossing gekomen.,

De betrokken werklieden zijn echter langs hiert 
en daar in t werk geraakt, en we vernemen nu, 
dat het lid der socialisten opnieuw bij M. Dekee 
in t werk is.

Zullen de socialisten nu toelaten dat hun leden, 
bij bazen wier slechtheid ze heele dagen tegen 
het Nationalisme uitspelen, den onderkruiper gaan 
spelen ?

Achille Decock, Roessclaere;. Oser en Au- 
gusta-Maria, beide met lijnzaad voor de gebr, 
Vandemoortele; GrainiwOrk met maïs voor 
Medard Vandenavenne-Devos.

KOM T / iE \ ! KOMT ZIEN!

Opening van een nieuwen winkel/

Valette Rousseau
Gen/straal. ISEGHEM

Alle slach meubels, alsook matrassen in windhàar 
en flocon, hoofdkussens, kleine kussens, kinder- 

couverten, zetels, clubs, kinderrijtuigen, 
enz... enz...

V E R G E L IJ K T  O N ZE  PR IJZE N  21//

Kortrijksehe Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1. KOKTRIJK
— Spreekdraad 382 —

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 
van 2 tot 5 uur.

A L L E R H A N D E  IN L IC H T IN G E N

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, UWC VOßteil gezw ollen  ?
over ’t ovememen van pachthoven in Frankrijk. IS  g e h e e l UW lich a 2 ïn  O ntsteld  d oo r eei1

Opmaken van Plans en Bestekken vullen brand
voor ’t bouwen van huizen, villa’s, fabrieken, enz.

— Allerhande Verzekeringen —
B R A ID  - LEVEN - ONGEVALLEN

G E L D L E E N IN G E N

op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 
voorwaarden

?

G A S V U R E N  van alle merken en prijzen.

G O ED E H O E D A N IG H E ID

Centrale verwarming

G E Z O N D H E ID S IN R IC H T IN G E N

A. Seynhaeve
Roeselaer®traat, 133, ISEGHEM

Telefoon 222

De ontwapening klampt zich vast aan het om
geslagen bootje van den Volkenbond, terwijl de Gasinrichtingen 
militaire transporten naar China onder vollen stoom1

! Spoedige bediening

G E W A A R B O R G D  W E R K  30/7

I ONGELOOFLIJK  EN TOCH W A A R

Baden in galvanisé met 

gasverwarmingstoestel aan 445 fr. 
Baden in galvanisé vanaf 185 fr.

Germ. Ghekiere-Duyek
Roeselaerestraat, SS, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 
1 keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder
baden, waschfournoizen. -— Groote keus van ver- 

’ lakte menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen w'erkhuis gemaakt.

Waarom ? ? ?
WAAROM hoesten als Borstpillen La- 

lenian U radikaal genezen?
WAAROM koorst of tandpijn lijden als Ca

chetten Képhil die doen ver 
dwijnen?

WAAROM uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Droséls 
Rorstbalsein der Apo  
theek Lalem an daartoe de 
geschikte middel is ?

WAAROM zelf ziek of zuchtig zijn als U 
ter Apotheek Lalem an al 
les kunt verkrijgen om U gezond 
te maken?

DUS voor alles naar de

Apotheek Florent LALEMAN
Brugstraat, n° 2 (bij de Gendarmerie)

TELEFO ON  68 ISEGHEM
N. B. Men draagt ten huize.

I

fst/ïfv1
vt;

%

Hf A S\+/» -.'iprajSr’a

Dit alles zÿn de zekere kenteekens 
dat uwe NIEREN. BLAAS o f  

LEVER  ziekeljjk zqn en gij  
zoohaast mogelijk mw 
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Oalila Pillen
en

Samson’s Q l k b a l s e m

Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

komen door het gebruik van deze wondere genees

middelen, zijn het beste bewijs dat zij alleen in 

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol

ledig te genezen.

