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Hebben de leidende standen 
Zich vroeger laten verfran- 
schen, o n  dat zij er profijt bij 
vonden, evengoed zouden zij 
zich hebben laten « verduit- 
sehen », indien het in hun be
lang ware geweest.

(Borms lijdens zijn proces in 1919)
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Alle mededeelingen moeten ten laatste den Don
derdag avond! voor ’t verschijnen van t blad 
binnengezonden zijn.

Mgr Szeptycky tegenover den 
Zelfstandigheidsstrijd van zijn Volk
lijdens zijn verblijl in België, op einde dit, ’t is het poolsch nationalisme, dat bij 

September 1925, werd Mgr. Szeptycky ge- middel van de school, bij middel van de 
interviewd door een reporter van een te taal, en door onbehendige opstokerijen, in 
Brussel verschijnend katholiek franschschrij- Galicië juist het verkeerde bereikt wat het 
vend dagblad, Mgr. Szeptycky is Metropo- wil bereiken. »
liet van Halicz en aartsbisschop van Léopol( Tot daar> dit ded yan -t interview> dat 
m Galicie. Zijne kerkelijke provincie, waar- ■ sIaat op zijn houding tegenover den zelf- 
over zijne rechtsmacht zich uitstrekt, beslaat standigheidsstrijd der Galiciërs.
4 bisdommen en telt 4 .500.000 katholieken.* , . , . , , ,

r. ......... i j , . ,  t , . Hoe scherp steekt deze houding echter
Galicie is1 een landstreek ten Noorden van ■ * f , ,•

, Tr AT.j , „  TT . met af tegenover de houding van onze gee-
de Karpathen m Midden-Europa. Het is . ö , -A . . u ,,, 8. j  j  , „  ... , stelijke overheid ten aanzien van t Vlaam
bewoond door de Galiciers, een Slavisch u , r, • . ,, . . . sche vraagstuk. Droevig is het om bestati
volk, dat voor den oorlog zuchtte onder het . . . A ? , • , . .

.  ̂ ..f , . gen bij t bestudeeren der geschiedenis der
centraliseerend Oostennjksch regiem, en na tji , . • , . . ., , _  , J , Vlaamsche beweging, hoe steeds onze bis-
den oorlog^ voor recht en voor bevnidmg, der ' u . -• , , , , ,, , • Q n , . j , , ,  schoppen heftigen stnjd gevoerd hebben, en
kleme volkeren, als nieuw vaderland kreeg: 7  j  ,, . •. , ,  ̂ _  . /TTS nog voeren, tegenover de elementairste
het uit den oorlog ontstane Polen. (Het _  r,* • , , n r.- ,-i j

, ,  j ' f j  ~  , •  ,  rechtseischen van hun volk. Pijnhik doet het
spreekt vaiyzelf, dat de Galiciers nu, volgens _  „ ,,, , , .1 •
Jö n/r J 1U , u 1 11- r, aan, aan t hart van een katholieke Vlaming,
de Mandelboodsche leerstellingen liefde, te moeten vastste]len, dat on2e Kelkelÿ^
eerbied en. gehoorzaamheid verschuldigd zijn Overheid sedert 1830 steeds stond, en nog
aan hun nieuwe vaderland Polen, zooals zij „  j • , , , . . , &j  . .. , . , a staat, aan de zijde van den verdrukkenden
voor den oorlog liefde, eerbied èn gehoor-; ^  en meespande met hem om onze VI.
zaamheid schuldig waren aan hun vooroor- 1 volksziel te dooden

° v ^a er ân( ’̂ Oostenrijk!!) j Wanneer krijgt Vlaanderen dan ook eens
Voor den oorlog was onder de Galiciërs u- u i ^, . ?. . d-nciers bisschoppen naar den zin van dezen edelen

reeds lang een strijd ontstaan naar zelfstan-; Kerkvorst, die het 2ul,en aandurven ,e ver.
digheid en tegen het centraliserende en klaren: « De politieke kwestiën die mijn volk 
volkszieldoodende Oostenrijksche regiem.
En die strijd had zich reeds uitgebreid tot 
alle bewuste1 elementen van het volk, en had 
reeds duizende aanhangers gewonnen, die 
een harden strijd voerden voor hunne zelf
standigheid.

De oorlog brak uit, en Oostenrijk, bang
—vtjxxt-̂uè '~OariaC~iiv̂ yaCt-rVi>jt-c-j:x,

zeggen van Mgr. Szeptycky, 300 zijner prie
sters en duizenden zijner onderhoorigen als 
verdachten gevangen zetten.

Het ieindQ vart den oorlog kwam en bracht 
de Qaliciërs onder Poolsch bewind. Nu had
den dezen vanwege den centraliseerenden 
Poolschen staat dezelfde verdrukking te ver
duren als onder de Oostenrijksche heer
schappij.

Ziehier nu dit deel van het interview van 
dezen hoogen kerkelijken hoogwaardigheids- 
bekleeder, dat betrek heeft op zijne pouding 
tegenover de politieke gebeurtenissen, die 
zijn volk beroeren:

« De politieke en maatschappelijke omstan
digheden in Galicië ü]n zoodanig dat ik 
alleen aan godsdienstig apostolaat wil doen. 
Ik kan niet anders handelen, mijn volk zou 
mij niet verstaan. Ik kan aan geen politiek 
doen omdat ik er zou moeten voeren ofwel 
in Poolschen zin, en zoo zou ik rechtstreeks 
tegenover njijn dierbaar volk staan, ofwel in 
anti-poolschen zin, en zoo zou ik mijn onder
hoorigen nog aan grootere moeilijkheden 
blootstellen, dan zij er nu reeds ondergaan. 
Ik ben bisschop, bisschop van mijn volk en 
ik wil niets anders dan bisschop zijn...

— Maar verwijt men u niet zeer heftig, 
deze gewilde onthouding in zake polonisee 
jende politieke werking?....

— Mïsschïen| wel!......Ja, ziet ge aan geen
politiek doen is soms wel de beste manier 
om er aan (te doen... Maar wat kan ik er 
aan verhelpen ?* Ik zou aan de heiligste plich
ten van mijn herderlijk ambt te kort blijven, 
zoo ik me niet streng beperkte tot het gods
dienstig gebied...

Het is me onmogelijk, wat ook te doen 
tegen de nationaliteit van mijn volk. In het 
conflict, dat mijne schapen in strijd brengt 
met de poolsche regeering is het meeste wat 
ik kan doen: mij onthouden en het minste 
dat ik kan doen, is geen stelling te nemen 
tegen mijn volk.

Zonder dat,1 zou ik mijn dierbare godsdien
stige schat verliezen, voor een zeer denk
beeldige en voorbijgaande politiek.

Ik wil niets zeggen van dit politiek ge 
schil. Dit ligt in mijn bevoegdheid niet. Ik 
.wil enkel een zaak: ’t is dat mijn volk weet, 
dat zijn bisschop de zijne is. Ik wil nationaa 
zijn, maar zoo anti-nationalist (staats-natio 
nalisme) als het mogelijk is. Het nationa 
lisme (cf. verstaan in den zin van centrait 
seerende en volksverdrukkende staatsmacht) 
is het groote hedendaagsche kwaad, t Is

eiaas te vroeg gesiuiven uus 
in het aanschijn van den dood, en die vele 
goede katholieken en overtuigde Vlamingen 
zich ook met hem stellen. Wanneer??!

in strijd brengen met den Belgischen staat 
vallen onder onze bevoegdheid niet, en het 
meeste dat ik kan doen, is : mij in deze zaken 
te onthouden; en het minste, dit is geen 
stelling te nemen tegen mijn volk. » 

W anneer krijgt Vlaanderen eens een eq erl

K e r k e l ï j k  n i e u w s
P A U Z E L IJ K E  M A A N D IN T E N T IE

Bidden voor «d e  Crisis van ’t G ezag».

K E R K E L IJ K E  K A L E N D E R  
4. Z. 13e Z. na Sinxèn, semidi. — 5 M. H. 

Bertinus, abt. 6 D. Van den dag, simpl. — 
7 W. Van den dtag, sini.pl. — 8 D. O. L. V. 
Geboorte, dup. 2 cl. Afgestelde Heiligdag. — 
9 V. H. Audbmarus, bb., semid — 10 Z. H. 
Nicolaus, 'b„ dup.

E VAN G ELIE  VAN D EN ZONDAG 
(Lucas, 17, 11-19)

In dien tijd trok Jezus op zijne reis naar Je
ruzalem, langs de grens tusschen Samaria en Ga- 
lilea. En toen Hij in zeker dorp kwam, tradfen 
hem tien melaatsche mannen te gemoet, dEe op een 
afstand bleven staan. Eu^zij verhieven hunne stem 
en zeiden: Jezus, Leeraar, erbarm U onzer. En 
hen ziende, zeide hij: Gaat heen, vertoont u aan 
de priesters. En onderweg wérden ze rein. Maar 
één hunner keerde, zoodra hij zich genezen zag, 
terug, terwijl hij met luider sten God verheerlijkte. 
En hij viel op zijn aangezicht voor zijne voetenj 
neder, en dankte Hem. En deze was een Sama
ritaan. Maar Jezus antwoordldè en zeide: Zijn niet 
alle tien gereinigdl? Doçh waar' zijn dé negen? 
Er is niemand gevonden, die terugkeerde om Gode 
eer te geven dan déze vreemdeling. En H ij zeide 
ïeni: Sta op en ga heen: uw geloof heeft u gered:

VLAAM SCHE H ALEND ER
Zondiag, 4 September. H. Rosalia, 1874. Ont- 

ïulling te Souborg (Zealand!), van een gedénk-i 
teeken voor Marnix van St Aldegonde, burge-, 
meester van Antwerpen. — Maandag, 5 Sept. H. 
Bertinus. 1811. Geboorte van de Vlaamsche ro

manschrijfster Studéntervü,1>een-<

Bidden voor Vlaanderen

eens een erqerl otuclenteri ''̂ '-;“- „,. .̂1—  ;n seis« ĥ iu-wu . i- .
te bantp00rt V(W ,cre vervlaamsen..* der schouwen we bitFouweneï op ten hemel, want zeker

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
W e t s t r a a t ,  84 , D R U S S E L  
Bijbanken: Antwerpen & Kortrijk

Aigentschappen : Brugge, Crombeke, Ha- 
relbeke, Moeskroen. Pioperinghe, Thielt. 
FONDSENBANK MAAKT DEEL UIT 
VAN DE GROEP FONDSENBANK- 
HANDELSBANK-NOORDSTAR. -  
KAPITAAL EN RESERVEN: VIJFTIG 
MILLIOEN FRANK.

