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

Het kerkelijk Qezag in 
Vlaanderen en de 

Vlaamsche Beweging
Op heden zien we in Vlaanderen de kerkelijke 

waardigheidisljekleeders voortdurend stelling nemen 

tegenover de jongste uiting der Vlaamsche be-, 

weging: het Vlaamsch Nationalisme. Velen ond'er 

onze lezers aenken wellicht, dat deze stellingname 

tegenover die rechtseischen van ons Vlaamsche 

Volk iets nieuws is. Doch alwie db studentenbe

weging van voor d*en oorlog mede gemaakt heeft 

weet het zoo wel, dat gansch de tegenkanting*, 

en inmenging van den godsdienst in deze erge 

kwestie slechts een heropflakkering is van db 

voortdurende tegenwerking die de Vlaamsche be

weging vanaf haar ontstaan tot op heden, vanwege 

de hoogere geestelijkheid gekend heeft. Nog nim

mer — hoe pijnlijk ook om bestätigen heeft 

het Kerkelijk gezag in Vlaanderen onze beweging 

begrepen, laat staan aangemoedigd.

U it die pijnlijke bladzijden van de geschiet 

dtenis van den strijd van ons Vlaamsche volk, 

willen we enkele grepen cltoen.

Sedtert 1830 was België stelselmatig bezig, met 

dte uitvoering van Rogier’s testament, met het 

vermoorden van het Vlaamsche volk. Alles was 

Fransch in ’t bestuur, in t gerecht, in t onder

wijs. Schreeuwende toestanden riepen eindelijk het 

Vlaamsch bewustzijn van enkelen wakker en d!eze 

spanden «ich dan ook in om door woord e m  
schrift dteze ongehoorde toestanden bloot te leg

gen en verbetering te betrachten. Zoo werd dus 

in 1876 door twee seminaristen, Amaat Vyncke 

en Zeger TVlalfait, «dte Vlaamsche Vlagge» ge

sticht. Hun besluit deelden ze hun oud-professor 

Guido Gezelle, mede en deze schreef hun : « doe

Dr Alfons Depla gestorven in ballingschap te ’s Gravenhage (Nederland) den 14 October 1924
en koninklijk begraven te Kortrijk den 18 October 1924

minste een vierde der leerlingen afwezig waren. 

Den 5 September 1885 had te Antwerpen den'

het met, de geestelijke overheid zal u vinden» jaarlijkschen Landldag der studenten plaats. Daar

en Gezelle wist wat hij schreef. H ij had1 het 

immers ondervonden. Niet dat Gezelle een ge- 

weldSgaard was, wel neen, h ij was een beste 

professor die poogde zijn leerlingen hun taal te 

doen beminnen, en trachtte hun te laten zien wel 

ken ongekendlen rijkdom er lag in hun verstoo- 

tene moedertaal. D it was echter al genoeg, en na 

een tweetal jaren werd hij overgeplaatst 

Brugge. En het oordeel van Mgr Faict, bisschop 

van Brugge, over Gezelle, luidde : Gezelle, c’est 

un fou. (Gezelle is een zot.)

Later ontstonden dte Blauwvoeten in ’t klein 

seminarie te Roeselane en Jules De Vos van Ise

ghem, — later Pater Renaat bij de Capucienen 

werd weggezonden om aangeraden te hebben geen 

Fransche liederen te zingen op dten feestdag van 

den E. Heer superior Delbar, omdat het verboden 

was Vlaamsche te zingen.

Het Vlaggeboek voegt echter erbij1 diat Mgr 

Faict verklaarde het dborzenden van De Vos| 

af te keuren. De maatregel werd! echter niet in

getrokken, en superior Delbar werd! benoemd tot 

voorzitter van 't groot seminarie van Brugge.

■ In 1883 werd; dte wet Coremans, het gebruiki 

van het Nedterlandsch in de officieele middelbare 

scholen regelende, gestemd1.

Den 10 September van hetzelve jaar had te 

Mechelen een landdag plaats van katholieke stu

denten, waarop besloten werd' de geestelijke over

heid eerbiedig te verzoeken aan de Vlaamsche 

taal in ’t katholiek ondierwijs de plaats te geven 

die haar toekwam. \
Nooit is echter een antwoord op dat eerbiedig 

verzoekschrift gekomen,

Dat het met het ondierwijs in dte Vlaamsche taal 

ellendig gesteld was in de Bisschoppelijke col

leges, 'bewijzen ons dte verslagen van dte vergade

ringen uit dien tijd  van het Davidsfonds, van de 

stud'entenlandldagen, waarop dan, ook iedere maal 

die vernederende toestanden besproken en aan

geklaagd worden. Enkele staaltjes hiervan : \
In ’t Klein Seminarie van Roeselare, kregen 

Ute leerlingen één uurtje les in idle moedertaal pei 

week; en in sommige klassen werd het dan nog 

in ’t Fransch gegeven.

'In 1875 trokken dte leerlingen van ’t zelve 

seminarie ter jaarlijksche bedievaart naar Dadl- 

zele. E r werd aan den bewaker gevraagd tó 

mogen dien rozenkrans in ’t Vlaamsch bidden, ten 

eindle aan de eenvoudige lamdsche menschen geen 

verergemis te moeten geven. D it mocht die E. H. 

Bewaker echter niet toestaan, het was hem ver-' 

bodten door den heer superior.
In die Jezuïetencolleges werd 1 uur VlaamschJ 

per week gegeven, dien Zateridag namiddag van'

2 tot 3 uur. Welnu op ditzelve uur moesten ten 

minste eens om de maand de leerlingen naar de 

biecht, zoodat noodzakelijk voor iedere les ten

werd een dagorde aangenomen, waarvan het voor

naamste gedleelte als volgt luidt:

« De Landdag verzocht hunne doorluchtige 

Hoogheden de Bisschoppen van ons* land en db 

kloosteroversten in het middtelbaar onderwijs der 

Dietsche gewesten vanaf Oktober 1885, op dè goedlzakkig, te vertrouwend! geweest zijn.

reeds dit liedje kenden. Het gevolg was, het 

amendtement werd verworpen.

De opsohudlding was groot onder de Vlaamsch- 

gezindten. En in den Nederduitsahen bond gee- 

seldte die grijze voorzitter De Beucker, ongenadig 

Woeste af! Zoo ook schreef «H e t Land!» het 

Vlaamschgezinü katholieke dagblad van Brussel 

W ij hebben dte partij verloren, omdat 'w ij te

Nedterlandsche taal toe te passen het stelsel der 

wet van 15 Juni 1883. »

Ditmaal kwam er antwoord vanwege de Bis

schoppen, waarvan ’t voornaamste deel luidde? 

« E r zullen met dat inzicht afdoende maatregelen 

genomen worden. Maar gij zult verstaan, M ijne 

Heeren, dat zij zelven moeten oordeelen over 

dte middelen, idlie daar geschikt voor zijn. » 

Zooals ge ziet, eenige vage beloften, zooveel 

« appels als peren».

En toch er kwam verbetering. Immers Kardi

naal Goossens, aartsbisschop van Mechelen, had

hebben onze tandten niet laten zien, en men heeft 

ons gelijk het Zondagsblad van Waereghem zegt: 

« fijn  gefopt ».

W ij hebben vergeten $at w ij nooit iets be

kwamen van onze regeerdters tenzij afgedwongen. » 

In dten Senaat werd het amendement weerom; 

voorgebracht, maar daar stuitte het op dlenzelven 

tegenstand en werd er ook gekelderd1, in den| 

naam van dten eerbied voor de grondlwettelijkc 

vrijheid van onderwijs en van taal.

De verbittering was groot, ook ondter de stu

denten. Den 13 Ap ril 1890 hieldten de studenten

in 1886 in de vergadering der dekenen een be- j der vrije colleges een Landdag te Roeselare. Deze, 

velbrief voorgelezen, dien hij voornemens was aan landdag ging door niettegenstaande het verbod 

de bestuurders van alle geestelijke onderwij'sge- uitgevaardigd door Mgr Faict bisschop van Brugge/

stichten te zendien om hun aan te  raden  aan ' en luidlde: f

hunne leerlingen dien C a t e c h i s m u s  in hunne j « Hef moet de studenten verboden worden naar 

moedertaal aan te leeren. .'d'e vergadteringen te gaan die men landdagejft

De katholieke Vlamingen, ziendie diat hunne. noemt. »

eerbiedige verzoekschriften geen verbetering in die j De omzendbrief werd er onder hevig protest me- 

bestaandle toestanden aanbrachten, en zij enkel degedeeld en het studentenorgaan « De Knodse » 

met vage beloften gepaaid werden, trachtten nu j — waarvan Al. Vandbvyvere, nu staatsminister), 

langs parlementairen weg te verkrijgen dat het toen een der opstellers was — trok van leer tegen 

onderwijs in de moedertaal dezelve plaats zou be- j dit verbod. In sommige colleges was dezen bevel- 

komen in dte Bisschoppelijke gestichten als id brief aan dte studenten in ’t Fransch medegedeeld 

de officieele scholen. Zoo stelde in 1889, de jen werd volgend commentaar er bij gevoegd: «De 

catholieke Vlaamschgezindte volksvertegenwoordS- zedelijkheid, alsook de tucht en den eerbied voor 

ger Coremans een amendement voor, aan de wet j d'e overheid is in gevaar. Hierom is ‘t dac het aan 

op het hooger ondbrwijs. Door het amendement de leerlingen streng verbodlen is zich naar meetin- 

zoudlen de vrije onderwijsgestichten onrecht- ' gen of andere dergelijke vergaderingen te begeven.» 

