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M„ Em. Vandervelde
tweemaal in nesten

Je f Van Extergem contra Vandervelde
Het geval Van Extergem

Onze lezers kennen het geval Van 
Extergem : deze was gedurende den oor
log secretaris der socialistische jonge 
wacht van Antwerpen en nam als dusda
nig deel aan bet Vlaamsch aktivisme. Hij 
was tusschen 17 en 20 jaar . Op 21 jarigen 
ouderdom werd hij aangehouden en om 
zijn activistische aktie tot 20 jaar 
dwangarbeid veroordeeld. Deze straf 
werd achteraf tot 5 jaar verminderd.
Twintig maanden celregiem hadden de 
weerstandskracht van den jongen man 
gebroken en hij aanvaarde de voorwaar
delijke invrijheidstelling. Doch 3 1/2 jaar 
later had hij zich hervat. Dr Borms zat 
nog altijd gevangen. Uit Vlaamsch soli
dariteitsgevoel met hem zegde Van 
Extergem de voorwaarde op en voerde 
het woord in een openbare vergadering. 
Daarvoor werd hij aangehouden en zit 
sedert 3 jaa r  in ’t gevang. Over 4 maand 
eindigt z’n straf.

Wie is Emiel Van der Veld*?

M. Van der Velde heeft dezer dagen in 
de Hollandsche Universiteitssteden lezin 
gen gehouden over « L ts perspectives du 
Socialisme >.

Van Extergem heeft de gelegenheid 
gevonden daar een vlugschrift te doen 
verspreiden dat een felle en oartstochte-
lijtse aanklacht tcgca *ljt? r»nH r  — ‘ ;Jo 
noot bevat.

De titel luidt : « W ie is Emiel Van der
Velde ».

Na de verantwoordelijkheid van minis
ter Van der Velde inzake aktlvistecpro- 
cessen te. hebben vastgelegd, na de 
onwettige terechtzitting van burgers voor 
krijgsraden te hebben geschandvlekt, na 
de draagkracht en het getal ervan te 
hebben in riet licht gesteld, zegt hij :

«WelhaaSt ontstond er dan ook in het 
Vlaamsche land een grootsche beweging 
om amnestie te doen verleenen aan de ver
oordeelde Vlaamsche activisten. De soci
alistische kamerleden Camiel Huysmans 
en D om s, die rverkozen waren in de Vlaam
sche gewesten, wierpen zich op tot de eer
ste verdedigers der amnestie-gedachte in 
het Belgisch Parlement. Maar Emiel Van 
der Velde antwoordde : «In naam van de 
de twintig duizend Belgische gesneuvelden, 
twintig duizend.- maal neen 1 » En zulks durf- 
de hij zeggen, nadat hijzelf had moeten 
erkennen, dat de activisten idealisten waren 1 
Onder de 20 000 gesneuvelden, die hij op 
melodramatischen toon tegen de Vlaamsche 
activisten trachtte uit te spelen, waren 80 
ten honderd Vlamingen, wier overlevende 
Vlaamsche fronttnakkers, bij den terugkeer 
in Vlaanderen, voor de overgroote meerder
heid sympathiseerden met Dr Barms, den 
gevangen aktivistenleider.

Over zijn eigen;geval besluit hij aldus:

— De aanslag op het vrije woord, die Em. 
Van der Velde pleegde, zal mij dus volle 40 
maand gevangenzetting gekost hebben. En 
diezelfde Emiel Van der Velde maakt er 
aan de Sovjetrcgeering een verwijt van, dat 
zij de vrijheid van het woord niet wil toe- 
staan aan haar politieke tegenstanders.

Reeds in 1921 sprak het 1 Mei-manifest der 
II* Internationale zich uit voor amnestie aan 
de politieke gevangenen in alle landen. Em. 
Van der Velde onderteekende het mede. 
Sindsdien zijn 7 jaren verstreken en nog al
toos heeft hij zijn bêrucht «20000 maal neen»
niet herroepen.

Dr Borms is zijn tiende gevangenisjaar in
gedaan. Heel het Vlaamsche volk vraagt zijn 
vr.ijlating. Emiel Van der Velde blijft zwij
gen ! En als op het onverwachts in cel 310 
van de Leuvensche Bastille het Hjk zal ge
vonden worden van de levenswekker der 
Vlaamsche nationaliteit — dàn zal Emiel Van 
der Velde zijn handen in onschuld wasschen, 
zooals bij de drievoudige tragedie ; Dumor- 
tier, Hainaut, Rudelsheim.