Bijhuis te ISEGHEM  
Marktstraat, 49

Gentsche Hoogeschool. — Woensdlag, 7 Sept 
d. Regina. 1756. Géboortedlag van dén Nederland-i 
sehen dichter Bilder dijk. — Donderdag, 8 Sept. 
O . L. Vrouw Geboorte. 1628. Piet Hein over
wint d:e zilvervloot —- Vrijdag, 9 Sept. H . Ome- 
rius. 1920. De activist Dr Marten Rudelsheim, 
overlijdt in de gevangenis te Antwerpen. —  Zater
dag, 10 Sept. H. Ogier. 1883. Sterfdag van] 
dendrik Conscience. (H ij leerde zijn volk lezen!)

Z E S M A  A N D E N D I E N S T

Zes m a a ndendi en s t was steeds een punt van ons 
programma, ln 1920 werdl dbor onze volksver
tegenwoordigers dé zesmaandendienst voorgesteld: 
De socialisten zaten toen in de regeering en stem
den er tegen.

In 1922, waren ze in dé oppositie en alsdlan 
diende hun leider Vandervelde ook een voorstel 
van zesmaandendienst in. Doch verleden jaar stel- 
den de Nationalisten nogmaals de zesmaanden
dienst voor en al dé socialisten stemden tegen.

De socialist Vand'emeulebroucke heeft nu op 
nieuw een voorstel van zesmaandéndïenst inge- 
diertdl O f er daarmee zesmaandendienst komt 
blijft een moeilijk vraagstuk. De socialisten hebben 
op idlat gébieid! hun volk reeds zoo dikwijls be
drogen dat het moeilijk is op die leiders nog 
staat te maken. Wat er ook gebeure onze taak is 
klaar, onze houding beslist!

Overal waar we komen de zesmaandendienst 
propageeren, al onze krachten inspannen om te 
beletten dat dé leiders der socialisten nogmaals 
dat voorstel op een sisser doen uitloopen. Be
letten dat dit ontwerp niet wordt een wipplank 
om met klank dte regeering, voor welker diade.i 
ook idle socialisten verantwoordelijk zijn, te ver
laten. Zesmaandendienst is voor ons geen middel 
tot het s p e le n  van politieke comeuiie, maar ie t s  

dlat we V e ro v e re n  willen, omdat het ligt op den 
weg van de vrede, omdat het aan de vermuilezeling 
o n z e r  Vlaamsche jo n g e n s  een pefke stelt.

i

Mag er gebeden worden voor Vlaanderen?
Niet er mag, maar er moet gébedbn worden voor 

Vlaandteren. W e weten imtmers te goedl, dat alle 
zegen van hierboven komt:

Verloren geploegd*
Verloren gediaan, J ,
Als Godf in de voren 
Geen zegen laat gaan. XG. G.)! ,

Ook de geschiedenis leert ons, dat onze voor
vaderen in 1302, vooraleer zij ten strijde togen, 
den goedén uitslag van hun offer den Heere toe
vertrouwden :

God help’ ! Godlhelp’ ! Was ’t hoopvol woord.
Daar naêrt de vijand, tuk op moord. 1 
God hielp ! De vijand ligt in t zand. ;
En uit is Vlaartdlrens Jijdén. \
Den mannen heil, die 't zwaardl in hand ,
Ons Vlaaridérland bevrijdden. <

Biuden moeten we en veel, opdat de almachtige* 
en algoedé Godl boven aanzien, rijkdom en eere, 
arn Vlaanderen geve: «zijn  eigen Vlaannsoh leven 
volgens eigen aard, in eigen taal; ’t leven d'at 
(lit hem komt en dus hoogst het voert, zijn eenig 
waar en waardig leven en zijn hoogste recht. »
1 Bidden moeten we en herhaaldelijk, dat Vlaan-( 
deren zich losrukke uit idle klauwen van zijn hui
digen wand, het moorddadige België, dat poogt , . . . .

„ , , . . ,. zegcii en verginems gevraagd voor uwe ondank-i
uit «Je Vlaamsche gemeenschap zijn ziel te rukken « , „ ..

, , . , , baarheden, wanneer gij voor u zeit en uwe naasti
en zoekt te ontbindlen wat Lr oct voor eeuwig bond. , T1 ... , , , » 1 1

, d i m  - \n 11 - il bestaandlen alles hebt gevraagd zoo voor ziel als
«L o s  Van Belgie!» is Vlaanderen in die mo-: . . .  h i t  1
. . . . . . .  .. . , , .voor lichaam —- denkt dan ook eens aan uw>

gelijkheid stellen zich op te werken tot een waar- , ,  ,( . , n ,, . ., , , . . .
bloedeigen Vlaanderen en bidt met den dichter

dig, heerlijk en edel landeke, dat midden de an- 
idlere landen uitschittert als een fijn afgewerkt 
edtelgesteente tot glorie en eer van den Schepper.

SPREEKM ACH IEN  EN PLATE N  
met al de laatste nieuwigheden, te bekomen 
bij J. Rosselle-Deblauwe, Rousselaarstraat, 
(Paterskerk) Iseghem. — Toebehoorten en 
herstellingen. 10/9

en vast, als we volharden zet God eens Tie kroon 
óp ons Werk «  en zien we weer ons v'laandren vrijW 

Bidden moeten we en veel, bijzonder in 'deze 
jange tijden, nu dat alle helsche machten — geld, 
cerker, broödiroof en misbruik van gezag \ 
wordlen opgeroepen tegen Vlaanderen, dat zich' 
ïerstellen wil tot Gods werk.

Gij, Kristene Vlaamsche oudérs, die nog het 
zoo schoone gébruik in acht neemt s avonds in 
familiekring te ’bidden, geknield voor'het beeld

KERMIS
Iseghemnaars zijn een kermisvolk! Het schijnt 

dat wij aldus bekend staan in t ronde. O f het met 
grond1 van waarheid is, zullen velen onzer lezers 
gauw toegeven. 'Immers, als we eens rondbm ons 
zien en gaan vergelijken met elders, clan moet 
rechtuit bekend: Iseghem heeft er n handje van weg, 

Het zal dus onnoodig zijn U  op te hoepen om| 
goed en hartelijk te kermissen; uw bekommernissen 
en muizenissen eens wat te versmooren en te ver 
doezelen in leute en plezier... In alle deftigheid 
natuurlijk: eerlijk duurt het langst.

Toch willen wij eraan herinneren, dat het ont
staan van de kermis heel kerkelijk is. Oorspronke
lijk was de ker(k)mis ten feest van dé gansche| 
parochie om dé weldadai te vieren, die de inwo
ners gedurende den loop van ’t jaar van de Kerk 
uit mochten ervaren. De geestelijke beteekenisj 
schijnt echter meer en neer verdrongen te worden 
door een bcidensche en materialistische opvatting. 
Kermissen is voor vële.i niets anders meer als; 
zijn duivels ontbinden, brassen en loebassen. Als 
Kristen Vlaamsche menschen moeten w ij eerbiec 
hébben voor oudé Vlaamsche zeden eni gebruiken 
en ervoor zorgen dat dé lin ervan niet verloren gaat, 

Als wij gedurende het jaar gezegend waren in 
ons gezin, in ons werk, in onze gezondheid, laten 
'wij onder de Kermisdagen eens bijzonder den Ge
ver van alle goed! dank zeggen. De dankbaarheid 
is het beste middel on voorts voorspoed en wel
daden van hierboven te verkrijgen. !

Als wij bij het ovfcrzien van ’t verloopen jaar 
zwarte schaduwen ontwaren mochten, d!an is t nog 
een grootere redlen om opwaarts te schouwen en 
met een vurig gebödl onze wenschen neer te leggen 
op het altaar dés Heeren.
’ In die dagen moetei vvij* ook eens terugdenken 
aan onze afgestorven familieledén, vrienden en 
kennissen, idie misschien te zuchten liggen wij' 

(Vervolg ondsraan volgende kolom.)

om rediders voor uw zoo diep gevallen en zoo
veracht volk; 1 ' ï\ .-
, — „ „ I

En steek de leeuwenvaan bij ' ’t kruis
Dan zijn we weer ln Vlaandren thuis. »

O f  bidt Rodenbach na:
«  God, onze Heer, wil ’t jong geslacht aanhooren 
Red Vlaanderen uit zijn diepen val.
Zegen den eed door allen trouw gezworen 
Vlaandren, Vlaandren bo venal ! »  t

Sacco en Vanzetti
Zonder vaste bewijzen te hebben van hun schuld 

van het H. Hart, bidt dan samen met uw kinders werd!en de anarchisten Sacco en Vanzetti reeds
dagelijks een Vader Ons en een Wees Gegroet 
voor Vlaandieren, met de aanroeping: «O nze 
Lieve Vrouw van Vlaanderen, bid voor ons. »  | 

Gedenkt in uwe gebeden, deze die thans ge- 
cerkerd zitten of verbannen voor uw welzijn en 

welzijn uwer kindiers; gedenkt die, om hun 
liefde voor Vlaanderen vervolgd en het brood* 
ontnomen worden, waarmee ze hun vrouw en 
kroost moesten onderhouden. Bidt, dat God voor 
hun offer zoeten balsem en zijnen vredlei in hunne 
harten nederlate, dat zij mogen volharden en Kun 
edelmoedig voorbeeld meer offervaardigheid wek-, 
ke ondier de andere Vlaamsche strijders.. Bidt, 
dat zij die geroepen zijn om de leider^ van ons 
volk te zijn, niet ontrouw worden, thans dat brood
roof gébruikt wordt .door de 'tegenstrevers. Bidt 
ook, voor onze jonge adivokaten, geneesheeren, 
ingenieurs, enz. die de Hoogeschool verlaten, al
daar Vlaamsch Nationalist geweest zijn en zweren 
dit te "blijven, maar jammer genoeg ontvallen er te 
groot getal, 'omdat zij' vreezen voor een min goedb 
klienteel en een mindier rijk bestaan.