streeks verplicht wordten dte wet op het Ne-i j In plaats dat eenige verbetering in die toestan- 

dterlandsoh in het middelbaar onderwijs (1883)j den in -die collegies gevolgd was op de belofte van 

toe te passen. Immers volgens zijn amendement, ' de Bisschoppen, werd er overal stevig opgetreden 

moesten « die getuigschriften, die toegang verleen- 1 tegen de studenten die eenigszins voor hun 

dien tot de hoogescholen » te beginnen met Juli (Vlaamsch recht dierven vooruitkomen. De studten- 

1895, aandluiden welke Nederlandsche leergan- j tentijdschriften van dezen tijd zijn dborzaaid met, 

gen, ten getalle van twee ten minste, gevolgjd! ge- klachten. En terecht schreef het katholieke studbn- 

volgd geweest zijn, dit overeenkomstig de arti- tentijdschrift « Kwaepenninck » in 1889: « Db 

Icelen 2 en 3 van db wet van 13 Juni 1883. Doch| Bisschop en zijne werkende raadsleden zijn db 

Coremans had1 zondter den waard gerekend en grootste vijandbn der Vlaamsche Beweging in 

onmidldellijk kwam minister Devolder (katholiek) West-Vlaandteren. W ij zochten onze vijandbn over- 

en Woeste krachtig tegen het voorstel op; in naam,1 al, maar w ij zochten ze te Ïeege... N iet db kleine

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

23 Z. 20e Z. na Sinxen, Wijding der eigen; 
kerk, Üup. 1 cl., met gewone act., com. -
24 M. H. Raphaël, Aartsengel, dup. maj. —
25 D;. Van de oei, semid. — 2G \X[ \ an 
de oei., semid. — 218 V. HH. Simon en Ju
das, Ap, dup. 2 cl. — 29 Z. Van de oct. 
semid.

E V A N G E L IE  V A N  D E N  ZO ND AG  

(Joannes 4, 46-53)

In dien tijd wtag er een hofbeambte wiens 
zoon te Capharuaüm ziek lag. Dezic vernam 
Jesus’ aankomst uit Judea in Galilea, en 
kwiam naar Hem toe en verzocht Hem af 
te komen en zijn zOom te genezen, want hij 
lag op stierven. Jesus dan zeide tot hem. In
dien ge geen teekenen en wonderen ziet, ge
looft ge niet. De hiofbeaimbte zegt tot Hem 
Heer, kom af, eer mijn kind sterft. Jesus zegt 
helm: Ga uw zoon leetft. De man geloofde het 
woord dat Jesus hem zeide en ging. Maar 
redds op Iden weg ontmoetten hem de diena
ren met de boodschap, dat zijn zoon levend 
wals. Hij1 ondervroeg hen dan naai’ het uur. 
waarop de beterschap was ingetreden. En 
ze zeiden hem: Gisteren te zeven uur, heeft 
de koorts hem verlaten. De vader begreep 
dan dat dit juist het uur was waarop Jesus 
hem gezegd had: Uw zoon leeft, — en hij 
geloofde, hij en geheel zijn gezin.

VLAAM SCHE K ALEND ER
Zondag, 23 Okt. H. Severyn. — Maandag, 

24 Okt. H. Raphael; 1916 Opening der ver- 
vlaamschie Universitedt te Gent. — Dinsdag, 
215 Okt. HH. Chrysant en Dar. ; 1925, Ont
hulling van een grafsteen voor Hippoliel 
Meert. — Woensdag, 26 Okt. H. Evarist — 
Donderdag, 27 Okt. H Florent; 1856 Albrecht 
Rodenbach geboren. — Vrijdag, 28 Okt. HH 
SimJon en Judas: 1912, De Vlaamsche toon
kunstenaar Edgard Tinei overleden. — Za
terdag, 29 Okt. |H. Hierïnelinda.

[Middernacht te Lourdes
(vervolg)

Ginds in de verte, tusschendootr de wui
vende palmen, speelde reeds de klaarte der 
Lichten in de Wondergrot van Massebiella.

Enkele «ogenblikken later knielde ik neer 
midden de menigte, die de gansche ruimte 
voor dè Grot vervulde.

Een onbeschrijflijk gevoel van Vrede; en 
kinderlijk-blijë Geluk ademde op uit de heele 
atmosfeer rondom de heilige plaats.
; IHelder uitvlekken t op den duisteren ach
tergrond der rotsen, straalde de blankheid 
van het Beeld, schitterend in een Zee van 
Licht.

Over het Witte kleed, teeken van eeuwige 
Zuiverheid, daalde in zachte plooien den 
koninklijken hemel-blauwen sluier nevens 
den Rozenkrans, als éénig juweel dooi
de Koningin van Hemel en Aarde gedragen. 
— Rondom ide marmeren trekken van hel 
Gezicht, dat soms, Onder de walmende klaar
te van hel licht, schijnt te leven en te bewe
gen, schitteren d.: gouden letters der woorden 
waarmee de Maagd van Lourdes, Hare een
zelvigheid bevestigende: IK  REN DE ON
BEVLEKTE ONTVANGENIS.

poor eene bovennatuurlijke macht be,wo
gen, rusten onze blikken onafgebroken op 
het reine gelaat der Wondere Maagd, wier 
oogen, met onbeschrijflijke Liefde, neer blik
ken over de menigte der Menschenkinderen 
aan Haar voeten.

Een gevoel, gelijk dit der Engelen in den 
Hemel, bij het aanschouwen van Aanschijn 
tot Aanschijn, doorzinderi onze Ziel in een 
mengsel van geestdriftig Verlangen en Lief
de, terwijl onzie lippen zich zacht ploloien 
tdt het prevelen van een hinig-doorvoeld ge
bed.

Zoo zeer straalt uit liet mystieke Figuur 
der Wonder m aagd, de eindeloosheid Har er 
Liefde tot Ide menschen, dat men zich ont
heven Voelt van alle drukkende lasten dezer 
■Wereld, om zich nog slechts te koesteren 
en te vermeien met en in dit ééne: onze 
minnende Mjoeider van den Hemel, en al het 
andere vergeten wOrdt. — Wiat is alle L ief
de der menschen toch nietig, tegenover Die 
liefde, die uit de oogen van het Wonderbeeld, 
de Wereld tcgenstraalt...

‘Het jubelt op als een Hymne uit ons 
ialles-verge lend Harte, in de Geestdrift der 
Aanbidding en de Eeuwige hoop der Smeek
bede, in de mengeling van Dank en Liefde 
en Geluk bovenal AVE MARIA. IK GROET 
U, MARIA

Ik voel dat men zon kunnen - weenen eu 
jubelen door de duizenden gevoelens die 
zingen uil de duizenden snaren onzer /ie1 
opdat alles zich vereenigen zoju; in één wie- 
noipkwahn met de zoete geuren der bloemen, 
in één zang met het ruischen der Gave, in 
een schittering met de sterren, in één on
eindigheid met' de uitgestrektheid der gan
sche natuur: Maria ter eere...

In de wijding van liét gezegend odgenblik, 
trilt mijn gansche wezen, onder de ontleding 
van alle zintuigen om, in de subtiele on
stoffelijkheid van: hel gelestelijk-wilïen,' op 
te stijgen tot de' nooit-gekende hoogten van 
opperste beschouwingen.

Alle banden, die ons aan het aardsche 
ketenen, breken los (onder den onweerstaan- 
biaren drang van biet zich losworstelende 
EXCELSIOR, terwijl ons juichend harte on- 
hekneld opstijgt in écn jubel van Verlangen.