En ten slotte richt Van Extergem de vraag 
tot den internationalist Van der Velde :

«Hoe komt het dat gij reeds hernaaldelijk 
amnestie gevraagd hebt voor de politieke ge
vangenen in SöX'jét-Rusland, Hongarije, Bul- 
garië, Italië, enz., maar tot hiertoe niets 
deed om amnestie te doen verleenen aan de 
veroordeelde activisten, terwijl in de afdee
lingen der Belgische Kamer toch 85 volksver

tegenwoordigers voor en slechts S3 tegen die 
amnestie stemden ?

Het uitdeelen dezer brochuren aan den 
ingang der zalen waar M. Vandervelde 
zou spreken, moest slechts een voor
sm aakje zijn van wat onze activistische 
en Nederlandsche vrienden hem hadden 
voorbereid.

Een onverwacht succes 

te Amsterdam

Zooals wij hierboven schreven, sprak 
M . Vandervelde, op uitnoodiging van de 
Amsterdamsche sociaal - demokratische 
Studentenclub, over«Les perspectives du 
Socialisme ».

Wij lezen daarover in eenNederlandsch 
biad :

«Toen het aplaus bedaard was en de pauze 
verstreken, bleken er eenige vragenstellers te 
zijn. Een vraag luidde : moet het socialisme 
zijn voor nationale of internationale ontwa
pening ?

«Een andere vraag luidde : waarom steun
den de socialisten in België de franskiljon- 
sche bourgeoisie tegen de bevrijdings-actie 
der Vlamingen. Ook werd Van der Velde ge
vraagd waarom hij wel pleitte ten gunste 
van de iu Rusland verdrukte socialisten, 
maar niet voor de in België verdrukte Vla
mingen.

«Uit de vragen bleek wel, dat behalve de 
door den voorzitter bij de opening der ver
gadering genoemde groepen, ook m de zaal 
aanwezig waren Vlamingen en Vlaamsche 
vrienden.

«Zoo werd ook bij den ingang der zaal — 
op „straat —— een brochure aangeboden : 
«\\ ie is Emiel Van der Velde» door Je f Van

«Of deze'vragen den spreker erg welkom
waren ? vraagt «De Tijd».

«Vragen is nier tegelijk antwoorden, zoo
als blijkt uit vervolg.

«Hij begon dan eerst met de kwestie der 
ontwapening en w'ees er op dat wel gezegd 
is : de arbeider heeft geen bezit,dus hij 
heeft niets te verdedigen, ook geen vader
land. Maar feit is het toch, dat de arbeiders
beweging, hoewel internationaal, zich toch 
ook nationaal ontvouwde. Hij erkende na 
eenige redeneering het recht van de volke
ren, zich te verdedigen.

«Deze Btelling, zcide hij, wordt erkend 
door de socialisten der meeste landen met 
name : België en Frankrijk (onderbreking :
het militair verdrag).

Spreker wees op twee uitersten, b. v. Bel
gië en Denemarken. Dit laatste land b. v. 
kon ontwapenen, omdat het ligt buiten de 
sfeer van grootmachten en oorlog. België 
daarentegen verkeerde in geheel andere om
standigheden. Het ligt tusschen de groot
machten. (M.a.w. ook hier een zijdelings be
roep op het feit dat België van oudsher is 
geweest het slagveld van Europa.

«W at de netelige vraag van amnestie in 
België betreft, trachtte spr. duidelijk te ma
ken, hoe hij een warm voorstander was van 
een Vlaamsche universiteit, hoe hij amnestie 
wilde verleenen (onderbreking : Ja, maar 
met voorw aarde). Toen een der aanwezigen 
daarop protesteerde tegen deze wijze van 
voorstelling... (wij konden niet alles meer 
volçen van wege het tumult) werd de verga
dering plotseling gesloten).

«De aanwezigen verhieven zich van hun 
zetels, de Internationale werd ingezet, doch 
na de eerste strofe klonk het : «Vliegt de 
blauwvoet...» en een daverende «Vlaamsche 
Leuw» overdonderde alle verder geluid.