Bidt en bidt veel, opdat over Vlaanderen een 
goedl gezag kome.

Bidlt dus, bidt veel, bidt dagelijks voor Vlaan-

6 jaar gevangen gehoudén te Boston in Noord- 
Amerika en Maandlag 22 Oogst op dén electrischen 
stoel idöodgebliksemd. Het komt er niet op aan 
te v/eten wie Sacco en Vanzetti zijn, ’t komt er 
op aan te weten wat hun recht is, hun recht als 
menschen, idie slachtoffers werdén van gerechte-, 
lijke dwaling of willekeur. Want het gerecht liet 
zich hier gedéeltelijk ook alweer leiden door po
litieke drijfveeren. Van de 100 getuigen b. v, 
waren er maar 3 die spraken over dé zaak zelf, 
die andere spraken over de politieke opinie van 
de beschuldigden. Nu, wij Vlamingen kunnen een 
woordje meepraten over onpartijdige reohters, wan
neer het gaat om Vlamingen te nekken. Zie maar 
Borms en Van Exterghem die ook nog tusschen 
4 kale muren hun leven slijten otnjdbt ze de groot
ste misdaad begingen die in België kan begaan 
wordten te weten: omdat ze Vlamingen zijn, him 
volk liefhebben en het van een zekeren dbbdj 
willen redidén uit de klauwen van een rot Bel
gisch regiem.

A l weigerden déze beide Italianen, Sacco en 
Vanzetti, een priester voor hun stervensuur, het 
kon Z. H. den Paus van Rome niet weerhouderi 
Zijn stem te voegen bij die van de zoo talrijike

worden

deren. Dan zullen de ontaarden zich wellicht manifesten idie uit alle hoeken der wereld te 
bekeeren en Godls gebod: «W ees Vlaming, dien Boston toekwamen, en recht te vragen aan pre- 
God Vlaming schiep »  niet meer verkrachten. Dan sjl(jent Coolidige, voor deze 2 anarchisten, t.t.z. 

de kleingeloovigen manmoedig en Vlaande- ; vercjaging van ’t vonnis en onpartijdig onderzoek.
Doch alles was te vergeefs, dé rechter hield 

koppig vol en zoo stierven beidé Italianen op 
een wijze, onwaandïg van een beschaafd land: 
door electrocutie... Wat Rome dééd voor Sacco 
en Vanzetti, wij hopen dlat eenmaal de geestelijke 
overheid in dit land het doen zal voor Borms 
en Van Exterghem. De christelijke barmhartig-; 
heid, zij ook, is niet beperkt 'tot grenzen of, 
partijen, ook haar gebied! is internationaal, be
zegeld dbor het bloed van Hem die nog van 
op het Kruis de wereld bad lief te hebben, de 
menschen smeekte broeders te zijn. W ij stemmen 
daarom ten volle in met dén rechtseisch voon. 
Sacco en Vanzetti en we eischen eveneens r echt  
en v r i j h e i d  voor Borms en Van Exterghem^ 
onze gekerkerden !

ren wordt weer als vroeger rijk aan eigen schoon
heid! en bepereld met Gods zegen. 1

En wanneer gij1 te Communie gaat en 7ezus in) 
uw hart draagt — wanneer gij1 met Jezus en dbor 
Jezus aan God uwe huldé van aanbidding hebt 
gébracht, wanneer gij dbor Jezus dank hebt ge-

wij ons zullen amuseeren. Daarom wordlt ondfer 
idie 'Kermisdagen telken jare een lijkdienst in de 
kerk gediaan, voor |dé afgestorven parochianen en 
vele families laten op die dagen een familiemis üp-i 
dragen tot lafenis van hun afgestorvenen en tot 
verdére zegening van hun gezin. Dat is schoon.

Deze losse gedlachten brengen wij U, opdlat de 
titel, die wij Iseghemnaars dragen, als zijnde een 
Kermisvolk, steeds goed mócht uitgelegd worden.



Vlaamsch lieven
W A R D  HERMANS

Maandag 11. heeft de gevierde — en de 
door België zoo gehate — Vlaamsche voor

kandidaat van de katholieke partij ( ! 1), die 
nog nooit een voet in de kerk zette, tenzij 
Voor een T e  Deum. Die propere heeren 
zetelen naast het hoogste geestelijk gezag, 
maar wij die strijden voor ons recht, en onze 
katholieke plichten vervullen, wij krijgen de

Stadsnieuws

man zijn gloeiend woord in onze nieuwe zaal banbüksems_ Die geestelijke overheid zou
laten klinken.

Hij begon met het hooge kerkelijk gezag 
van ons gezegend West-Vlaanderen, te be
danken om de steeds klaarder wordende 
klaarheid die het brengt, met zijn nieuw 
verbod aan de onderwijzers. Nog andere 
machten staan tegens ons; 3e Belgische 
staatsmacht, de vrijmetselarij, de geldmacht

ons een Fransche kuituur willen opdringen, 
doch zij vergeet dat Frankrijk onze voor
ouders, de brigands, onmenschelijk behan
delde, omdat ze streden voor « ’t kruis door 
moeders hand, op ’t voorhoofd gedrukt en- 
in ’t harte geplant»; ze vergeet dat zoovelen 
onzer priesters in Cayenne langzaam ver
moord werden, ze vergeet dat Frankrijk in

Wij worden bekampt door de loensche Bel'|{jen }oop der eeuwen 122 keeren ons heeft 
gische spionnagedienst, die er tegenwoordig, Qvervallen om ons in te palmen. Dat moeten 
bespottelijk uitziet, maar die een mac t| ^  weten tel Brugge. Moeten wij dan aarzelen 
wordt in de toekomst. Een keurkorps £en'^om ons natuurrecht te verdedigen? 
darmen wordt gewapend met mitrailleuzen j T i-dens den oorlog en ook na den oorlog 
en pantserauto’s. Is dat soms noodig om de] ^  ^  is de l o g e  meester in Vlaanderen, 
orde te handhaven of om een misdadigei 0nder den 00ri0g waren al de legerposten, 
naar 't gevang te leiden? Neen, dit is alweer ^  organisatiej enz in handen van de loge. 
een werktuig in dienst van onze verdruk-^ Wag dg ,Qge dje uit het gebedenboek van 
king. De macht en het geld worden m ons’ den Vlaamschen soldaat, het gebed van Cy- 
lieve vaderland steeds tegen ons aangewend. ^  Verschaeve deed wegnemen. Vandaag 
— Doch er is maar één ordewoord: v o l -■ n<jg .g de jQge meester. De loge juicht om 

harden! j den aanval van Mgr. Waffelaért op ’t VI.
Wij eischen nog steeds «Amnestie» maar, Nationalisme. Maar zeg eens, a ls  de lo ge  

hebben we en al eens aan gedacht 'dat België j u i c h t , is dan h et w e r k  van  K r i s  
ons eigenlijk amnestie vragen moest voor tug g e d i e n d  ? We hebben lang gezwegen 
al de jongens die gewetenloos vermoord Qm wjjje der geestelijkheid, maar wanneer 
werden in de strafkompagnies, voor de > we zien dat Vlaanderen vergaat dan kunnen 
slachting in ’t bosch van Houthulst en zoo-’ we njet meer zwijgen, om w i l l e  de r  
veel andere schreeuwende onrechtvaardig-! wa a r h e i d.
heden, dat koning Albert I om amnestie j A js -t u belieft denkt er om, vergeet het 
vragen moet, omdat door zijn schuld de slag njet  ̂ we gaan een oorlog te gemoet, Vlaan 
bij Charleroi door de verbondenen werd I deren zal er ook in geworpen worden. Ver 
verloren, aangezien de Duitschers door zijne ( geet niet dat Frankrijk jaarlijks 960.000 fr. 
verklikking wisten dat dààr het middenpunt besteedt aan de Fransche propaganda in 
lag van de verdediging. Doch wie maar ; g elgië, vergeet niet dat het van ons afhangt 
tegen Vlaanderen staat, hoeft geen amnestie ! Q£ y iaanderen zal leven of sterven. Vlaan-
te vragen.

Het volgende punt van de prachtige rede 
liep over den aanstaanden oorlog.

«D e  tijd staat dichter bij dan ge denkt, 
dat van Vlaanderen een offer zal gevraagd 
worden, grooter dan het offer dat tot nog

deren gaat in den komenden oorlog zeker
dood, als wij er niet voor zorgen.» VER
GEET H E T NIET! ! !