Niets meer van al het stoffelijke bestaat 
nog in de gansche aaneenschakeling van hel 
Verleden, in de lange reeks der bijna on

recht ontzegt ter H. Tafel te nadbren» en verder 

« Waar db studenten in openbare plechtigheden,: 

zooals op db grootsche bedevaart van den Heiligen

Bloedb te Brugge, gedwongen worden hunnen Onze' 

verschiet maar niet o lezer — in naam dter pastoortjes zijn vijandig, maar het komt van hoo- Vadter in ’t Fransch te bidden te midden der

heilige grondwettelijke vrijhedbn van ta a l  ge- ger.»

b r u i k  en o n d e r w i j  s. En Woeste schoot de In Januari 1890 zond dte Ouid-hoogstudentenbond

gaai af en beriep zich op zijnen eed van1 getrouw- van West-Vlaanderen, een eerbiedig doch dringend 

heid aan de grondwet! De Waalsche liberalen vertoogschrift aan M gr Faict. 

sprongen idb katholieke Vlamingen-vreters bij, en Daarin werdbn ondbr andere volgendb 'feiten 

ide liberale Waal Dupont van Lu ik riep zelfs aangeklaagd: (

toen al uit: «M e t uw stelsel zult ge tot de be- « Gelijk men in het college te Roeselare op dbn

stuurlijke scheiding der beide deelen van België feestdag van St Luitgaardte (patroonheilige der

geraken. » Zoo ziet ge dat ze ten dien tijde öDl; Vharesehc beweging) c!e studenten kleingeestig het

toegestroomdte Vlaamsche menigte van te lande. » 

Het verbod de landdagen bij te wonen bleef van 

kracht tot aan dten oorlog. Het werd echter onder 

den drang der omstandigheden beperkt tot de se

minaristen en bleef alleen van kracht voor db 
West-Vlaamsche gouwdagen die dan jaarlijks te 

Lichtervelde plaats grepen. In 1908 werd hierom 

db plaats dezer gouwdagen veranderd en zoo ver

viel stilletjes aan dit verbod. (vervolgt.)
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Waarom de Vlamingen 
eigen regeering, eigen 
wetgevende macht en 
eigen bestuur eischen !|

GEVEN

B i n n e n l a n d
V.O.S. VS  DE GEBOORTE  

EE1VER PRINSES

In verband met db teleurstelling, in ’t Vlaam 

sche lamd1 teweeggebracht door het niet-verleenen 

van genaidie aan sommige politieke veroordeelden, 

hij gelegenheid van die geboorte van ean prinses 

schrijft idle V .O . S., het weekblad 'van den Vlaam

schen Oud-Strijdersbond, o. m. het volgende: 

Toen er spraak van was d'at gij verwacht waart 

tusschen die vorstelijke muren waar een jong ge

luk in Lf zijn bekroning hoopte, heeft menig man 

het zwaar hoofd opgericht en zijn oog zocht de 

kleur van licht en zon dbor die tralies.

Menig man die zit tusschen dte naaktheid van 

kerkermuren, verloren in een zee van eenzaam

heid en stilte.

Die dacht : « Toen die prins trouwde die eens 

koning zal zijn, ging die hoop dlat het geluk van 

een paleis de ellende van de ‘kerkers zou in- 
Van 1830 tot 1914 betaalden db Vlamingen in ! Jachtig zijn geweest.» 

die staatskas 18 miljard en de Walen 12. E n j £)e kerkers zijn dicht gebleven. De feesten

don weg daarlusschen Destaal er niet. Al het nooit te wer kan Onze vriend Paul
.overige is advokatengepriaat. Depolorter zegt dat hij als oorlogsvrijwilliger
f Houtart, die Kassier van Bel’gie, sprak na- in 3 maanden tijds gedrild en naar t fron

W A L L O N IE V L A A N D E R E N

daarom roepen de Walen: leve België!

N E M E N

stierven uit. Onrecht en hardvochtigheid zijn een 

I gewoonte.

Een gewoonte die nationaal is geworden 

het land van de bloedige offerande.

Zal het zicht van db onschuld en de vreugde 

van een witte wieg waar het brooze leven slui

mert onder db broosheid van kanten gordijnen 

die wrok overwinnen die steeds de amnestie heeft 

I teruggehoufdbn?

Zal vanuit het paleis van Brussel, waaruit die 

aanmoediging kwam voor de twee maand extra 

in die Ruhr, van waaruit de onvervulde Troon- 

redte kwam, van waaruit de amnestie werd inge- 

houdbn dïe een regeering wilde voorbereiden, zal 

van daaruit dan toch één woord komen dat ko-

W A L L O N IE  V L A A N D E R E N ! ninklijk is door den adel van menschelijkheid en

Maar db Walen haaldbn 24 miljard uit de staats-1 van grootmoedigheid ?

kas en lieten er 6 aan db Vlamingen. En daarom j 

roepen db Walen nog luidter: leve, leve België!)

afgebroken ontgoochelingen en der bitter
heid, die (de wrange vrucht dezer wereld zijn.
1 Wlat maaikt het me nu, dat de slechtheid I
en de lafheid dezer wereld, me vol walg, I
den vloek', tegen het leven, soms ontrukte, 
wanneer, in diep-ruensehelijke smart, de op 
gekropte rniitóe van met te lenigen ellende 
knaagde.

(Wat maakt het me, dat in den lente- en 
zonnetijd van een Lven, 'de mooiste idealen 
afgestompt en verbroken wierden, onder den|Pnns 
pnmenschelij ken fdwjaïig van eiem vervtóekfr-1 En 
materieele opvatting va|n het bestaan.

BViaW maakt het me. dat trouweloosheid en 
kleinzieligheid, den vergiftigden angel der 
bitterheid in het leven staken, en steeds 
knagen, knagen aan immer-bloed einde won
den in diepste foltering.

[Wat maken me nu de weinige opflakkeren- 
de lichtpunten, wanneer het aardsehe schijn 
geluk me onder zijn fluweelen streelingen 
bedwelmde.

IWat maakt me alles, én Vreugde, én Pijn 
én Lijden.

Alles verzinkt in net niet bij de serene 
klalmte van minnende koninginne-oogen, bij 
de uitstraling der alles-vergevende en bal
semende Moeder-liefde in eeuwige Barmhar
tigheid en onbegrensd'medelijden... MARIA ..

Onder de betoovering van het oogenblik, 
en los Van alle neerdrukkende beslomme
ringen, scheen me plots als in een Heerlijk 
Visioen, eencvNieuwe Wereld Op te blagen, 
bazuinsch a 1 lewd in Eeuwige Zonneweelde- de 
Wereld van Lourdes.

En w e r  speelde voor mijn geestdriftige 
verbeelding hel heerlijk tafereel der voorbije 
gebeurlmissen van den laatst en dag.

Prinsesje, het volk /aarin gij géboren zijt is 

moegewaoht, moegehoopt, moeverbitterdl

Het kanon heeft over zijn hoofdl geklonken, 

vier jaar lang, het kanon is door het hart van 

zijn kinderen gegaan, vier jaar lang. Het kanon 

dat bromde als gij verscheent.

Het kanon is in dit land de voorbode geweest 

van rechterstoelen en gevangenissen. H e t kanon 

heeft de waarheid verbrijzeld en de rechtvaardig

heid stuk geschoten.

Zou het nu toch, al ware t maar één maal, 

db poort van de gevangenissen kapot krijgen?

tuurlijk over den financiëelen toestand. i\T; 
een bondig overzicht van de genomen maa 
regelen en hun uitslag verklaarde min. Hou 
tart dat de begrooting van 1927 met een 
groot overschot zou sluiten. Verders we; 
den er reeds 450 miljoen belastingen afg 
schlaft. — Prachtig dus! Denk nu nochtans 
niet dat alle gevaar geweken is. Voor het 
toekomende jaar immers moeten de .wedden 
der staatsbedienden herzien worden. En nu 
komt natuurlijk het deuntje dat telkens her 
haald werd bij ieder herziening: we mogen 
onze begroreti ng niet in gevaar brengen. Niet 
te veel a. u. b. voor die bedienden, want dan 
ligt de begrooting omver en de frank zal 
weer gaan dalen. Vergelen we toçh niet dat 
het juist die politiekers djtt, die door het 
zaaien van wantrouwen in het binnen- en 
buitenland, de regetering Pon 11 et en het sta
bilisai eplan Janssens i?Jän 107 fr. gekelderd 
J leb hen. en de Spaarcentjes orner menschen 
omtrent op den helft gebracht hebben. Ge1 d 
is er steeds en zal er steeds zijn om groote 
militaire uitgaven te doen en groote verde
digingswerken aan te leggen, die hij' een 
volgenden oorlog van geen nut meer zullen 
zijn — geld wordt er steeds gevonden om den 
oorlog voor te bereiden, maar niet om de 
welvaart in duizenden gezinnen te brengen.

Wanneer toch zal ons volk kliaiar zien 
dat alle touwtjes der goliti- k, ook deze der 
democraten, in handen oehOuden wörden 
door die enkele conservatieve, katholieken, 
die gansch hel spel doen draaien naar hun 
beliefte en heersohzjieht?

Uit onze Inrichtingen
SCHOENMAKERS — Het Bestuur der 

schoenmakers vereenigingen zette een schoon 
feestje op touw. De maandag van Chrispyn 
is er te 8 uur in de Kerk van ’t H. Hart 
eene H. Mis voor ’ t welzijn der leden en 
hunne huisgezinnen, waar de vereenigden 
als één man met het Muziek voorop naar 
toe gaan.

In de algemecne vergadering uie daarop 
volgt zal Ernest Vandenberghe uil Aalst, 
voorzitter der Centrale het woord voeren.

’s Avonds is er feesfenavönd bestaande uit 
zang en muziek.

■PROVINTIALE VERGADERING. — Het 
j Vrij Kristen Synjdikaat houdt zondag te 
uur voormiddyalg een belangrijke proventiale 
Be stu u r v er gadexing. De besturen van alle

Prinsesje, als het zoo is, dlar ze dian maar hon- . afdeelingen u il de Proventie West-Vlaande- 

derd en een schoten lossen, al zijt ge ook geen.ÿem zu llen  daar vertegenwoordigd zijn.

het dian opbergen in alle eeuwigheid'.