«Toen de « Vlaamsche Leeuw » geklonken 
had... werd opnieuw dc Internationale inge
zet. *

Er zijn in het land vier groote conservatoria.
Wat betaalt de staat daaraan ?

Aan dit van Brussel 984 771 frank.
Aan dit van Luik 510 634 frank.
Aan dit van Gent 407.464 frank.
Aan dit van Antwerpen 389 772 frank.

Wat leeren we daaruit ?
1° Dat de conservatoria van het Vlaamsche land aan ’t staartje komen; 

Antwernen en Gent te samen krijgen vegl minder dan Brussel alleen.
2° Dat het eenige Vlaamsche conservatorium, namelijk Antwerpen het minst 

ontvangt van allemaal alhoewel het veruit het meest bevolkte is van geheel het land, 
ook meer bevolkt dan Brussel dat haast driemaal zooveel ontvangt.

Het kor.seri’Rtorium kan er nochtans op roemen mannen aan zijn hoofd te 
hebben gehad als Peter Benoit, Jan Biockx, Emiel Wambacli, Lodewijk Mortelmans 
en dat mannen kweekte a ls Flor Aipaerts, Jef Van Hoof, Jan Broeckx, Renaat 
Veremans, Eduard Verheyden, Lodeüntrop en zooveel anderen. Geen mldüelen zijn 
België te laag om de Vlaamsche ziel te Wurgen.

De s o c i a i i s i l s e l i s

j f B o i s p p e l i e p l j

Wat onza Werklieden moeten 
overwegen

De socialisten breken nu af wat ze, 
zoolang zt tot de Regeering behoorden, 
altijd verdedigd hebben. En ze vertellen 
dat ze het so c ia lis t is ch  program m a van 
1925 hebben verwezenlijkt I 

We gaan hun een handje toesteken :
Het ging vooral tegen het duur leven 

en tegen de belastingen, die te veel op 
de volksklas drukten.

W at hebben ze in dat opzicht verwe
zenlijkt ?

De levensduurte stond in April 1925 
aan 506 pun:en.

Nu is het rond de drie honderd punten
meer. ■

Iüderdaad, de Index staat thans eei 
heel eind boven de 800 punten. En vanS 
maand tot maand is er nieuwe stjUuo.p,^ 
peïfrijvigheid in handel eo nijverheid. De « 
loonen pasten zich gemakkelijk aan den
levensstandaard.

Het brood kostte toen 1 fr. 60 de kilo.
Nu is het bijna een frank meer.

De huishuur was toen 100 %  meer dan 
n 1914. Nu is het 150%  meer, en sedert 
iNleuw jaar wordt het 175 %  in de steden 
en getneerten van min dan 50,000 inwo
ners en 225 %  meer in de gemeenten
boven de 50,000 inwoners.

En de belastingen ?  Zijn ze r.u kleiner
dan in 1925 ?

Wat zouden ze !
Het tegenovergestelde is waar. De 

socialistischs ministers in de eerste re
geering Jaspar hebben, over 2 jaar , een 
milliard, vijf honderd millioen fr. nieuwe 
belastingen goedgekeurd Die belasting?! 
wegenvoor 80 °/0 opde verbruiksartikels. 
Vandaar het duur leven, waarover zoo 
algemeen wordt geklaagd.

In 1925 was onze frank nog 25 centiem 
waard. Nu non 14 centiem naar de sta
bilisatie en 12 centiem naar de koor 
kracht. De socialistische minister Anseel- 
heeft viermaal de post en spoorwegta
rieven verhoogd. Hen 15n December j.l. 
is een nieuwe verhoo^ing in»etreden. 
Heer Anseele heeft het /óó beslist.

De koopkracht van dp linnen is intus

schentijd op de helft geda <M. De werk

loosheid wordt grooter, vooral i ’ <*.e
kleine nijverheden. ;  . ..
• S î â m ë f i  Wap-nstiïstand h e b b e n t ]

nooit gedrukter toestand gekend. En ’t Is
vooral de volksklas, die te lijden heeft.

Ja , ja , ’t is alzoo dat de socialisten hun 
prog’rarwna van 1925 hebben verwezen- 
lijkt !

Werklieden, wanneer zu l->n eindelijk 
uw oogen open gaan ? Van de roode hee 
ren hebt «e  reeds zoovele beloften ge
kregen, wanneer vraagt gij hen eens 
rekening over hun totentrekkerij ?