* * *

Dit verslag is enkel een flauwe weergave
men, giuuici uo.il U“ 1 van de boeiende, ontroerende, rijk gedocu

toe gebracht werd, want we hebben eigenlijk
• * ff a w i ; ^  «v pan rnH -menteerde rede van Ward Hermans. Bijnog niets geofferd. Indien er een uod-, . . ,

DE VLAAM SCHE STUDIEDAGEN.
— Die heerlijke poging om vruchtbaar blij
vend s t u d i e w e r k  te verrichten heeft al- VERSLAG DER Z ITT IN G  V A N  DEN 
weer niet kunnen doorgaan en is u it g e - GEM EENTERAAD  op Woensdag 31 Au
st eld. Aan wie dc schuld? Eens te meer gUStus 1927. — De eerste punten van de 
aan Mgr. Waffelaert die op ’t laatste nipje dagorde worden in zeven haasten afgehan*, 
aan al de onderwijzers uit de vrije aange j deld. Bij de stemmingen onthouden zich de  ̂
nomen scholen verbood er aan deel te ne- J socialisten en dienen nochtans geen ander 
men. Dit hadden we niet voorzien en moe- voorstel in, alhoewel een hunner woordvoer- 
sten we niet voorzien. We mogen dus de ders naderhand zal beweren, dat ieder maal
vraagstukken die ons en iedereen aanbelan
gen niet eens meer bestudeeren om er 
k l a a r  in te zien. K l a a r h e i d  wordt trou- 
wens door onzen bisschop en de vier Brug- 
sche kannuniken met geduld, wel gevreesd. 
Dit leert ons vele Gingen o.a. dat we nog 
steeds te veel vertrouwen hebben in onze 
geestelijke overheid en dat de onderwijzers 
uit het vrij (! ?!) aangenomen onderwijs al
leen dan de menschvvaardige vrijheid, waar
op ze recht hebben, zullen verkrijgen als ze 
zich vereenigen. Een gemeenschappelijk ver
zet tegen dit' gezagï.misbruik (dat steeds aan
groeit) is het eenig middel om die rechtma
tige vrijheid terug te bekomen. Wanneer 
begrijpen ze dit?

mensch noodig was om de menschheid te
’t einde viel hem ook een donderend applaus

, „ 1 1 ten deel. Allen waren onder den mdruk vanverlossen dan zullen zeker vele menschen,
j  „ „ 11, ■ die aaneenschakeling van duidelijk spreken

„ood.g zijn voor de reddmg van een volk., , kendj  feiten
W e moeten een geslacht hebben dat kan, - _________
o f f e r e n ,  niet met woorden, niet met roe
pen, maar met daden.  V l a a n d e r e n z a l  
in ^ijn l e v e n  m o e t e n  s t e r v e n ,  o

Na de aanspraak werd per Amerikaansch, 
■opbod het portret van de boot «Ward Her
mans» in de zaal verkocht, wat 473 fr. op

ttói? sïrWen voör1ViaanSereh en ster
ven voor Vlaanderen, ofwel strijden voor 
België en sterven voor België.

s t e r v e n ,  om  ̂ x
i ö „ « n  tA-bpr bracht. Ward heeft onze sympathie eewor.
J. c V c  11 L_c  ï i y i  ~ i /n n  u u  11 w  t t t h w I T f t r r in c r  f p  m n e rp n  n o nzuu gauw mogenjk nog eens te mogen hoo- 

ren, want van hein is iets te leeren.

Veel menschen willen niet zien dat in onze ̂  Dinsdag 30 Oogst.
E IGEN LEVEN. — Vergadering van 

De heer Wies Moens
eigen West-Vlaamsche gouw het midden-j sprak ons over het nationale element in de 
punt gemaakt wordt voor een toekomende, VI. letterkunde sedert 1830. In mooie en 
oorlog. We hebben veel meer kazernes dan ’ sierlijke taal leerde hij ons de verschillende 
voor den oorlog, de militaire organisaties ; scholen met hunne strekkingen kennen, 
worden gekoncentreerd in West-Vlaanderen. j Eerst waren het de romantiekers, met 
We krijgen geen verminderde diensttijd, Conscience, die met zijn « Leeuw van Vlaan- 
want de Broqueville is de waardigste op- _ deren » het nationale bewustzijn bij tal van 
volger van Rogier, en in den vulgairsten _ menschen wakker maakte, 
zin van ’t woord «een h a n d l a n g e r  van< Rond i860 ‘kwam Guido Gezelle, wiens 
Frankrijk». Velen zijn blind voor den oor- gr0ote beteekenis als dichter ligt in het 
log, die dichter bij staat dan men wel denkt, kontrast van den grooten rijkdom van zijn 
Hoor maar wat Mussolini in volle Romein- z}ei die hij in zijne lyrische gedichten open- 
sche parlement uitroept: «D e  naaste oorlog spreidde, met de groote armoede van het 
zal ten laatste plaats grijpen tusschen 1935' West-Vlaamsche volk.
1940. Tegen dien tijd moet Italië een leger, Na Gezelle kwam het tijdschrift «Van Nu 
van 5 millioen man op de been kunnen; en Straks» naar welke naam de school van 
brengen, om zijn recht te verdedigen!» Nog dit tijdstip werd genoemd, en waarin wij 
10 jaar dus, ten langste. De machthebbers bemerken Teirlinck, 'Vermeylen, Van de 
hebben geen geweten en de massa is on- Woestyne, Van Langendonck, Stijn Streu- 
verschillig. Reeds begint het klaar te komen vels, enz. Die zijn allen groote « artisten >/ 
dat de strijd zal gaan tusschen Italië en geworden, maar zij achten zich te superieur 
Frankrijk, elk tnet zijn bondgenooten. En- om met hunne kunst te gaan tot het volk, 
geland aan de zijde van Italië. Duitschland en ofschoon bijna allen Vlaamsch nationaal 
zal de partij kiezen die voor hem ’t voor- voelend in den beginne, is er op nationaal 
deeligst is, daarom trachten allen zoozeer gebied weinig van te recht gekomen: zij 
naar een verzoening met Duitschland. bevinden zich te gaarne in de schaduw van

Wij zien hier op de beste en vruchtbaarste het eeremerkende Belgie. 
akkers groote vliegpleinen aangelegd, we n u zÿn daar de jongeren die voor motto 
zien de strategische spoorlijnen; de zeekus- genomen hebben hun volk te dienen door 
ten blijven in staat van verdediging; de bet stellen van daden, en spreker hoopt dat 
geestelijke overheid veroordeelt ons als wij zij 0p dezen weg zullen volherden, en dat 
den staat België willen afbreken, doch zij er voor de beweging iets goeds moge komen 
ziet niet wat er gebeurt bij en rondom haar. door de medewerking die zij verleenen vol- 
Ze weet waarschijnlijk ook niet dat voor een gens hunne middelen.
paar jaar, onder de regeering Poullet, toen Voor "t laatst sprak hij ons nog over; 
de vlaggen der ontbonden regimenten wer- «T i j l »  van Anton Vandevelde, dat hij een 
den opgeborgen, door de fascisten een ge- heerlijk gewrocht noemde, maar betreurde 
heim referendum werd gezonden naar de dat het niet was geworden het epos van 
garnizoenen te Luik, Brussel, Bergen, Gent den Vlaamschen strijd, daar het einde el- 
en Antwerpen, om een staatsgreep uit te lendig is.
voeren. Gent en Antwerpen weigerden en Na de voordracht bedankte de heer voor
zoo %ing die staatsgreep niet door. Maar zitter spreker, en roemde hem als de stan- 
door wie moest die staatsgreep uitgevoerd daarddrager van de jongste school in de 
worden? door onze eigen Vlaamsche jon- Vlaamsche letterkunde, 
gens. En ’t gezag? Daar vegen die grrroo- Een heerlijke avond was het, en iedereen 
te...(J?) patriotten hun voeten aan. Dat ziet drukte den wensch uit in ’t kort wederom 
de hoogere geestelijkheid niet, dat zien wij naar een andere voordracht van « Eigen 
wèl-Laatst nog had het congres plaats van Leven» te mogen komen luisteren, 
de A. C. J. B. (Kathol. Verbond der Bel- Eigen Leven gaat voort op den een maal 
gische jeugd). Aan ’t hoofd er van staan ingeslagen weg, en zal zeker en vast liet 
tascisten, waaronder ook E. H. Abbé Picard, zijne bij brengen tot de kultureele bewust- 
Op dat congres zetelde ook Mgr. Van Roey; wording van het VI. Volk,

Uit onze Inrichtingen
M U ZIE K LE SSE N . — Na Iseghem kermis 

worden er in t Vlaamsch Huis speciale lessen 
van notenleer (muzieklessen) gegeven ter oplei
ding van nieuwe muziekanten voor die Vlaamsche 
Harmonie.

Aangezien die lessen maar aan een beperkt 
getal leerlingen zullen gegeven wordlen zijn dfe 
liefhebbers verzocht zich zoo vroeg mogelijk op 
te geven aan Jozef 1 jeldenbergh of een bestuur
lid! dier Vlaamsche Jiarmonie. Niet uitgesteld!

F E E S T A V O N D E N . — Woensdag en Don- 
derdag telkens om '7 Va uur ~’s avonds, gezellig 
feest in ijje groote zaal van ’t Vlaamsch Huis, 
met den r§eds alosngekenden zanger Q. J. Van 
Trigt. — Allen er heen! Inkomgeld 1 fr.

K E R M IS G ILD E . — Zaterellag van 5 tot 7  u.
namidldiag uitbetaling van het spaargeld. Ook de 
'Maandag van 10 tot 12 uur voormiddag. |

Aangezien icSe ledenboekjes ter 'nazicht zijn in
gevraagd, worden al onze leden verzocht in t 
'bezit te Zijn van hun ,eenzelvigheid sbe wijs. Van 
af Zondlag 11 Sept. wordt opnieuw gespaard 
Loden zorgt voor nieuwe ledlen, opdat de lotin 
gen ’t komend jaar zoo groot kunnen zijn als 
lïees jaar!