W AARVO O R  SOLDATEN  
GOED Z IJ1

Toen M. Grégoire goeverneur was van db pro

vincie Luik, zegt Het Volk, had! hij d'e sol-. 

-jäten wacht doen af schaff en, die gewoonlijk dienst! 

doet voor het goevernetnentspaleis. M. Grégoira 

oordeelde het onnoodig de jongens zulke « kc-rvee » 

op te leggen. Nu is M. Grégoire vervangen door 

Z. Exc. gezel Picard1, een socialist. Deze heeft

St CECILIA — Het’ Bestuur van 't Muziek 
nam reeds zijn schikkingen voor een pracli- 

' tig .aangenaam Ceciliafeest.

j (11 NOVEMBER -  Denkelijk zial Prox- 
fessor Daels op 13 November a. s. in I 

, Vlaamsch Huis het woord voeren.

NAKLANK — De vergadering van 10 Ok
tober walar onlze Vriend Ward Hermans1 
sprak over de folterka npen van Fresnes en 
Au v ours heeft in heel Iseghem n goeden 
induik nagelaten, ’t Was een der beste avon
den van de propaganda der Vlaamsche ge

ide wacht voor zijn paleis terug in voege dïoen lachte
treden. Zijn rooide Excellentie die anders niet m  zuUen hem wd|drfl iu  ons m idden te

veel van ide piotten moet hebben, oordbelt dat ru g, hebben

toch nog voor iets goed zijn. zoowel als hij'

oordbel is, dat een socialist, die buldert op De spaarkas is open eiken Zondag
dte kapitalisten, ook wel in een paleis mag wonen. van 9 to t  10 UUF

f ' _________

leAlle Vlaamsche Nationalisten 
storten in hun eigen spaarkas I  S t a d s n i e u w s

H ET  CONGRES OER  
K A T H O L IE K E  K ß m G E N

Vfrlpiriem vvïwik hifild lvnt vprboml ripr K-i- den igeen opmerkingen gedaan.

(GEMEENTERAADSZITTING VAN 14 
1 OKTOBER 11)27. — 1. Mefledeeling kasover
zicht 3e kwartaal W£1 — De Heer Sekreta- 
' ris geeft lezing van het kasoverzicht, er wor-

terwijll
kronkelingen
nog schuilden in hun donzig kleed van witte 
wolkjes, opslappen maar het Heiligdom, om 
eeÉe eerste hulde te nrengen aan den Schep
per van alle Goed, door het bij wonen 
van het eerste Misoffer — Nog zie ik 
me, in (den drang der menigte, vol pië
teit het Brood de; l evens mittende, onze 
Ziele spijzen met den onmisbaren stroom der 
Genade.

Dan, dien eenig-mooien tocht door de ge
weldige natuur; langs zwarte bergen en (hin
derende watervallen, in de zonneweelde van 
een heerlijken zomerdag.

Wanneer, midden de eeuwige sneeuw, dui
zenden voer boven de klotsende golven der

jax’c, wei jj-CTi us8u’ «uw  ue Miai. gezien
vooraanstaande katholieke conservateurs een duurte, voor 1028 eene vermeerdering van 
heele reeks redevoeringen uitgesproken, die vergoeding zou gegeven Wjojnden aan de H1I. 
het inzicht dezer leiders geven over den OjJderpasloors. Do Heer Burgemeester ant- 
poÜtiekien toestand en voornaamste politieke wloordt dat er met dezen wensch zal reke- 
vraagstukken. Hieruit willen wij enkele ver- ning gehouden worden.
klaringen onderlijten. De begroeting wordt goedgekeurd met 11

Renkin, die sedert een heelen tijd rond- |stemmen {Staatskat,holleken, Kath. Vhtam-
loopt met zijn redevoeringen voor de eenheid (sche Nationalisten en Middenstanders) en 2
in de katholieke par lij, sprak o. a. ook van onthoudingen (Socialisten),
liet Vlaamsche vraajgsluk. « De Vlamingen, 3. Vaart Rousselaere naar de Leie, voor
zoo verklalalide hij!, hebben recht pp Vlaamsch stel overname trekipaden. — Na uitleg van 
bestuur en onderwijs; maar wat wij niet den Heer Burgemeester wordt dit voorstel 
willen is dat het Fransch uit Vlaanderen algemeen bijgetreden.
verbannen worde », Wat d̂ l beteekent, we- > Alvorens de (Openbare zitting te sluiten,

.// o - - ---.ten wij allen reeds veel te lang. ’t Is het vraagt de Heer Dewaele uitleg nopens he^
zleeën, meteen klee-i van wazige wolkjes zich,bestendigen van het stelsel der tweetaligheid, niet opdje dagorde brengen van de door hem 
aitieefcenen ïoodom de hemelnbioge beigen, ! ilej  lm üe hand werken van diegene« onder ingediende moties voior dte pachtwet en de 
aan den Voél van den neerdowderende wia-jde Vlamingen, die zich buiten en boven hun zesmaandendienst. Die Heel' Burgemeester 
terval op GA VERNIE, waarin de zo:nnestra-,eigen volk willen hooiden, % is liet stel- zegt dat het schepencollegie sedert het in-
len zich duizendvoudig weerspiegelen in sel üer langdurige maar zekere verfrans jdienen dezer moties niet meer vergaderd
schellerende kleurenpracht en zilveren drup- j ^ hing. « De Vlamingen hebben ongelijk, zod heeft en'dal d o »  liet opnemen dezer moties 
pels als parelen het mini doott klieven, nee] -j verklaart liij nqg, zich als verwaarlttoisdei de gemeenteraad buiten zijne bevoegdheid 
stortend van de noogste toppen tot de kon-. jjurgers te beschouwen in ons land; maar gaat, dat daarbij iedereen den pachtwet niet
kelende diepteu v̂ ih den bruischendein berg-j]iet rechl hebben zij zek,er gelijkheid tekent en aldus geene uitspraak kan doen,
stióom, dan Vloeit nnen zich als Mensch zoo eischen ». Begrijp wie het begrijpen kan! daarbij de raad zou te ver gaan met deze

Ofwel worden de Vlamingen niet verwaar- moties aan te nemen. De Heer Gits steunt 
loosd, hebben dus gelijke rechten als de deze zienSwij'zIe en zegt dat ieder partij zou 
Walen, en behoeven dus niet voior gelijkheid, kunnen af kom en met hare wensch en en dat 
te strijden; ofwel, hebben zij volkomen ge- hij! aldus nog zou verplicht wezen eene mot
lijk voor hun rechten en gelijkheid dp te tie voior te leggen tegen den alkldolwet. , , . . . 7 __
komen, en dit is wel een teeken dat zij De Heer .Vandenbujssche doet terecht op- j Camillas DepuyldU lnndb. 65
dus geen gelijke rechten bezitten. Een mid- merken dal wanneer er goed te :locn is men ria Mortier.

nietig, 'midden de wilde pracht der natuur, 
nog geen stofje in de elndeloiosheid van het 
Héélal terwijl her. Harte, zich verheffend 
tot den Schepper van al het Schoone, zich 
ontlast in één Hymne van Geloof aan de 
onbegrensde Macht van den Heer...

gestuurd werd, zoodus zegt hij is hel met 
dan rechtvaardig dat de zesmaandendienst 
er door komt.

Den Heer Dewaele vraagt de hoogdringen 
heid van zijn motievoorstel.

Stemmen vóór: de Kath. VI. nationalist 
socialisten.

Stemmen tegen: De Staatskath. waar on 
dw de twee kristene werklieden.
! lOnthouden zich:! de middenstanders on 
Remi Van II auwaert.

Geheime zitting.
Voor de plaats van politie kommissaris 

waren 12 kandidaten waaronder twee stads 
genoten Den Heer Jules Vanneste adjunct 
poli t i ekbmmissaris en Heer Romeo Décru 
geldom haler.

De Heer Jos. Ranson werd eerste kandi 
daat met 7 stemmen, de Heer Vanneste be
kwam 6 stemmen.

IDe Heer Lerno werd tweede kandidaat 
piet 7 stemmen, de Heer Vanneste bekwam 
6 stemmen.

\ A N  K O UDE GESTORVEN
Jaarlijks bezwijken duizenden menschen 

dooi de koude. Daarom, zorgt op tijds voor 
uwe winterkleedij en wendt U tot het ge
kend huis

. VA IÏH AUW AERT-DEM EURISSE
Ommegangstraat 9F, ISEGHEM

Groote keus van sargiën, onderbroeks, 
mans-, vrouws- en kinderkousen, sjarpen en 
alle winterartikels.

Alsook lakens, kiels, schorten en alle on
dergoed.
Genadige prijzen Verzorgd werk

GROOTE FEESTELIJKHEDEN op Zon 
dag 23 Oktober 1927, ter gelegenheid van 
het 25-jarig bestaan der Stadelectriciteit en 
Nijverheidsschool, Inhuldiging der nieuwe 
Stadslokalen en ingebruikstellen der gas 

Te 11 ure plechtige ontvangst der Over
hellen.

Onmiddelijk daarna bezoek aan net elec- 
Iriekgestieht.