Verkrijgbaar [in alle 
goede Apotheken

i i\ts

A . .  Rosselle-Maertens
SPIEGELS, MEUBELS, V ITRAUX, GLEIERS A  SPEELGOED

A L L E S  A A N  DE V O O  R D E E L IG S T E  PR IJZEN
V R A A G T  PR IJZEN  E N  GIJ Z U L T  K O O P E N

Meenenstraat, 77. ISEGHEM
K O M T  Z IE N !

m

m

•à
m

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De konijnenkweek ondermijnd door sterf en o;> sterften gaf afkeer en teleurstellingen. Nu is hei 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alie ziekten overwonnen door Mulles Konijnenpoeder te
gen D IK K E  B A LG E N , afloop, schielijke sterften, ziekten der maag, ingewanden, waterorganen, 
zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met Mullie’s konijnenpoeder voor de gezóndheid. Tegen alle ziekten, om 
maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin hebben, gemakkeltjker uwe pacht 
maken, een goed voedsel op tafel brengen.

IN A L L E  A P O T H E K E N  8 FRANK DE DOOS

Houdt uwe verkens 
gezond met Poeder MuSiie te

gebruiken.

varen.

Zink- & Zioodwerk 

Matige prijzen

ik stel me steeds m den toestand van jrnjn 3.300.000  ̂Kgt College en daar zijt gij1 in de eerste jaren ont-
Vlaamsche taalgenooten, die geen Fransch kennen. é worteld, uw groei wordt daar geknakt. Mijnheeren,

Daar hebt ge dus eenige staaltjes, mijne herren, als opvoedkundige, als leeraar, die ervaring heeft
van de toestanden waaronder de Vlaamsche ge- sedert 17 jaar, zou ik U kunnen zeggen, wat het
vangenen gebukt gaan en die zij stilzwijgend en is zóó de ziel vermoorden der jeugdd ! ! Als Mau-
gedwee moeten dragen. ( ; rice Barrés zijn verontwaardiging daarover uit-

Ik zou U uren en uren kunnen spreken over drukte, toen de Duitschers in Elzas meester wa-
hetgeen wij geleden hébben en U kunnen bewijzen ren, waar nochtans, ik moet het zeggen, 95 o/o
dat het zoo is.; ( , Het Duitsch als moedertaal haddén, en de andere

Welnu tegen al dat onrecht, ben ik van jongs 5 o/0 het Fransch, en de Duitschers verplichtten
af opgekomen. Van als ik een klein knaapje was, ook voor die Fransche kinderen het onderwijs
heeft mijn vader, zoon van een wever en die gansch te verduitschen, dan zegde hij: «M etz
reeds op 12 jaar wees geworden is, en döor zijn is de meest tragische stad van de wereld! de
eigen middelen tot den burgerstand opklom mij kinderen hun hart en hun geest worden er verminkt
dat ingeprint. Heel zijn leven heeft hij als een en vervormd door een vreemd onderwijs!» En

j slaaf gewerkt om aan zijn zes kinderen een goede ik zeg U  mijnheeren, hetzelfde gebeurde met ons,
opvoeding te verschaffen. H ij heeft mij voor- en gebeurt met onze kinderen! i I j

t zeker het Vlaamsche hart gegeven dat ik nu nog Toen ik naar Brussel komen wonen ben, heb
I steeds bezit, hij door en door Vlaming van den ik lang moeten zoeken naar een Vlaamsche school.
[ouden eed; en ook mijn goede moeder zaliger Ik heb moeten Ioopen tot Helmet om een Vlaam-
I ben ik veel verschuldgd, die ik helaas reeds als gehe school te vinden, en mijn zoontjes moeten nu

- - , ‘j  T  'zevenjarig kind verloor; zij ook was door en door een half uur te voet gaan, omdat daarheen geen
juist voor den ganscnen bestuurraad. Welnu, ik ... , „  .. . , .. .. , .. „  ? .
, . t-" I I -, f ; Vlaamsch. En ik héb mijn volk en mijn taal net- tramverbindmg is. Het onderwijs te Brussel is
ben verplicht geweest rranscn te spreken wilde . . c .... . °  ’ .