Spaarkas, — Zaterdag 1.1. hadden we de 
algemeene vergadering van de aandeelhouders van
-Us«?;. .... >U- : —iu ._<.'*•»—U. r}onnprüïre__ voor
weiden gezamenlijk gezongen, waarna dfe Heer 
Werbrouck verslag geeft over de verrichtingen 
sedert het afsluiten van het maatschappelijk jaar, 
Het is werkelijk bevredigend1 en iedereen is dan 
ook uiterst voldiaan.

M. Depcortere deelt dan ook het besluit mee van 
de Beheerraad om tot de inrichting eener spaar- 
maatschappij in de schoot der S. M. Vlaamsch 
Huis over te g(aan. .Het voorgelegd reglement 
wordt na een paar vragen 3ie gereedelijk werden 
beantwoord!, algemeen goedgekeurd. De interest 
wordt vast bepaald op 4 %  t. h. en de schikkin-, 
gen genomen. Elke Zo«d'ag~ van 9 tot 10 uur voor
middag zal de S. M. Vlaamsch Huis een af
gevaardigde ter beschikking stellen voor de men
schen, die komen sparen of gespaard geld terug 
halen. ‘ *

Ter gelegenheid van de uitbetaling der Ker- 
misgilde, zal echter Zaterdag avond en Maandag 
voormiddag ook een afgevaardigde zitting houden.

Strikte geheimhouding 'wordt aan de spaarders 
verzekerd. T>aarmee meent de Beheerraad voldoe, 
mng te hebben gegeven aan die talrijke leden 
die op 3e inrichting van een spaarbank hebben 
aangedrongen, en tevens aan iedereen de gelegen- 
leidf te geven om /ijni spaarcenten in eigen in
richtingen te beleggen, zoodat met zekerheid mag 
w'orden gezegd dat ze in volle vertrouwen zijn 
geplaatst en dat ze net, zooals het met meest 
alle .finantieele inrichtingen het geval is, tegen 
Vlaanderen en tegen ’t Vlaamsche volk zullert 
worden aangewend.

Bravo! Daarmee zijn we weer een mijlpaal 
verder! En nu Vrienden is ’t de leus : Sparen 
in eigen inrichtingen, zoo dient ge Vlaandleren. 
zonder dat het U  eeiàgen last bezorgt t

Dus zitting, Zaterdhj; van 5 tot 7 uur, Zondag 
jvan 9 tot 10 uur en IVlaandag van 10 tot 12 uur.

K E R M IS ., — Ter gelegenheid van de kermis, 
zullen dte bureelen va» sÿndikaat en ziekenbond 
Maandag, Dinsdag alsook Woensdag en Don- 
iSerdagnamiddag gesloten zijn.

Betalingen dus Zaterdag voormiddag.

zij iets afkeuren zij een beter voorstel heb
ben. Zij hebben daar echter hun mond voor
bij geklapt en zullen in ’t vervolg nog dik
wijls iets afkeuren zonder een ander voorstel 
in te dienen. Dit is ten andere ook totaal 
nutteloos aangezien de heeren der meerder
heid er wel zorg voor dragen alle voorstellen 
die niet van hen uitgaan te kelderen of 
indien zij werkelijk goed zijn zoodanig te 
beklappen, dat zij wederom de schijn hebben 
alleen de redders van het vaderland te zijn.

De bespreking over het verzoekschrift in
gediend door de inwoners der Wantje Pie
ters- en Mandelstraat, doet meer stof opstui
ven. Joseph Van den Broecke vraagt aan
stonds het woord en zegt dat hij inlichtingen 
genomen heeft en vernomen heeft dat er 
vroeger ook menschen zijn die betaald heb
ben voor de kalsijden.

De burgemeester zet het ontwerp van kal- 
sijding volgens zijn manier uiteen, spreekt 
van rechtvaardigheid of onrechtvaardigheid, 
doet een uitval tegen Pieter Bourgeois en 
verhoopt dat H. Dewaele toch ook wel iets 
zal zeggen in een bespreking, die hijzelf 
aangevraagd heeft.

Pieter Bourgeois doet aanstonds uitschij
nen, dat zijne.houding buiten den raad de
zelfde geweest is als binnen den raad. Dat 
hij tegen het voorstel gesteprd heeft, omdat 
het onrechtvaardig is en dat hij dus het 
recht had die onrechtvaardigheid te doen 
uitschijnen. Hij steunt er bijzonderlijk op, 
dat die menschen uit de Wantje Pieters- en 
Mandelstraat bedrogen werden, doordat zij 
niet verwittigd werden dat zij, eens dat zij 
in hun huis zouden wonen, nog voor der-» 
gelijke groote uitgaven zouden gesteld wor
den. Aangezien dit reglement vroeger be
stond hadden die menschen op voorhand 
moeten verwittigd zijn en dan zouden zij nu 
niet verrast geweest zijn. Hij doet ook op 
merken dat er vroeger nog andere werken 
van partikulier belang op de kosten der 
algemeenheid afgedragen werden, nament 
lijk het overwelven der Pastorijbeek.

H. "Dewaele zegt dat al de andere inwo 
»ViHçP, Magen, omdat zij moe 

bewoners zelf der straten er van vrij gestelc 
worden, en dat die inwoners bevoordeeligi 
zijn doordat zij een premie van den staat 
genieten.

Waarop P. Depoortere het woord vraagt 
en te kennen geeft, dat hij zich op de 
stemming van dit ontwerp heeft onthouden 
omdat hij van bordeel is cïat er moeten 
kalsijden komen maar dat die kalsijden niet 
door de bewoners der straat mogen betaalc 
worden. Dat hij bij de bespreking reeds een 
andere richting aangeduid heeft namentlijk 
het belasten van die menschen die werkelijk? 
nut trekken uit het kalsijden der straten.

Ten slotte ontstaat een gemeenschappe 
lijken aanval tegen Pieter Bourgeois die als 
den opruier uitgegeven wordt, maar onbe 
kwaam om een ander voorstel in te dienen 
P. Bourgeois antwoordt daar terecht op dat 
het nutteloos is voor de minderheid van een 
voorstel in te dienen tegen een voorste 
goedgekeurd door de meerderheid, dat het 
schepencollege zelf daarvoor wel ‘bevoegd 
genoeg is eri dat hij spijts alles dit reglementi 
als onrechtvaardig aanziet aangezien de be 
anghebbende personen door dit reglement 
aedrogen werden.

Na een uitval der socialisten waar zij 
neweren nooit iets tegen te stemmen zonder 
een beter voorstel gereed te hebben, wordt 
die bespreking gesloten en de talrijke in
woners der Wantje Pieters- en Mandelstra 
ten mogen de zaal verlaten met de rotsvaste 
overtuiging dat zij hier door socialisten en- 
meerderheidsgroep eens te meer een tand 
getrokken werden.

M OKA !
’t Is de beste!

Vraagt aan uwen winkelier de Vlaamsche chicorei

APO TH EKERSD IENST. — Ter gele 
genheid van de kermisdagen is op Zondag, 
Maandag en Dinsdag maar één apotheek 
open. De apotheker van dienst is:

Zondag: Josef Verhamme, Marktstraat. — 
Maandag: Wyffels, hoek Groote Markt. —

I Dinsdag: Laleman, Brugstraat.

eft wie zat naast hem? Minister Jaspar,

G O O C H E LA A R , f— De alonigekende goo. 
chelaar Florimonto leemt op '’Zondlag 18 Sept. 
s spamiddags en s avords een vertooning geven 

in de feestzaal van 't Vlaamsch Huis.1

Wie een aangename naniddag of avond' In fa- j VECH TPARTIJ. -  Zondag zocht een 
mihe wenscht Aor te brngen verwaarlooze dteze|zekere Debaets met verschillende personen 
gelegenheid metl j , ,  ; ,« op de Groote Markt

^  SYNDIKATEN. — Door die drie Syndikaten Weldra ontstond eene vechtpartij. De h. 
zal eerstdiaags een nieuwe kontrool over de ver- ■ adj.-politiekommissaris kwam tusschen waar- 
eenigdte Borstelmakers wodten gehouden. Wie nog 0p de vechter zijne woede tegen dezen richt- 
niet in t syndikaat moch ingeschreven zijn, dient te. Versterking werd bijgehaald doch onder-i 
er nu wat spoed bij te zetten. j tusschen was de woestaard de plaat ge-

BONS. — Uitbetaliig Woensdag en Don poetst. Nochtans zal hij zijne welverdiende
Een die er bij was. derdag a. S. telkens vai 9 tot 12 uur, straf niet ontgaan.

V LA M IN G E N !

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 L S , enz. enz.

wendt U tot

F. Va n ha u waert-1 lerne u risse
Oininegaugstraat, 7 f ISEGHEM

Verzorgd werk. — Genadige prijzen

ERNSTIG AUTO-ONGELUK BIJ L E I
DEN (N oord-Nederland). — Gisteravond 
omstreeks 6 uur heeft b|ij de Haagsche 
Schouw onder Oegstgeest bij Leiden een 
ernstig auto-ongeluk plaats gehad, waarbij 
drie personen zijn: gewond, van wie twee; zeer 
ernstig, en waarbij een meisje van 11 jaar 
het leven heeft verloren. Omtrent de oor
zaak van het ongeluk woi*dt ons het vol
gende gemeld:

Uit de richting Amsterdam kwam op weg 
naar Den Haag de Belgische auto B 51777, 
bestuurd door den heer Omer Prosper 
Adam, uit Iseghem (België). Naast den 
chauffeur zat de eigenaar van den auto, de 
heer A. Gheysen, eveneens uit Iseghem. 
'Naar dezen ons meedeelden wilden zij stop
pen voor een met twee paarden bespannen 
wagen, die voor hen uitreed, waarbij de auto 
echter slipte (het regende en de weg was 
ter plaatse geasfalteerd) en naar links van 
den weg uitgleed, juist op het oogenbhk, 
dat van den anderen kant een I1 ord-auto 
aankwam. Een botsing was niet te vermij
den en de Ford werd gedeeltelijk in elkaar 
gereden. Van de menschen, die in de Ford 
(genummerd E 10014) zaten, een echtpaar, 
hun elfjarig dochtertje en nog een dame, 
werd het echtpaar ernstig gewond, vooral 
üet man, ook de dame was er vrij ernstig aan 
toe. Het meisje was op slag gedood.