Te 12 1/2 groot Banket bij: openbare in
schrijving. — Gedurende het banket hulde
betoon aan de gewezen Burgemeesters.

Te 3 ure op de Groote Markt opstijging 
van den welgekenden luchtvaarder, Heer De- 
vlaeminck uil Kortrijk.

Te 6 ure Muziekc;aicerI en prachtige ver
lichting der Stads openbare gebouwen.

Te 7 1/2 op de Koornimarkt, buitengewo- 
> Acrobatische ver taming met Vuurwerk 

dooa’ den wcreldberoemden Koordedanser 
Mac Donlay.
Bij bevel: De Secret. Burgern, en Schep. 

A. Werbroiuck C. Staes1

PROGRAMMA van het muziekfeest gege
ven door de sladsfanfaren op Zondag 23 
Oktober 0111 6 uur ’s avonds (Zegeplaats):

1. Marche militaire, A. Mahy; 2. Flore 
la belle, ouverture, hangiois; 3. Willem Teil, 
fantaisie, Rossini; 4 Polonaise, X; 5 Faust, 
Gounod ; 6. Mar it ana, Kessels.

GEMEENTEKERKHOF. -  Er wordt aan 
de bevolking bekend gemaakt dat de volgen
de werken op volgende dagen verboden zijn:

1. — Van af 26 Oktober tot en met 2 
November hel plaatsen off veranderen van 
gedenksteenen, het maken of veranderen v.a»i 
grafkelders;

2. — Van af 29 Oktober tot en met 2 
November, het plaatsen en schilderen van 
kruisen, het schilderen of kuischen van ge
denksteenen, en alle andere werken.

Deze maatregel is niet van toepassing voor 
de graven ! van degene die op 1 November 
niet meer dan één maand begraven zijn, op 
voorwaarde dal alle werk geeindigd wezie op 
29 Oktober.

A P O T H E K E R S D IE N S T . -  ’s Zonaögs is

er maar één apotheek van stad; open. Apotheker van! 

dienst: Michel Wyffels, Marktstraat.

ZEER BELANGRIJK BERICHT. -  I)e 
gr abonneeleden die niet regelmatig hun blad 
ontvangen worden verzocht klacht te doen 
bij den verkooper ó# lokaalhouder van het 
Vlaamsch Huis, van wie zij onmiddelijk hun 
blad zuilen ontvangen.

Voor uwe elektrische inrichtingen van drijf
kracht, verlichting, verwarming, bellen, tele-

Opgedragen aan den 
MandelboodsehenKetterjager

•De Bisschep van Nice, Mgr Ricard, heeft 
tot de geestelijkheid van zijn bisdom een 
schrijven sericht waarin hij onder meer de 
redenen uiteenzet welke aanleiding gegeven 
hebben lot de veraordeeling der Action Fra n
çaise (Fransche Nationalisten).

Wij vatten die rédenen kort samen en ge
ven ze ter aanÖachtige overweging aan onze 
lezers.

Die veroOrdeeling steunt vooral op:
ï )  de materialistische opvatting welke de 

hoofden der Action Française hebben van 
den mensch, van de maatschappij, van de 
methoden van propaganda, van de vereen
zelviging der zaak met de zaak der Kerl: 
zelf; , i

2) van de materialistische opvatting van 
ide plaats die de Kerk inneemt in hel plan 
van den staat, die volgens de leering van de 
A. Fr. dient geschapen.

3) van de materialistische opvatting van 
dit « blind nationalisme » dat opgaal tegen
over alle poging van vreedzame inrichting 
van de betrekkingen der volkeren onder el
kaar, dat een internationale gerechtigheid 
ontkent, dat geen zedelij kheidsbeginise le n 
vooir de sU akzaken aanneemt, dat enkel: 
en alleen een hoogmoedige staatszelfzucht 
als regel dér > et rekkingen tusschen volkeren 
aanneemt — zelfzucht, die immer de grootste 
factor was bij hef ontstaan van alle oorlogen 
— en geen christen gerechtigheid en liefde

factor van vrede — wil kennen.
Ziedaar jde redenen waarom dolor Z. H. 

de Paus, het Fransch super-nationalisme der 
Action Française veroiordeeld is. Enkel en 
alleen om redenen van zedelijkheid en ka
tholieke beginselen.

Zooals onze lezers zullen opgemerkt heb
ben is wel geen enkele der aangehaalde 
redenen toepasselijk op het Vlaamsch Na- 
Nationalisme en mogen wij! dus heel gerust 
zijn over het verschijnen van den aangekon- 
digden Werel d brief « over ide afwijkingen van 
het nationalisme » (wiens verschijnen voor 
einde Oktober aiangekandigd was, maar die 
naar de bladen eter laatste dagen melden 
nu niet zou verschijnen).

Merk ook op dat tonder de aangegeven re
dens 1er verocrdeeling voorkomt:

« de vereenzelviging van de zaak der Ac
tion Française met de zaak der Kerk zelf ». 
Zou die uitspraak soms ook niet geldig zijn 
voor onze sfaatskaiholieke partij! die ook 
wel de zaak der Kerk binidt aan (rare zaak? 
En zouden onze staatskaihiolieke dag- en 
weekbladen, die steeds de taal van de Kerk 
en Belgie willen vaslkoppelen aan het 
bestaan van de eenig zaligmakende staals- 
katholieke partij, niet eens wat beter over
wegen, als ze schrijven over Katholieke ac
tie? \

Vraagt aan uwen winkelier de Vlaamsche chicorei 

M OKA ï 
t Is de beste!

SCH EEPVAART
(van 13 tol 20 Oktober 1927)

Céiina en Andréa tie Zulte met béurtgoed 
o|or verscheidene. — Pros en Morgendster 

beide met lijnzaad voor Alf. Dassonville Lien- 
delede. — N. 1). du cérisier met ciment voor 
ide We Vandewalle, de We Dumoulin en 
Geraird Décaigny — Motoa- Remi IV in la
ding met lijnkoeken voor de gebroeders Van- 
demOortele. - Jïxelsior in lading met sui- 
kerijboonen voor de gebroeders Gits.

XJlt de J
[Den Heer H. Pauwels secretaris van het 

A. C. V. schrijft in De Tijd onder hoofd ing: 
Zooals in den s l a v e n t ÿ d  „ .
« Door het Beheer der Usines à Tubes, te 

Jemappes zijn dus vijf werklieden brutaal 
broodloos gesteld.

De reden ? Omdat zij| deel uitmaakten van 
£en kristen syndikaat, dat rekening houden
de met der. toestand van het werkhuis, doch 
met inachtneming der levensduurte eene 
viaiag tot loonsverhooging had ingediend, »i 

Dit zegt de H. l’auvvels voert ons terug 
naar de akelige arbeidstoestanden der ver

toon en radioinstellingen, wendt u tot t huis teden eeuw, wanneer de werkgevers hun 
HENRI Sm OElVS-SCHA€lIT  

Hondstraat, 14, Iseghem 
Aankoop, verkoop en huur 

van nieuwe en okkasie motors.
Alle herstellingen — Spoedigste uitvoering 
Inlichtingen en beschrijvingen zonder ver- i"eilen ep !t̂ e hidpvaardigheid yan katholieke

Voordeelige prijzen.

arbeiders als lijfknechten naai’ goeddutiken 
konden verslaven en uitbuiten.

[Enj verder: «Eens te meer is het bewezen 
dat de christen werklieden niet moeien re-

werkgevers !
Stillekens Mr Pauwels! stillekens ! ! Gij zelf 

hielp uw Syndikaten aan de politiek binden, 
en in de politiek zijt gesleeds één met die
zelfde werkgevers!

IWiat ze doen is naIuurlijk schandalig' maar

bintenis.

GEBOORTEN — Noëlla Spillebeen d. v.
Hector en Leonie Spetaert, Ouckenstr. 727 
— Georges Van Maercke z. v. Noël en Zoé 
Demasure, statiestr. 23e. — Noëlla Declercq
d. v. Joseph en Helena Bruggeman, Mee-! . . . ... .. - , . . .

,.0 . o , , , D i- wat zegt gij van die andere katholieken,nei str. b». - (albert Schacht z. v, Husluniei ,. OJ
ui,,-,. n , , , ij i j , i'die een Sarre en een R. Claes broodrooven,en JLlvire D bont. Lendeledesti’ 169 — Edith , , XT .. , ’, omdat ze Nationalist zun!Sintobin d. v. Hugo en Emma Anne, ue Peie- . . .  ,

ohvsti-, 4. -  lioger Strvnck z v. Michel »  »  « » “ ‘ ''•*8«; « » * ■  van t
PtamiMc U v Z  Bellevuestr 233 -  Q u i- ; '* ™ ? "  »nder»ijzarssywl^aat gee.1 enkel
lias T l * * » “  V. Cyricl en Miutlm Heiaen-I'MOTi
berg, Wantje Pieters Ir. 54 — Om er Feys • ---------------• • ~ ••---- ------------------- -----
z. v. Gerard en Josephine Deblauw'e, Zeve- 
oote 86a.