, I i j  j  f. gehad, bt-l\iklaas, mijn geboortestad was een ellendig; Groot-Brussel telt een bevolking vanik mij doen verstaan om het geld aan den recht- ... , . . ... „  , ® .
. , , j  I t Vlaamsche stad, waar geen AS tamilies rransch 700.000 inwoners, waarvan 500.000 Vlamingen

matigen bez.lter e z.en u ,lgek« J »orde» In- „  ^  ^  ree(|s v<„ , f  j ,  bge,e scho. W s,en. ^  voor .je 5|)0 ()00
dien ik zoo overal optreed voor mijn taalrecht is , , . A7, l  •• j  l  » t ■< n , , .
■ ,, . , . . . len de groei van mijn Vlaamsch-zijn door het Vlamingen zijn er 500 Vlaamsche klassen en voor
1 me om s o en in ce wie en e s c  en, maar verfransc]lt onderv,ijs gestremd. Als kind van 6 die 200.000 Walen, zijn er 1592 Fransche klassen.

(* ) Het boek Dr Aug. Borms voor het Ge- jaar kreeg ik daar reeds Fransche les. Ook als Zoo wordt hier te Brussel ons volk ons ontstolen,
recht is te verkrijgen in den boekhandel «Gudrun», kind van 8 jaar, kreeg ik reeds veel vakken met
Em. Jacqimainlaan, Brussel. het Fransch als voertaal. En zoo ging ik naa>

(Vervolgt.)

Het Poeder Mullie is de Redder der Zwijnen
Nooit mag een zwijnmoer jongen zonder acht dagen te voren haar bloed en afgang gezuiverd 

te hebben met eene doos
POEDER  M ULLIE

Geen verstoptheid meer. — Goed zog. — Gezonde jongen. 
LA N D B O U W E R S ! Waarom ni)g zieke zwijnen kweeken. Hunne redding is verzekerd door

PO ED ER  M ULLIE  
G E N E E ST : Verstoptheid, geen eetlust, het vuur, pokken, afloop, neus-, k_el-, darm- en long

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziek en, jac t, vl.e- 
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. de «loos in alle apotheken

Landbouwers I Hoenderkweekers
gij deWat baat het uwe zieke hennen, hanen en kiekens geneesmiddelen toe te dienen indien 

ware goede niet voor handen hebt. — De twee wonderprodukten zijn:

Asepta & Elixir Morva
TEGEN A LLE  Z IE K T E N  EN  PLAG EN

tegen snot en cholera.
doet de spijzen goed verteeren. Asepta om uw dler gezond te houden'A s e p t a  doet de spijzen goed verteeren/ L l t * om meer te doen leggen.

In alle apotheken 5 fr, de doos, 12 fr. de drievoud, doos
Het gebeurt soms bij plagen dat de microben-massa zoo groot is dat M O R V A  onmisbaar wordt. 

Want M O R V A  is het meest anti-microbisch middel in geval van tering en afloop.

5 frank  en 15 frank  de flesehl 
T E  V E R K R IJ G E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

OP D E N  K L U IS B E R G
l A Ï Ï B I f S  D B  f O l - F I I ? !

H A N D E L A A R  S T A T IE S T R A A T , R U Y E N

heeft de eer aan zijn kliënteni, vrienden) en kennissen bekend te maken dat hij

op den KlaisbeFg
bij zijn hulphuis den naam dragendé van «  K L O K K E  R O E L A N D  », winkel van chocolade, bis- 
cuiten, likeuren, koloniale waren, speelgoed, kaas, hesp, koud buffet, enz., een drankhuis, 
gebouwd heeft (130 vierkante meters groot), waar alle dranken in ’t klein en ’t groot 
te bokemen zijn aan zeer genadige prijzen.

Het eenig Vlaamsch huis op den kluisberg
Alle dagen van 4 uur tot middernacht R A D IO  CO NCE RT.



BORSTBALSEM Martin Toms
is de Koning der Borstmiddelen T

Waarom U dan niet V O L K O M E N  genezen van een verouderde borstziekte ?
Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt doen ! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem Mart. Toms 

Te verkrijgen bij alle Apothekers óf bij den Apotheker Specialist Martin Toms, Wetstraat, 112, Brussel

Zannekin
D I ÜBEL l i l . O M »  lillvlt 

gezond, kloek. natuurlijk

BROUWERS! St LOUIS
Ii. Verlende, LOO

Alleenverkoop vcnor Iseghem en omliggende: 
S. M. VLAAMSCH HUIS. Iseghem

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw profijt!