Er wordt beweerd, dat de Belgische auto 
zeer snel gereden heeft.

De gewonden zijn door een ziekenauto uit 
Leiden, die spoedig na het ongeluk ter plaat
se was, naar het academisch ziekenhuis te 
Leiden gebracht.

De Ford was zeer gehavend; van den 
Belgischen auto was slechts het rechterspat
bord verbogen en waren enkele ruiten ver
nield.

t \ 1-— , , r. . , 1.1 narfcfrfApet df'* heer
van Griethuizen, was spoedig op de plaats
van het ongeluk aanwezig, zoo ook de re-' 
cherche uit Leiden en de politie uit Oegst
geest. Later kwamen ook vertegenwoordi
gers van uit Den Haag.

De botsing had plaats juist op de tramlijn 
van de tram Den Haag-Leiden. Daar de 
auto’s niet verwijderd mochten worden moest 
het tramverkeer over één lijn worden geleid.

BURGERSTANDEN
ISEG H E M

G E B O O R TE N . — Yves Hagaerts, z. v, 
Alexis en Fanny Dassonville, Roeselarestr. '114.

Anna Declercq, d. v. Tillo en Germana Van, 
neste, Nedterweg 47. — Elisabeth Eeckhoutj, 

v. Albert en Brigitta Verhelst, Nederweg, 560. 
—  Jules Rosseel, z. v. Pieter en Maria Ghys-i 
saert, Nieuwstr. 7. —  Daniël Deforce, z. V4 
Marcel en Magdalena Geldbf, V. d. Bogaer- 
delaan, 25. , i

O V E R L IJD E N S . — Franciscus Vermei-, 
ren, z. b. 26 'j., z. v. Gumtnurus en Ludlovicaj 
Sanalra. — Augustus Ronse, nachtwaker, 60 j. 
echtg. Helena Geldhof. —  Sylvie Cnudde, z. b. 
74 j. dl. v. Petrus en'lFranciska Pauwels. — Hu- 
ïertine Van Meenen, 5 j. dl.' v. Alberic en Elisa 
Vermeersch. — Cyrillus Lamote, landb. 62 j.
echtg. Julie Lattré.

H U W E L IJ K E N . — Jozef Dejonghe, uur-, 
(verkrn., 25 j. uit Roeselare en Elisa Deflanidlre, 
cleerm. 26 j. alhier wonende. —  Achiel Surmont, 
autogeleider, 21 j. en Bertha Vandorpe, talon-
: abriekw. 22 j. biedie* hier wonende.

BERICHJT. — Ter gelegenheid der Kermis 
zullen dp Bureelen van Burgerstand! en Bevolking 
de Maandag en Dinsdag gesloten zijn en enkel 
voor aangiften van geboorten en overlijdens toe
gankelijk. De Burgemeester, C. Staes.

Sociale en Syndikate Hrooijk
Borstelmakers

Op aanvraag der drie Syndikaten, van wie de 
I.H. Patroons schreven, Hat ze een groot kon- 
ikt zochten, had die zitting plaats van de Paritaire 

Commissie, alwaar een motie werd! aangenomen 
uidend aldus:

« In  zitting dter gelijk fällige commissie der Bor-
stelnijverheid in datum van 27-8-’27, werd door 
die aanwezige partijen het volgend'e voorstel aan
genomen met de verbintenis het in hunne wedier- 
zijdlsche vereenigingen te verdedigen :
«  1) Een auurtetoeslag algemeen in toepassing



«  te brengen van *5 °/o van dien 25 Oogst 1.1. 
«  (60 op 65).

« 2 )  Het Patroonsverbonlzal tegenover’t voor 
«  stel tier vakbonden zijne opmerkingen maken, 
«  die in de zitting der P. C. welke zal plaats 
«hebben op 24 Sept. 1927 zullen besproken wor- 
«dten. Get. R. Mommens, Et. Christiaens. »

Daarop greep s namiddags in de drie lokalen 
een algemeene vergadering plaats, alwaar boven
staande motie dbor de werklieden werd aangeno- 
ffien. Daar:ree is dus het onmiddellijk gevaar voor 
een konflikt uit de voeten. Hopen we nu dat de 
H H . Patroons, onmidldellijk nummer 1 van de 
motie ten uitvoer brengen, en diat die komende 
besprekingen aangaande het ingediende lopnvoor- 
stel vruchtdragend zullen zijn.

Daartnee zuljen d!e belangen van werklieden en 
Patroons het best gediend zijn.

"Pensioenen
De leden geboren in de maand Oogst, worden 

verzocht bij hunne Patroon hun pensioenkaart te 
vragen en ze tijdig (vóór 10 SeDt.) naar ons, 
bureel te brengen.

’E inde lek !  
VERHOOG1MG VAN HET  
OUDERDOMSPENSIOEN

Uitvoering der wet van 20 Juli 1927

Aan wie is het aanvullend pensioen 
verschuldigd ?

Het aanvullend1 pensioen is aan ieder met het 
ouderdomspensioen 'begunstigd persoon verschul
digd, op voor waarde dat zijne werkelijke inkom
sten volgend1 bedrag niet overschrijden:

2.160 frank ingeval het gaat om een ongenuwd 
persoon, een weduwnaar (weduwe) of uit den 
echt gescheiden;

3.240 frank, ingeval het gaat om beide echt- 
genooten. /

Hoeveel 'bedraagt het aanvullend pensioen ?'

Het aanvullend gedeelte verschilt naar gelang 
van het bedrag van al de inkomsten der aanvragers.

Ingeval het gaat om:

Een ongehuwd1 persoon, een weduwnaar (we
duwe) of uit den echt gescheiden :

Indien het bedrag der 
inkomsten beloopt : 

//20  fr. en minder
721 fr. tot 1.200 fr.

1.201 fr. tot 1.610 fr. 
1.611 fr. tot 2.160 fr.

zal het aanvullend 
pens'ioen bedragen :

720 fr.
600 fr.
480 fr. 
360 fr.

zal het aanvullend

720 fr.
600 fr.
480 fr. 
360 fr.

Beide echtgenooten waarvan één enkele om het 
aanvullend pensioen vraagt :

Indien het bedrag der gezins-
i_iqlrnmQt.̂ n 'hpilrvapt
1.080 fr. en minder
1.081 fr. tot 1.800 fr.
1.801 fr. tot 2.520 fr
2.521 fr. tot 3.240 fr

Beide echtgenooten die terzelfdertijd om het 
aanvullend pensioen vragen:

Indien het bedrag der gezinsinkomsten be

loopt tot:
1.080 fr. en minder 

1 1.081 fr. tot 1.800 fr. ' :
1.801 fr. tot 2.520 fr.
2.521 fr. tot 3.240 fr.

ral Ket te verleenen aanvullend pensioen bedragen: 
voor den echtgenoot voor die echtgenoote

720 fr.
J00 fr. 
180 fr.
360 fr.

540 fr. 
450 fr. 
360 fr. 
270 fr.

De(n) echtgenoot (e) van een reeds met het 
aanvuilingspensioen 'begunstigde :

Indien het bedrag der ge- zal het aanvullend 
zinsinkomsten beloopt :
1.080 fr. en minder
1.081 fr. tot 1.800 fr.
1.801 fr. tot 2.520 fr.
2.521 fr. tot 3.240 fr.

pensioen ^bedragen
540 fr. 
450 fr. 
360 fr.
270 fr.

B OHM S
voor ’t Gerecht

f V ' t  , (Vervolg;

Zoover, mijne heeren, was het gekomen. 
Onze Regeering had ook een censuur ingericht, 

die hoofdzakelijk tegen de Vlamingen optrad, en 
ten ware Meester Schlitz U d&t zou uitleggen, 
moet ik verklaren diat de Belgische Regeering 
van af het uitbreken van den oorlog een anti- 
vlaamsche politiek heeft gevoerd.

Zij heeft, om te beginnen nooit het minste ge
daan om die verwoede persaanvallen tegen Ant
werpen en de Vlamingen in te toornen en te 
beletten. En wanneer zij overgegaan is tot het 
opnchten van een Nationaal Ministerie, heeft zij 
daar geen enkel Vlaainschgezinde in opgenomen. 
Daarentegen praalden in het nieuwe Ministerie 
verscheidene Ministers die algemeen bekend ston
den voor Vlaamschhaters, nacuelijk: de H .H .
Graaf Goblet dAlviella, en de beruchte Paul 
Hymans, een dloodgezworen vijand onzer Vlaam
sche Beweging, die eens durfde uittoepen : 
« L ’Université flamande à Gawd? Jamais!» «D e
Vlaamsche Hoogeschool te Gent ? N oo it!»

. i •- #

BORSTBALSEM Martin Toms
is de Koning der Borstmiddelen !

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 dóen ! 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

Hoe dient men te werk te gaan om het 
aanvullend pensioen to bekomen?

I. — Wanneer het bejaarde lieden betreft: die 
reeds in t bezit zijn van een pensioenboekje; aan  ̂
wie het pensioen werd toegekend, doch wie nog 
geen pensioenboekje werd overhandigd; dia eene 
pensioenaanvraag hebben Ingediend, waarvan zijl 
Je beslissing nog niet kennen; die vóór 1 Sep- ' 
temberl927, eene pensioenaanvraag zullen indienen.