OVERLIJDENS — Jules Delaere, wever 
64 j. echtg. v. Josephine Verstraete. — Marie

LACHKRUIDi 
PSYCHO-TECHNIEK IN T  LEGER 

Indeelings-officier : — Wat zijl ge van uw 
beroep ?

Spriet, huish. 83 j. wed. v. David Joseph. Dienstplichtige ï — Orgeldraaier!
j. echt. v. Ma-; — Dian zal ik u iudeelen bij de mitrail 

■ 1 • leurs.



Sociale, en fyndikale Kronijk
« * *  ■fTTmfw-tfflCTn.-Mo

(J e v ra a gd  : Een oppinner met de h;m;I 
voor schoenfabriek.

Bediendenpensioen
Onlangs wend een onderzoekscommissie 

aangesteld. met het doel in al de bijzonderste 
steden van Vlaanderen en Wallonië een -on
derzoek te doen, n:»ar de meenïng vain Pa
troons en Beidienden in betrek met de af hOu 
dingen voor pensioen.

De oorzaak daarvan liôt liierin, dal een| 
poging gewaagd wordt cm de stortingen te 
verminderen. Daarvoor zou men graag steu
nen op de meening en hel verlangen der be
dienden zelf. Wie echter de wijziging fret 
meest begeert zijn niet de bedienden, maar 
wel de groote fabrikanten en de Bankiers, 
die nu 5 't. h. moeten storten op het uitbetaal
de loonen der Bedienden ten bate van het 
pensioen dezer laats ten.

Die commissie is alzo::' h??l voorzichtig en 
zonder het minste gerucht tot stand ge
bracht. ’t Waren trouwens de finantie 
nen die ze gevraagd hadden, en dit bewijst sei hebhen wij hem redds te woord gestaan 
eens te meer, dat die kerels in de ministe- en daarmee is die zaak effen. Er°zijn al 
ries niet zonder invloed zijn. genoeg gebroodroofd en !

t Schijnt echter dat de s&syndikeerde be- Wij van onzen kant zullen niet nalaten 
dienden zich goed hebben gedragen en de te antwoorden op de artikels die Jan onder- 
commissie hebben overstelpt met goedk'eurin-i jteekent. maar door een ander laat schrijven.

Wij vinden het niet behendig van hem, de

BORSTBALSEM Martin Toms
*

is de Koning der Borstmiddelen !
W a a r o m  U  d a n  n i e t  V O L K O M E N  g e n e z e n  v a n  e e n  v e r o u d e r d e  b o r s t z i e k t e  ?
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

Een oplossing 
voorzien.

wiOrdt in de eerste dageni

T IIIE L T
(ingezonden)

’I Schijnt, dat Jan. niet wil antwoordenI 
man-|op ongeteekende artikels; op dit uitvlucht-

Centrale Verwarming:
KOUDE EN W ARM E W A TE R V E R D E E LIN G  DOOR H EEL H E T  HUIS, 

ONDER D R U K K IN G  DOOR ZELFW ERKEND E GROEPPOMP, 

ZONDER HOOGElN VERG AARBAK

commissie hebben overstelpt 
gen over d j wet, zoodat de financiers per 
slot van rekening mog nen tand getrokken 
zijn.

Een onrechtvaardigheid
De laatste pensioenwet verplicht de werk

gevers tot het afhouden van ?, t. h. op de 
loonen der bedienden om deze storting da«
met 5 . t. h. aan te vullen.

De staatsbediende ontvangt hel pensioen |ua'ulS,ieiu aan joen aag mogen leggen, ook 
kosteloos, maar hij stort 6 t. h. voor hel |a ŝ 1 hun persoonlijke belangen schaadt, en 
pensioen zijner weduwe, be staat vóór wiens |als patroons geen nationalisten zijn of zöii-

" — niets bij, en ;t|den ze misschien nog moeten wat meer in-

zaak te laten hangen, want zoo bekent hij, | 
|dat het al waar is wat wij schrijven 

In een volgend- nummer zullen we eens 
verder vertellen hoe ’ I hier met de naaisters 
staat en door wiens schuld.

Propagandisten, die nagenoeg 18.000 fr. ’s 
jaars verdienen, zouden toch wel meer werk- 
dadigheid aaïi den dag mogen leggen, ook

Gasinrichtingen

Luxe en gewone badkam ers

Talrjjke  referentieën  

in en buiten «lad

P lans en devis gratis op aanvraag

Waarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch-National* 

Spaargilde?

VLAAM SCH HUIS, ISEGHEM

't Wordt ongezien 
met een kleintje bijeengegaard 

Met kermis uitkeerbaai*
Jaarlijks een o f meer lotingen

Vraagt inlichtingen aan de Boden

een-

X
rekening hij werkl voegt er 
schijnt daarbij dat dil pensioen niet ovei. 
stemt met zijn stortingen.

Waarom moet de slaat uiiet doen wat iede
re werkgever moet doen? En waarom verliest) 
de staatsbediende aille recht op pensioen, 
wanneer hij om zich Ie verbeteren in d? 
privaatnijverh eid gaal werken '!

Dat is onrechtvaardig!
De perequatie  

t Schijnt dat de perequatie der Iconen van 
het staatspersoneel langzaam zou vorderen. 
ïWat er in de daarvoor bestemde commissie 
gebeurl wordt echter mei uitgelekt. De af
gevaardigden der Syndikaten krijgen tot lie

A . Sey nliae ve
Rousselaerstraa t 138. ISEGHEM

geen stelselmatige werking op j j g  W o o n s t y e r w a r m j n g

komen hebben? B. v. dat hun vrouw den 
« Volkswinkel moet openhouden, hé An- 
toon?

De mannen uit het «leeuwen syndikaat je.» van nu af 
zijn de verraders sedert de vrije leiders touw zetten zullen zij zelf de schuld 
van het vrije (?) christen volkhuis het ge- van hun eigen ondergang, 
zeid en herhaald hebben, niet uil overtuiging, Vossen n B vossen maak dus van de ge
maal' uil schrik voor het verlies van hun tegenheid van lie  November gebruik om 1 
postje. Dat zou gebeuren als de werklieden sterker dan vroeger nog de banden ineen 
zelfstandiger denken en meer durven en v a n  teslaan en gereed te maken opdat de naaste 
het echt vrij kristen syndikaat lid worden, toekomst u bereid vinüe tot den

Kortrijksche Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, KORTRIJK
— Spreekdraad 3 8 2  —

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 ovememen van pachthoven in Frankrijk.

Opm aken van P lans en Bestekken
voor 't bouwen van huizen, villa’s, fabrieken, enz. 

— Allerhande Verzekeringen — ■
in de twintigste èeuw| brand - leven - ongevallen

V ossenhoekje
lie  November nadert! Onze feestdag

Depositaris van de

SurdiaoFamsée-Norton
Iv o o r  i s e g h e m  e n  o m l i g g e n d e !

tegen den eorlog! ' I: } ------—■
11e November valt dit jaar op een Vrijdag. j Ook alle andere merken, zooals:

In de voormiddag gaan wij naai- het kerkhof Nestor Martin; Godin; Fonderie Bruxel-I 
een gebed storten op de graven onzer ge loise; Convenoise; Porta Demoulin, enz. Alle |

G E L D L E E N IN G E N
op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 

voorwaarden

commissie geen toegang, en alles wordt ge- 11e November nadert! Onze „ - -  ____
schoteld en gelepeld naar de goesting van de herdenking aan 11e November 1918 leder v Vcrlüden J8®* zai er door ' merken"vaT K o o k s t o v e n p U‘m’ ^ Iic
de patroon S ta *  cu de patroon N a t ie le  pud -strijder | e  toen ter I f c T ^  ' - w ^ z e e r
commissie van Belgische Spoorwegen. lag zal sledds het onvergetelijke oogenblik schijnlijk >d d > d K e W °  en waar ----------- Ji-~  —-  ’_____ “  emie-

FaiiiilidiieiiboiiilVollishelaDg

AuuuKuc vtijui Vi—I— -o- ^ ^steek ïs
(Moesten zulke ioestanïfcn zich in de nij- onthouden als de klaroenen te 11 uur ’s velden die op ons kerkhof begraven“  lianen 

yerlieid voordoen, de werklieden zouden er. morgends drie maai achtereen het « cessez terzielvertijd ingewijd wonden, leder vos "zal 
in t’ plat vlaamsch gezegd, een beetje pap Ie feu » aanhieven en de oorlog voor goed er dus aan houden zijn bond te vervoegen 
opleggen. Maar in de priv a a i n i jverheid zit- gedaan wgs! Dit oogenblik, dien dag, die om naai- hel kerkhof te gaan. ’s Avonds zet
ten ook geen socialistische ministers. In elk dolle zotïe vreugde die spontaan ieder sol- ten wij de feestelijkheden in met een gezel- 
geval geven deze laatsten als patroons ' 1I - . ---- ---  O“ 1'“

daat begeesterde, blijven in mijn geest ge- lige looncelavond 'door eenige vrienden kos- 
prent zooals geen andere gebeurtenis in mijn1 teloos aangeboden aan de Vossen B vossen 
leven! en hun familie. Wie zich het feestje van ver

Kan er dan ook wel een schooner feest leden jaar herinnert zal dit jaar ook willen 
gevierd worden, dan de herdenking aan hel van de partij zijn.
einde dier joimnensChelijke mensclienslach- De Zondag daaropvolgende gaan wij! ge
ling: de oorliog voor recht en beschaving! zam onlijk aan tra fel in ’ t Vlaamsch Huis 
Wat echter het recht en de beschaving te De inschrijving is open voor iedereen, ook 
zien hadden met het sneuvelen van millioe- de vrouw of hel kind loven de 20 jaar mag 
nen menschen is voor ons :d l«i steeds een medeklomen.
raadsel. v a het leesimapl zang en muziek in ’t

‘Onze vriend Ward Hermans leerde ons Vlaamsch Huis, zoolang iedereen zijn har- 
nog onlangs noe het recht en de beschaving tje lust.