AIA <2/̂  ^
^  •v!\> 'W  ~'7F> •vlv *7|y*

V E R Z E K E R I N G E N  I
# BRAND LEVEN O NGEVALLEN  , H Y P O T H E K E N  ^

aan de meest voordeelige voorwaarden ^

#  G E LD P LA  ATSINGEN #
STR IK TE  GEHEIM HOUDING SOLI EDE WAARBORG

Nieuw!! V O L R S A P O  T H  E E K
Het O r n e u f - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Voor alle inlichtingen zich wenden tot

JU L E S  D E N Y S
W A N T J E  P IE T E R S T R A A T , 30, ISEGHEM

Agent der verzekering-maatschappij A N TVERPIA  
en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885

Twee honderd miljoen verzekerd kapitaal meer dan zes en dertig miljoen reserve
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B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLEN , POEDERS EN CACHETTEN VOOR HET

zuiveren van ’t bloed
Oeneest allerbest en op radikale wijze: U IT S L A G , PU IS TE N , SPEEN, V E R S T O PP IN G  

GEM IS A A N  E E TLU S T . D R A A IIN G E N , G A L , SLIJM EN, enz... ,
I n  alle goede apotheken - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
ü y s e l s i r a H t ,  4 9 .  JMLEÏlilfM'Jbdl ï̂

. P B I J S  4  F R A N K

Voorbehouden aan

W E D U W E  VANDE W A LLE

ZUID KAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betonwaren, ijzerwaren, kiolen.

lOo 'Vallæio.cio Ziekten !
EEN ENKEL  geneesmiddel zuil gij vinden dit d oelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is de

JJJL JL Prijs 16 fr.
die van al’ den eersten dig de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 

het goed gebruiken en no oit of nooit schadelijk is.
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer d'an 20 j. duurden. 

Te koop in alle goede apotheken
of rechtstreeks bij den bereider

Apotheker VANDENBUSSCHE — Meenen
Volledige tekst met beschrijving, uitleg en behandeling der Vallende Ziekten wordt overal 
G R A TIS  gezonden op aanvraag.

Sedert de waardedaling van den frank en 
de vermindering zijner koopkracht is een 
nieuwe soort goud in den handel gebracht 
dat door zijn betrekkelijk-lagen prijs en zijn 
uitmuntende hoedanigheden aan eenieder toe
laat zich zooals vroeger te voorzien van 
juweelen, kleinoodien en kostbaarheden van 
allen aard.

Dit goud draagt het merk: Orneuf. Het 
heeft 9 karaat goudgehalte. Dus den helft

van het 18 karaat- 
goud. Kleur en uit
zicht zijn dezelfde 
als het 18 karaat. ! 
Dit nieuw edelme
taal is bewerkbaar 
op alle manieren en 
in alle vormen. Het 
is zeer hard en dus 
voor verslijten ge
vrijwaard.

Wat door deze j 
uitvinding ten zeer
ste naar voren 
treedt, is de ver
houding van den 
alle buitenlandsche 
prijs van een 9 ka- 
raatjuweel tegen
over den prijs van 
artikels in vergul- 
sels of opgelegd 

ooud ! Een negen karaat goudartikel kost 
maar omtrent denzelfden prijs van een soort
gelijk artikel in Titrefixe.

Eene der oorzaken daarvan is dat hei j 
Orneuf een inlandsche fabrikatie is, en al j 
die goudnamaaksels buitenlandsch werk zijn j 
die, om hier ter markt te komen onderwor
pen zijn aan nadeelige wisselkoers, hotoge 
tolrechten enz., enz.

Wie zich een artikel in Orneuf (9 karaat- 
goud) aanschaft van b. v. 100 fr., bekomt 
een voorwerp met werkelijke goud waarde, 
terwijl hetzelfde artikel in verguld of op
gelegd goud — dat ook 100 fr. kost — slechts 
een zeer geringe verbandelwaarde daarstelt.

Want :
Waai- het 18 karaatgoud teruggekocht 

wondt aan 15 fr. de gram, wordt het Orneuf 
teruggekocht aan 7,50 fr. de gram. Titre
fixe en soortgelijke buitenlandsche plaqué’s 
\. orden slechts teruggenomen aan 2 tot 3 fr. 
de gram.

Ieder artikel in Orneuf draagt een bij- 
zonderen stempel; dit om verwarring te ver
mijden met het 18 karaatgoud.