De aanvragen om liet aanvuilingspensioen dienen 
persoonlijk aan den Burgemeester der gemeente, 1 
waar dé aanvrager (aanvraagster) verblijft, gedaan. *

De aanvragers dienen volgende stukken voor 
te leggen: hun jiensioenboekje, ingeval zij1 reeds 
pensioen trekken;

het bericht van den controleur dér belastingen, ' 
waarbij hun het toekennen van het pensioen werd : 
ter kennis gebracht : ingeval het pensoein hun werd 
toegekend, doch nog geen pensioenboekje werd 
overhandigd;

het ontvangstbewijs, dbor den ontvanger der 
belastingen afgeleverd1: ingeval zij eene pensioen
aanvraag hebben ingediend1, waarvan zij de be
slissing nog niet 'kennen.

II. Wanneer het bejaarde liedien betreft die, 
van 1 September 1927 af, een pensioenaanvraag 
zullen indienen :

De aanvragen om het aanvullend pensioen moeten 
bij dén ontvanger der .belastingen terzelfdertijd 
met de pensioenaanvraag worden ingediend.

Aan wie is het verboden esne aaVivraag 
om aanvuilingspensioen in tè dienen?

De bejaarde lieden, wien het ouderdomspensioen 
wend geweigerd, mogen geene aanvraag om het 
aanvullend1 pension doen, behalve ingeval eene 
nieuwe pensioenaanvraag wend ingediend.

Op welken datum moet men de aanvraag 
óm aanvuilingspensioen indienen ?

Lfe aanvragen mogen te alien tijje worden ge- 
aan, doch deze welke niet vóór 1 October 192/ 

worden ingediend, zullen slechts in 1928 worden 
onderzocht, wanneer alle voor dien datum ingedien 
de aanvragen zullen zijn nagezien en afgehandeld. 
Evenwel, zelfs indien dte vraag na 1 October 
won’t gedaan, verliest de aanvrager (aanvraagster) 
niet zijne (hare) rechten tot uitbetaling van t aan
vullend pensioen over ’t jaar 1927.

Men is verplicht het juist bedrag 
der inkomsten te verklaren

1 Om het aanvuilingspensioen te bekomen, zijn 
de aanvragers er toe gehouden aan den Bürge- 
tweester (o f zijn gelastigde) het juist bedlrag hunner 
inkomsten te verklaren: salaris, opbrengst dier; 
landbouw- en handblsondernemingen, iiikomen der 
kapitalen, der onroerendb goederen, pensioenen; 
vruchtgebruik, enz. — Er is maar één inkomen 
waarvan géén rekening wordt gehouden, namelijk 
het o uderdiomspensioen.

Geldboeten in geval van valsche aangiften

Allen die omtrent het bedrag hunner inkomsten 
valsche aangiften zullen hebben gediaan, zullen 
met een geldboete van T0 tot 250 frank wowïen 
gestraft. Daarenboven zullen zij er wordien toe 
verplicht de sommen, waartoe zij geen recht hadi- 
den, terug te betalen. Bedoelde sommen zullen

N IEU W S ! N IEU W S !

Aankomst van den Grooten

Cirkus
Semay

Slechts voor drie dagen

M ET EEN W ERELDBEROEM D  
PROGRAMMA

Artisten van eersten rang

Prachtige verzameling gedresseerde 
paarden

Clowns en Augusten 
van groot talent

Komt zien Komt zien

Naar onzen kleinen

Thom
de kleinste komiek der wereld
die het publiek 20 minuten hartelijk 

z sl doen lachen.

Zijn eerste vertooning zal plaats 
hebben op

Zondag 4 September

DE SCHOONSTE KINDERS... 
zijn deze die dagelijks gepoederd 

worden met

D U L C I O B
Te koop in alle goede apotheken.

a

DE DOOS : 1,50 FR.

uur
en ’s avonds om 8 uur

om

En dan de beste der drie nieuwe ministers — 
om maar van deze alleen te spreken — Minister 
Van de Veldte, die het niet zoo kwaad meent, 
maar ook geen Vlaming, toch! En dat was het 
zoogezegde «Nationaal» Regeeringskabinet; de 
echte Nationale Vlaamsche partij was er Uitgeslo
ten zooals U ziet.

En als wij dan terugblikken op het ekonomisch 
verbond diat onze Regeering, tegen alle belangen 
van België in, sloot met Frankrijk om voortaan geen 
handel meer te drijven met Duitschland? Konden 
wij dat aanzien als eene weldaad, als een zegen 
voor ons land?

Neen, men wilde enkel eendracht doen heer- 
schen, op den rug van die Vlamingen.

De Engelschen zijn reeds, van over lang, terug 
bezig met handel te drijven met Duitsahland...

M t r .  V a n  D i e r e n :  En de Belgen ook!
B o r m s  : Binnen kort zal men een Belgischen 

gezant naar Berlijn sturen. Zal deze daar niet 
aan tafel zitten met die «  vuile Pruisen »  en met 
hen heel vriendtelijk moeten zijn?

Maar wanneer «  wij »  opgekomen zijn tegen de 
venduitsching, zoowel als tegen dte verfransching 
van ons land, dan was dat uit den booze en noem
de men ons «  verraders ».

Î De hoofden van het Nationaal Komiteit mochten 
in betrekking komen en zelfs meer nog doen, met 
dte Duitschers, maar wij voor dte toekomst van ons 
land' mochten ddar niet aan denken.

De volgende dagen om 8 uur

Groote Vertooning
Vergeet niet dit prachtig programma 

te komen zien.

De Bestuurder, PIERRE SEMAY

op het ouderdomspensioen mogen worden afge- 
hoiifen.

! -  * * *

De gemeentebesturen moeten nu reeds db aan
vragen aanvaarden. De ouderlingen moeten de uren 
van aangifte goed nagaan en volgen; als ze zich 
aanbieden moeten ze voorzien zijn van hun. 
pensioenboekje. Zoo ze dit nog niet in hun be
zit hebben, moeten ze de bekendmaking van den 
Controleur dër belastingen meenemen.'

De personen, die wettig belet zijn hunne aan
vraag te dben, mogen een meerderjarige persoon 
zenden, om dit voor hen te doen ; deze moeten 
voorzien zijn van een volmacht op ongezegeldl 
üapier. Die na 1 October komt, word*t maar 
in 1928 bediend1.

Voor het heil van het Vlaamsche Volk en van 
heel de menschheid hadde de oorlog heel wat 
vroeger moeten eindigen, en hier was juist db 
brug welke wij sedtert 1916 bouwden om tot dat 
doel te komen.

Zeker het aktivisme Was een stout stuk, doch 
het doel was zoo schoon, zoo grootsch, dat we 
het moesten wagen. Ik heb d'at altijd openlijk zoo 
erkend.' ; : |i

Ons program, stuurde aan op een vredle door 
vergelijk. Zouden wij niet beter uit den oorlog 
gekomen zijn, België zou volledige schadeloosstel
ling bekomen hebben. Het militarisme ware ver
broken geweest. Nu heeft het zich maar verplaatst. 
Het heeft zelfs veel gewonnen. Frankrijk zou 
België gaarne tot voorpost zien met een miljoen 
soldaten ! ! Overal rouw, ook in Duitschland waar
900.000 weduwen zijn.

O p e n b a a r  M i n i s t e r i e  : En in Frankrijk? 
B o r m s  : Overal zeg ik. Hoe wordit db Duit- 

sche Keizer nu veracht : Doch hoe boog zich 
de Belgische magistratuur voor Napoleon I! Men 
zou het voor Willen II ook gedaan hebben, hadde 
hij gezegepraald! en ik heb nooit geen aktivisten 
blindelings medegesleurd ; ik heb hun voortdurenc 
gezegd wat db aktivisten zou te wachten staan 
als we verloren. Onze politiek was zelfstandig 
wij wilden: «  noch Fransch noch Duitsch». Wij 
wilden een onafhankelijken staat. W ij hebben ons 
zoowel verzet tegen de Duitschers als tegen db

De Vallende Ziekten !
E E N  E N K E L  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is de

P O E D E R  E P I L E P S I A  p ^ s  20 & .

die van af den eersten dlag de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 
het goed gebruiken en nooit o f nooit schadelijk is.

Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer dan 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 T IS  gezonden op aanvraag.

Kortrijksçhe Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, KO RTRIJK
-— Spreekdraad 3812 —

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, 
over ’t overaemen van pachthoven in Frankrijk.

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

— Allerhande Verzekeringen — i 
BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN!

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

op vaste eigendommen aan de meest voordeelige
voorwaart.! en

D E F R A N S C H E  W R E E D H E D E N  
IN  D E N  K O N G O

De Gallische haan stelt zich voor dat niemand 
bemerkt waarop zijn sporen rusten, wanneer hij 
gekraaid1 heeft.

(Het gekraai duidt op het protest van Frank
rijk tegen Duitschland’s lidmaatschap van de 
commissie der koloniale mandaten.)

Magdeburgische Zeitung.)

SCHEEPVAART

Van 25 Oogst tot 1 Sept. 1927 
Vroom en Vrij en Emïile, beidb met beurtgoejdi 

voor verscheidenen. —  Leona met maïs voor M e
dard Vandenavenne-Devos.

Franschen, en een bewijs daarvan is dat zij nooit 
onze zelfstandigheid hebben willen erkennen, wij 
hebben die tegen hunnen wil uitgeroepen. WaS 
dat het land' verraden? Het aktivisme was een 
stout stuk, maar het was voor Vlaanderen, voor 
ons land' en voor heel db menschheid!