----  ----7 ' ----- -,v— hedendaags nog verminkt worden en be- 'Dit zjftn de bijzonderste deelen van ons
gezamenlijk loonverlies tan een millioen, nn.i jn ^  fransche gevangeniskampen van programma voor 11e November. Om u daar-
« I k voordeel een groote zeio ondtigaan ïai Noord-Afrika* Dank aan bel geheim,fransch- over nader in te lichten en U verders nog

de staat een uiterst slecht voorbeeld

K O R TR IJK
l)e  lockout in de
Textielnijverheid

In on® laats ie nummer gaven we een ver
slag over de uitsluiting in Kortrijk.

Donderdag morgen hebben de patroons 
hun poorten geopend, nadat liet socialistisch 
syndikaat van zijn sisch: terugaanvaarding 
der betrokkene werkster had afgezien.

ÏWat voorzien was is gebeurd Vrede werd 
alleen gesloten nadat iïüüi) werklieden een

als vK
den.

De
zusterorganisatie van t Vrij Kristen Syndi
kaat had dus juist gezien wanneer zij hare 
dagorde naar de betrokkene organisaties 
richtte.

Borstelm akers
Bij: de Firma Van Beylen is Dinsdag de 

slaking uitgebroken gevolg van de niet \vl- 
Jedige betaling der laatste 5 t. h. verhooging.

= ----------  — — --- — ~ -‘ -̂0

Ibelgisch militair akkoonl zullen onze Vlaam- t een en ’t ander belangrijks mede te deelen
sche jongens in een toekomende oorlog daar aal er op Zondiig 6e November nog een alge-

------------ ook erger als beesten behandeld worden! mcene vergadering gehouden worden.
'Hoü er de naaste oorlog echter zal uil- Het bestuur rekent er op dat alle Vossen 

zien dit hangt af van de werking van Vossen en B vossen naar die vergadering zullen ko
len B vossen. En bijizönderlijk de Vlaamsche men om samen nog eens te Overleggen wat 
oud soldaten van na den oorlog hebben hier de naaste toekomst ons brengen zal en hoe 
een zware plicht tegenóver hun zelven en het bcsl en hel aangenaamst onze Hoog- 
tegeniover hun volk. Zij vormen het slacht- (̂ ag — onze 11e November zullen vieren, 
vee van den naasten oorlog, en indien zij EEN BESTUUBLID

B O M M S
voor ’t  G e rech t

(Vervolg)

Voorzitter: Kende getuige BOrms van voor 
den oorlog '>

iGetuige: Van naam en faam, doch niét 
persoonlijk. Aldus weel ik dat hij reeds fla
mingant! wias voor den oorlog.

iM'tr. Van Dieren : Maar er is flamingant en 
flamingant!

Getuige: Naar alle verslagen te oordeel en, 
welke mij ondier de oogen vielen heeft hij 
iinij steeds den indruk en de overtuiging ge- 
daten dat hij een diep rechtzinnig flamingant 
was.

Mjtr. Van Dieren : En ooik eerlijk en over
tuigd?

Getuige: Ja, volgens miji was hij een over
tuigd idealist.

(Mtr. Van Dieren: De getuige kent dus 
Boi'ms, en hij kent ook de Vlaamsche Be
weging van binst den oorlog. Wat ik hem zou 
willen vragen is het volgende: Kan hij be-

[grijpen dat een mensch, met een ideaal en 
de gevoelens van Borms, alles opoffere otn 

|dit ideaal te bereiken V
Voorzitter: Hebt gij ook Borms ooit per

soonlijk gekendV
Getuige: Nooiit persoonlijk.
Voorzitter: Bijgevolg kent gij hem alleen 

|door hetgeen gij er van gelezen hebt? Is dil 
wel voldoende loan te antwoorden op de vraag 
van Meester van Dieren.

(Mtr. Van Dieren: Ik zal de vraag anders 
stellen. Wal was de toestand van Vlaanderen 
voor den oorlog?

Openbaar Ministerie: De getuigen ten las
te zijn door de verdedigers gekend sinds 
maanden, wijl, integendeel, de* getuigen ter 
lontlasting slechts den laatste oogenblik wer
den aangegeven, en ik dus niet wTeet wat zij 
hier moeten komen verklaren.

(Voorzitter: Ik denk niet dal zij den 28 
Juli opgegeven waren, bij de eerste oproeping 
der zaak.

Mtr. Schütz: Er waren er een heele lijst.
iVoorzitter: Sind^ &Ô (dagen zijn er, in 

elk géval nog een heel deel nieuwe namen 
medegedeeld geworden aan den Heer Ad
vokaat-Generaal.

Mtr. Schiltz: Dal is het recht van de ver
dediging.

'Voorzitter: Ik wil daaruit natuurlijk niet

meel’ besluiten dan wat ik zçg. In den loop 
van hel joynderzpek htel\ de beschuldigde 
onbetwistbaar hel recht, getuigen aan te ge
ven en te vragen duL deze op zulke en zulke 
uren zouden verschijnen. Maar, ter bevor-, 
dering der debatten van dit oogenblik zou 
ik nochtans de verdedigers willen verzoeken, 
nieL te vragen « welke de toestand van Vlaan
deren was voor den oorlog. »

(Daar kan men toch een heel boek over 
I schrijven. ( >

Openbaar Ministerie: Die steunt maar op 
hetgeen hij gelezen heeft, met op feiten.
: ' Voorzitter: De getuigen ten la,ste<zijn reeds 
lang gekend van de verdedigers terwijl ze
kere van td’e getuigen ten onlaste slechts drie 
dagen zijn bekend gemaakt. Nu we zullen 
niet buiten de zaak loopen en ehe getuigen 
dus aanbooren. f

iMtç. Schütz: Ja naiunrlijk, het onderzoek 
was tegen beklaagde geleid.

Voorzitter: Gij klondet tocih vroeger de na
men der getuigen ppgevcn Nu: is het genioieg) 

Voorzitler: Getuige ik vraag U hoe de toe
stand van Vlaanderen was voor dén oorlog. 
Ge moet dat niet zeggen volgens hetgeen gij 
in de boeken gelezen hebt. .Wij zijn oiok 
Vlamingen en hebben ook boeken gelezen. 
Getuige zou «Vas dus niets leeren.

Mtr. Van Dieren: Hoe was de toestand van

Ook aanveerding van alle k u n s tsm ee- 
w erk . — Afwerking en nieuwmaken van 
Brandkassen ^Coffre-forts).

Specialiteit van donderschermen
Teekeningen en prijzen op aanvraag.

OMER SEYNH AEVE-SABBE
kunstsmid

ROUSSELARESTRAAT 131, ISEGHEM

VLAAMSCH IIllIS

Verzekert tegen

ISEGHEM

ziekte 
invaliditeit 
X-stralen 
operatie 
geboorte 
sterfte

en telt reeds 1500 led«n.

W EES  O O K  V O O R U IT Z IE N D E !

E99ELGHEM
Ter ,elegenheid van

DAM -  KERMIS 
Op Zondag 23 Oktober om 2,30 ure, Groote 

Velokoersen, 500 fr. Prijzen:
Op Maandag 21 Oktober, ’s Avonds om 

7,30 ure op den Dam : Prachtige Cineinaver- 
tooning i n Open lucht.

, iDe Feescomnrissie.

MEENEN
PBACHTIGE TOMBOLA 

1600 fr. prijizen, waaronder:
1 nieuwe velo, merk Dewaele, waarde 8501 

frank; 1 prachtige leeuwenvlag, waarde: 
280fr. ; verders nog drie schoon afgewerkt e| 
leeuwenvlaggen, 1er gezamentlijke waarde! 
van 475 fr.

Loteii zijn te bekiomen bij den lokaalhouder 
van t Vlaamsch Huis te Iseghem.

Chamberlain: Sedert wanneer houden de klein
tjes van den Volkenbond er ook een meening op na?

(Leipz. Volkszeitung.)

Vlaanderen voör den .rwrlog op hel gebied 
van onderwijl, waren er eeene 'mistoestan
den:?

Voorzitter: ls getuige geleerd om daar
over te oord eel en 7

(Mtr. Van Dieren: Dit zal Dl ij ken uil zijn 
antw oord ! ?

(Getuige: (op zeer gematigden, duidelijken 
toon) De toestand van Vlaanderen...