Het Orneuf is te bekomen aan vowrdeeligen 
prijs bij

A . Moenaert-Noppe
“ IN DE GULDEN SPOREN,,, 

Roeselaerestraat, 29, ISEGHEM
waar ook altijd een zeer grooten keus voor
handen is van juweelen — kostbaarheden 
-- tooisels in goud 18 karaat, in platina, 
in wit-goud, in briljant, in diamant.

Men treft er ook een belangrijken lceus 
aan van zak- en armbanduurwerken in. alle 
metalen en der bestgekende merken. Wek
kers, schouw- en wanduurwerken vindt men 
er altijd in grooten voorraad.

Moet ge een goeden B ril hebben, die uw 
gezicht bewaart en verbetert en die u daarbij 
nog sierlijk staat, bij Moenaert zijn er zulke 
— probeer het — ’t is niet notodig meer 
daarvoor naar ’n groote stad te gaan, waai' 
ge driedubbel betaalt voor dezelfde waar. 
In “  De Gulden Sporen „ betaalt ge een 
■’ogen prijs voor goede waar, en alle moge- 
lijke herstellingen wonden er nauwkeurig en 
zorgvol uitgevoend.

ELEKTRIESCiHE GLAZENSLIJPERIJ

Micliel Verhamme
82, Roeselarestraat, 82, ISE G H E M

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

.Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

D E  S C H O O N S T E  K IN D E R S ...  
zijn deze die dagelijks gepoederd 

worden met

il- p j i

Te koop in alle goede apotheken. DE DOOS : 1,50

Voor uwe LEEUW ENVLAG G EN , SPELDEN en alle andere  
•^4 propaganda artikels ŵ endt U tot

1 6 ,  Ö O B P C O O L S K a M P

ITJl A  I

W  G E N A D IG E  PRIJZEN
Magazijn van W IJNEN  &  L IKEUREN

G E N A D IG E  PRIJZEN f »

3 0/0 TE R U G  A A N  DE P L A A T S E L IJ K E  B O N D E N

P e c t o ï d s
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

Z ij Kosten enkel 4 frank !

Uw apotheker heeft er !

Pectoïds geven U voortdurend een klare ste m, een frissche mond, een aangename adem.

ZORG D A T  GIJ A L T IJ D  U W  DOOS O P  Z A K  H E B T !

FiiütilieziéeültondVollishelang
VLAAMSCH HUIS ISEGHEM

Verzekert tegen ziekte

invaliditeit 
X-stralen 
operatie • 
geboorte 
sterfte

en lelt reeds 1500 leden.
W EES O O K  V O O R U IT Z IE N D E !

Voor uw SCHILDER-
en R EU AN G W ER K

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Roeselaerstraat, 108. ISEGHEM

Magazijn van kleuren en vernissen 
Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopers en karpetten

, TR O U W E  B E D IE N IN G  
L A G E  PRIJZENi

^Waarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch-Nationale 

Spaargilde?

VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

’t Wordt ongezien 

met een kleintje bijeengegaard 

Met kermis uitkeerbaar1 
Jaarlijks een of meer lotingen 

Vraagt inlichtingen aan de Boden 

Dit jaar werd reeds 50.000 fr. gespaard

M O M  O , ,  P o e d e r s
' O NFEILRAAR GENEESM IDDEL TEGEN :

Hoofd- en Schele Hoofdptfn, Zenuwlijden. Hevige Tandpijn.
Rheuinati ek, Grippe

Waarom ?
Zijn de M O N O  PO E D ER S verkieslijk aan alle andere produkten van gelijken aard? 
O M D A T  ZIJ onmiddellijk de hevigste pijnen stillen.
O M D A T  ZIJ altijd genezen, daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt hébben. 
O M D A T  ZIJ de maag 'nooit vermoeien.
O M D A T  ZIJ door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven worden, om hunne

menigvuldige genezingen, zelfs in de hardnekkigste gevallen.
O M D A T  ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijk

ingenomen worden.
O M D A T  ZIJ in geen cachetten zijn, en zoodus door de teederste magen verdragen worden.

TE KOOP IN  A LLE  GOEDE APOTH EKEN  
in doozen van

12 pakjes, 4.50 fr. 25 pakjes, 8.00 fr.

Drukkerij J. Lannoo, Ieperschestraat, 22-24, Thielt — Telefoon 169