Was er in 1916 vrede gekomen, met een fede
ralistisch België, dan waren zoovele miljoenen 
menschenlevens gespaard gebleven, wij hier zou
den andere vredesvoorwaarden hebben gehad, vol
ledige schadevergoeding, nationaliseering der Kem- 
pische mijnen die nu grootendbels in handen zijn 
van Creusot; dit zou het Vlaamsche Volk hersteld 
hébben, het heeft toch zooveel geleden. Was bet 
d'us ook niet voor België dat wij werkten!

Ons offer was groot, vooral dat van de idealis
ten zooals Dosfel, Heynderickx, Dr. Depla. Ik 
heb te Dendtermondte, pas na 3e vernieling, het 
verbrand huis gezien van Dosfel en dit van mijn 
broeder Jan. Dr Depla, te Kortrijk een beroemd 
geneesheer, werd zaakgelastigde toen de Duitsche 
nederlaag zeker was. Een veearts uit Kortrijk 
is nu stalknecht in een restaurant in Den Haag. 
En dan vraagt het Openbaar Ministerie hoe db 
aktivisten nu leven?

Er is, God zij dank, veel solidariteit onder ons, 
een geest als onder de eerste Christenen.

En dat heet men geldlzucht? Ik heb allen op 
voorhand gezegd wat hun te wachten stond, de 
zekere toekomst voorspiegeld, allen hebben den

FainilieziflkeiihonMilksbelang
VLAAMSCH HUIS ISEGHEM

Verzekert tegen ziekte
invaliditeit
X-stralen
operatie
geboorte
sterfte

en telt reeds 1500 leden.

W E E S  O O K  V O O R U IT Z IE N D E t

harden strijd aanvaard... voor Vlaanderen! Ik ook 
hdb veel geofferd', dloch ik deed het met liefde; 
mijne vrouw en kinderen leven nu van aalmoezen, 
mijne twee dochtertjes zijn in een kostschool be
steed en twee zoontjes zullen ook naar db kost
school gaan, de twee jongsten blijven bij moeder 
afwachten hetgeen met vader gebeuren zal en 
zullen zich dïan komen vestigen in db plaats waar 
ik mijn straf zal moeten doen. (hij heeft tranen in 
de stem). Het is een offer van hooge liefdb voor 
Vlaanderen, doch moest ik herbeginnen, geen enkel 
oogenblik zou ik aarzelen. Wij wisten, dat wijl 
ons leven waagden. Werd! De Waele, die alleen 
lid van den Raad van Vlaanderen en kleine leeraar 
was, niet ter dood veroordeeld?...

Alles voor Vlaand'eren, Vlaanderen vóór alles. 
W ij hébben den strijd gevoerd op het eene mo
gelijke terrein, samenwerking met dbn bezetter 
als wij zagen dat de eigen regeering weigeren 
bleef. Maar waarom schaft gij dan alles niet af 
wat door den Duitscher is bewerkstelligd b. v. 
db spoorlijn over Visé, het verbod van het al- 
coholverbruik, dit immers is ook Duitsch werk, 
En het aktivisme was geen Duitsch werk, was 
niet rechtstreeks in het voordleel dbr Duitsche 
belangen.

(Vervolgtji

Abonneer op De Mandelgalm



MAVlIf I  © E  T O I - f l S T S
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 kliënten, vrienden en kennissen bekend te maken dat hij

op den Klüisbepg
bij zijn hulphuis den naam dragende 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 bekomen zijn aan zeer genadige prijzen.

Het eenig Vlaamsch huis op den kluisberg  

Alle dagen van 4 uur tot middernacht R A D IO  C O N C E R T.
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V E R Z E K E R I N G E N  I
AU.

-iLJ-

AU.

BRAND  LEVEN  O NG EVALLEN  H Y P O T H E K E N
aan de meest voordeel!ge voorwaarden

G E L D P L A  ATSINGEN
^  S TR IK TE  GEHEIM HOUDING SOLIEDE WAARBORG ^

Voor alle inlichtingen zich wenden tot

J U 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, ISEG H E M  ^

Agent der verzekering-maatschappij A N TV E R PIA  ^
en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885 ^

Twee honderd miljoen verzekerd kapitaal meer dan zes en dertig miljoen reserve
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P e c t o ï d s
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

tZ ij Kosten enkel \ frank ! 

Uw apotheker heeft er !

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

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

4 A. Rosselle-Maertens
^  SPIEGELS, MEUBELS, V IT 5? AU X, GLEIERS <fc SPEELGOED
^  A L L E S  A A N  DE V O O  R D E E L IG S T E  PR IJZE N
^  K O M T  Z IE N ! V R A A G T  PR IJZEN  E N  GIJ Z U L T  K O O P E N

Jf* Meenenstraat, 77, ISEGHEM

B LO E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

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

G EM IS A A N  E E T L U S T , D R A A IIN G E N , G A L , SLIJM E N , enz...
I n  alle goede apotheken - o f rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
K ÿ s e ls t r a n t ,  4  0 , M E K N E N

PR IJS  4  F R A N K

KOM T ZIEN ! KOMT ZIEN!

Opening van een nieuwen w inkel

V a l e r e  R o u s s e a u
Gentstraat, 23. ISEGHEM

Alle slach meubels, alsook matrassen in windhaar 
en flocon, hoofdkussens, kleine kussens, kinder
bedden, couverten, zetels, clubs, kinderrijtuigen, 

enz... enz...

VERGELIJKT ONZE PRIJZEN 21/7

Waarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch-Nationale 

Spaargilde?

VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM  
’t Wordt ongezien 

met een kleintje bijeengegaard 
Met kermis uitkeerbaar,

Jaarlijks een of meer lotingen 

Vraagt inlichtingen aan de Boden 

Dit jaar werd reeds 50.000 fr. gespaard

Drukkerij J. Lannoo, 
Ieperschestraat, Thielt. — Telefoon 169.

#f* Voor uwe LE E U W E N V L A G G E N , SPELDEN  en alle andere  
•$§§4 propaganda a rtike ls  wendt U  tot

4 *
é  J U L . E IS GALLOIS

1 6 ,  D O R P C O O Î  ü i K A M P
#

Magazijn  van W IJN EN  A  L IK EU R EN
w  GENADIGE PRIJZEN GENADIGE PRIJZEN
$$

3 0/0 TERUG AAN  DE PLAATSELIJKE BONDEN

Voorbehouden aan

W E D U W E  VANDE W A L L E

ZUIDKAAI ISEGHEM
Bouwstoffen, betomwaren, ijzerwaren, tooien.

MONO,, Poeders
Hoofd-

O NFEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :  
en Schele Hoofdpfjn, Zenuniÿden, Hevige Tandpijn ,  

Rheumati 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 pij nen 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 go. neesheeren 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 zoo dus door de teederste magen verdragen worden.

TE KOOP IN  A LL E  GOEDE APO TH EK EN  
in doozen van

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

Konijnenkweekers! Luistert!!
De konijnenkweek ondermijnd door sterften op sterften gaf afkeer en teleurstellingen. Nu is het 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door Mullie’s 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 gezondheid. Tegen alle ziekten, om 
maisoh en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin hebben, gemakkelijker uwe pacht 
maVipy» een goed voedsel op tafel brengen. v »

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

Houdt uwe verkens D n p / l p j *  M l l I H p f c  te
gezond m et *  U v U t l  i T i U l I l W  gebruiken.

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
PO ED ER  M ULLIE

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

PO ED ER  M ULLIE  
G E N E E S T : Verstoptheid, geen eetlustj hef vuur, pokken, afloop, neus-, keel-, darm- en long

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziekten, jacht, vlie
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. de doos in alle apotheken

Landbouwers ! Hoenderkweekers
Wat baat het uwe zieke hennen, hanen en kiekens geneesmiddelen toe te dienen indien gij de 

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

Asepta tegen snot en cholera. A c p n t ï l  om uw dler gezond te houden,
doet de spijzen goed verteeren. /A Ö C J ^ tc 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 fran k  en 15 frank  de fleschi 
T E  V E R K R IJG E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

V O L h S A P O T  H E EK

Michel Verhamme
82, Roeselarestraat, 82, IS E G H E M

Baden in galvanisé met 

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

Getim. Ghekiei*e-Duyek
Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 
keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder
baden, waschfournoizen. —  Groote keus van ver
lakte menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gasinrich tingen 

Spoedige bediening

Zink- & Loodwerk 

Matige prijzen

Waarom ? ? ?
W AARO M  hoesten als Borstpillen L a 

leman U radikaal genezen?
W AAROM  koorst o f tandpijn lijden als Ca

chetten Képhil die doen ver
dwijnen?

W AARO M  uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Droséls 
Borstbalsem der Apo
theek Lalem an daartoe de 
geschikte middel is ?

W AARO M  zelf ziek o f 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.

Voor uw SCHILDER-
en B E H A N G W E R K

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Roeselaerstraat, 168, ISEGHEM

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

tapijten, traploopers en karpetten

T R O U W E  B E D IE N IN G  
L A G E  PRIJZEN!

Zannekin
D U B B E L  BLO ND  B IE R

gezond, kloek, natuurlek

BROUWERIJ St LOUIS
I m. Verlende, LOO

AlleenvertooOp voor Iseghem en omliggende: 
S. M. VLAAMSCH HUIS, Iseghem

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw profijt!

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

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

ter makenf 
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt gii aan jicht, heupjichtof lenden

jicht ?
Z iit  g ii door Rheumatiek gekweld f  
Ziin uwe voeten gezwollen f  

Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuilen brand

?

Dit alles zjjn de zekere kenteekens 
dat uwe NIEREN, BLAAS  o# 

LEVER  ziekelÿk zjjn en gij 
zoohaast mogeljjk uw < 
toevlucht moet nemen

tot eene ernstige >
en nauwkeurige  

behandeling
met 1 •

Dalila Pillen
en

Samson's Oliebalsem
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. 1