Voorzitter. (Icnderbiekend) Hel is wel ver
staan dal hier goene conferentie zal gehou
den wioriden, maak het kort ; onze tijd is 
Vkojsteloos! (spotgelach onder de aanwezigen).

Voorzitter : (Ongeduldig) Ja, kostbaar, be
doel ik!

Getuige : Ik zal het kort maken en U in 
eenige woorden zieggen dat de toestand van 
Vlaanderen op gebied van i^iderwijs aller
treurigst en ellendig was.

(Onze Vlaamischfe werklieden moesten uil- 
wjjken naar Frankrijk of Wallonië om daar 
de zwaarste, vuilste en slechtste werken te 
verrichlten, alleen steunend op hunne spier
krachten; ontwikkeling hadden zij niet ge
noten. Hun geest kon zich niet ontwikkelen, 
zij bezitten geen vakscholen en wij hebben 
geien vakscholen omdat wij geen eigen Hoo - 
geschootl hebben. De Vlaming wil o|ok ont
wikkeld en liOoger op, daaruit spruit de 
Vlaamsche beweging voort en wij, en ande

ren, stelden ‘cyns aan hel hoofd dier Vlamin-
I gen die islechts/hun recht verlangden. Slechts 
wij in geheel Europa, hebben geen eigen 
Universiteit. Ons volk bezit heerlijke, ver
heven gaven; dit bewijst hunne werking in 
de Middeleeuwen, doch die heerlijke gaven 
werden versmacht, Ons Volk mocht zich 
niet ontwikkelen niet verheffen! Wij* heb
ben geen middelen om den geest van hel 
VLaamsche Volk te ontwikkelen. Wallonië 
telt 46 vakscholen, wij... zes, ja zes Mijn
heeren.

Voorzitter: Wie licht de Vakscholen in?
Getuige: Meestal de Staat.
Voorzitter: Er zijn er ook toch gesticht 

door de Provenlties.
Getuige Enkel doos* de Proventies.
‘Voorzitter: Waarom richten uwe Vlaam

sche besturen er geen in.
Getuige: Onze besturen hebben nooit de 

minste symphatie betoond voor de Vlaam
sche Zaak; zij waren ongelukkigen die niet 
bewust waren van het edele onzer taal.

(Voorzitter : Gij wilt dus zeggen dat het 
geene goede Vlamingen waren.

Getuige: Dat niet; het Waren geene bewus
te Vlamingen.

iVoorzitter: Gij zijl een vurig Vlaming, 
maar gij erkent dal die heeren ook Vlamin
gen zijn gelijk gij. ‘ ( t Vervolgt)



DE SCHOONSTE K IN D E R S ......

zijn deze die dagelijks gepoederd 
worden met

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

1  V E R Z E K E R I N G E N

VJY*
SOL1EDE WAARBORG ^  

Voor alle inlichtingen zich wenden tot

i  BRAND  LEVEN  O NG EVALLEN  H Y PO T H E K E N
^  aan de meest voor deelige voorwaarden

I  G E LD P LA  ATSINGEN

^  STRIKTE GEHEIMHOUDING 

*

1 J U L E S  D E N Y S
^  W A N T JE  P IE T E R S T R A A T , 30, IS E G H E M  ,

^  Agent der verzekering-maatschappij A N TV E R PIA
^  en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885
•Ma /
*  Twee honderd miljoen verzekerd kapitaal meer dan zes en dertig miljoen reserve 
•Üi.
•a u , .M z. m a . s^ !>  - m -  < ti6 - < d i -  s à i- , - M ' -^1̂  W  vr? -TTt7 -w- W 7

Pectoïds
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

Z ij Kosten enkel 4  frank !

U w  a p o t h e k e r  h e e f t  e r  !
Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, een frissche mond, een aangename adem.

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

Voorbehouden aan

W E D U W E  V A N D E  W A L L E

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betanwaren, ijzerwaren, looien.

6 6 0„ P’oedLers
Hoofd*

O N FEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN : 
en Schele Hoofdptfn, Zenuwlijden, Hevige Tandp ijn . 

Rheum atiek , G rippe

Waarom ?
Zij« de M O N O  PO ED ERS  verkieslijk aan alle andere produkten van gelijken aard? 

O M D A T  Z IJ onmiddellijk de hevigste pijnen stillen.

O M D A T  Z IJ altijd genezen, daar waar alle andere geneesnliddelen mislukt hebben. 

O M D A T  Z IJ de maag nooit vermoeien.

O M D A T  Z IJ door meestal de voornaamste ge 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  Z IJ in geen cachetten zijn, en zoodus door de teedersie magen verdragen worden.

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

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

A. Rosselle-Maertens *f
SPIEGELS, MEUBELS, V ITRAU  X, GLEIERS &  SPEELG O ED  ff

A L L E S  A A N  D E  V O O  R D E E L IG S T E  P R IJZE N  
K O M T  Z IE N ! V R A A G T  P R IJZ E N  E N  G IJ Z U L T  K O O P E N

Meenenstraat, 77. ISEGHEM

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR HET
—

zuiveren van ’t bloed

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De komjnenkweek ondermijnd door sterften op sterften gaf af keer en teleurstellingen. Nu is het 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door M ullie ’s Konijnenpoeder te

gen D IK K E  B A LG EN , afloop, schielijke sterften, ziekten der maag, ingewanden, waterorganen, 

zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met M ullie’s konijnenpoeder voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om 

maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin hebben, gemakkelijker uw® pacht 

maken, een goed voedsel op tafel brengen.

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

Geneest allerbest en op radikale Wijze: U IT S LA G , P U ISTE N , SPEEN, VE R S TO P P IN G  

G E M IS  A A N  E E T LU S T , D R A A IIN G E N , G AL, S L IJM E N , enz...

In  alle  goede apotheken - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
R i j s e l s t m a l ,  4 9 ,  IM E J Ü ïr ' it f .1321^

P R I J S  4  F R A N K

Houdt uwe verkens p A p H A f *  | V | l l 1 1 l A  te
gezond met r UCClCl /YlUlilC 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 eetlust, het 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 a lle  apotheken

De Vallende Ziekten !
EE N  EN K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is da

P O E D E R  E P I L E P S I A  mis 2 0  & .

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 
het goed gebruiken en no oit of nooit schadelijk is.

Menigvuldige geiuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer dan 20 j. duurden.

Te koop in a lle  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.

GOEDE W A A R  PRIJST ZICH  ZELF
I

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

Geftm. Ghekiet*e-Dayek
Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM

i

[ Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 

keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder

baden, waschfoumoizen. — Groote keus van ver

lakte menagerestoven van de beste merken en 

buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

W asinrichtingen 

Spoedige bediening

Zink- & Loodwerk 

M atige prijzen

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

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

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

A c P n f j l  tegen snot en cholera. om uw (*ier gezond te houden.
/ ï S C p i d  ,joet <je spijzen goed verteerea. / A S C J J ld  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-microbiscli middel in geval van tering en afloop.

5 fran k  en 15 fran k  de flesehl 
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 R S A P O T H E E K

Voor uwe LE E U W E N V LA G G E N , SPELD EN  en a lle  andere  
propaganda artike ls  wendt U  tot

JULES GALLOIS
1 6 ,  D O R P  C O O L S K A M P

M agazijn  van W IJ  NEN &  L IK EU R EN
G E N A D IG E  P R IJZ E N  G E N A D IG E  P R IJZEN

3 o/o TE R U G  A A N  D E  P L A A T S E L IJK E  B O N D E N

M i c h e l  V e r h a m m e

8 2 ,  R o e s e l a r e s t r a a t ,  8 2 ,  I S E G H E M
!

#
Alle scheikundige produkten 

Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 
Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der

Heeren Geneesheren

W a a r o m  ? ? ?
WAAROM hoesten als Borstp lllen  La - 

lem an U radikaal genezen? 
WAAROM koorst of tandpijn lijden als Ca

chetten K éph il die doen ver
dwijnen?

WAAROM uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Droséls 
Borstbalsem  der A po
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) 

TELEFOON  6 8  IS E G H E M
N. B. Men draagt ten huize.

V oo r  ww S C H IL D E R -
en B E H A N G  W E R K

wendt U tot 'het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
R o e y e la e r s tra a t ,  108, IS E G H E M

Magazijn van kleuren en vernissen 

Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopers en karpetten

T R O U W E  B E D IE N IN G  

LA G E  PR IJZEN i

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

gezond, kloek, natuurlijk

BROTJWERUI St LOUIS 
L. Verlende, ïiOO

Alleenverkioop vioor Iseghem en omliggende: 
S. M. VLAAM SCH HUIS, Iseghem

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw profijt!

Hebt gij pijnen in de lenden f  
Kunt gij moeilijk of pijnlijk uw wa

ter maken?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt gii aan jicht\ heupjichtof lenden

jicht ?
Zü t g ii door Rheumatiek gekweld? 
Zijn üwe voeten gezwollen ?
Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuileu brand

?
Dit alles zqn de zekere kenteekens 

dat uwe NIEREN, BLAAS of! 
LEVER  ziekelijk  zÿn en g ij 

zoohaast m ogelÿk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

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 m 
staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol
ledig te genezen.