Het Fransch-Belgisch
militair akkoord

De woorden van generaal Gallet in de Legercommissie

ij! soGitiisien hs&iss 888 HüIobiM p

Ook in Utrecht hadden er incidenten 
plaats.Bij het terugkeeren in de zaal na de rust- 
pooze stond op het bord te lezen : Amnestie.

Er was gelegenheid vragen te stellen 
welke schriftelijk moesten worden ingediend.

Op de vraag: Waarom heeft uwe excel
lentie De Man niet in gevangenis gezet, daar 
hij uwe meening niet deelde ? antwoordde de 
heer Van der Velde, dat hij in Nederland is 
gekomen om te spreken over internationale 
politiek, niét om zuiver Belgische aangele
genheden te behandelen. Bovendien zet in 
België niet de minister van justitie iemand in 
de gevangenis, dóch de rechter. Als bewijs 
goede verstandhouding met De Man toonde 
spreker een excemplaar van De Man’s werk 
over de psychologie van het socialisme, met 
de opdracht : «A mon excellent ami Van der 
Velde».Ook .werd gevraagd : Hoe is het te verkla
ren, dat de spreker op dezen avond als so- 
cilist te midden van de arbeiders, wil staan, 
terwijl hij elf jaren kng minister is geweest 
in een land, waar de meerderheid der bevol
king alleen Nederlandsch spreekt en hij in 
al dien tijd deze taal niet heeft geleerd.

De heer Van der Velde heeft op deze vraag  
niet geantwoord.

Wat Anseele zei in 1908

In de parlementszitïtog van 6 5 08
zegde de heer Anseele :

« In plaats van ons te willen vrij en 
onafhankelijk maken met aan de negers 
hun bezittingen te ontrukken, moeten 
we liever trachten een grooter welvaart
te bereiken in ons eigea land.

« Dat is  on s program m a, een  u itg e 
sproken so c ia lis t is ch  programma.. We 
s te llen  d it program m a teg en ov er  h et uwe.»

In diezelfde vergadering verklaarde de
heer Anseele nog :

« Het kapitalism e heeft koloniën noo
d ig, maar de landen die een ernstige en 
gezonde industrieele inrichting hebben, 
kunnen die gemakkelijk missen.

« .......Door uwe beloften, uwe leugens
zult ge de Belgen uit hun land jagen, ze 
zullen gbder gaan sterven oin hier ver
vangen te worden door vreemdelingen,
onbekend met onze zeden.

« . . . .  Van dit standpunt uit bezien, zijt
g ij een gevaat voor onze nijveraars en
onze werklieden.

« . . . .  Wanneer gij de annexatie van
Congo zult gestemd hebben, zullen wij 
de internationalisatie voorstellen van de 
administratie der kolonie.

« . . . .  We zullen  u n iet v o lg en , want 
van a l d e n ood lo ttig e  i l lu s ie s  d ie  g e  dan
s en  d o et v o o r d e  o o g en  d er  werklieden, is 
d e  k olon isatie d e bedri' g e lijk ste  »

Nu gaat Epdje zelf de negers 
exploiteeren

reeds de

GRIJS LAND
Grijs land, w at heeft u overtrokken 

Met rouw en wolk ?
— Be nood van ’t volk.

W at kleunen uw gedempte klokken 
Zoo dof a ls  lood ?

— De honger doodt.

Zal nooit een feest hun brons door
voor vreugd gevormd ? [schokken

— Als de arm e stormt !
RENÉ DE CLERCQ.

Kîtoenfabriek van Bralne-le-Chateau : 
alle drie socialistische ondernemingen.

Onder de inschrijvers vindt men de 
namen van Ed. Anseele, bestuurder var 
maatschappijen, Cnudde, bestuurder var 
maatschappijen, Vercatnmen e Mathieu, 
volksvertegenwoordigers ; Ea. A<ise< ie, 
zoon (fils à papa) ; D’Asseler, socia'i 
stisch schepen van Gent, G. Balt azar, 
idem, en medewerker aan Vooruit.
G Balthazar tegen Ed. Auseele

In Vooruit van verleden Zondag klopt 
G. Balthazar het stof uit den frak die Ed.
Anseele in 1908 droeg.

De moderne socialist is niet maisch 
voor het Eedje van 1908 Hij schrijft 
« M aar België blijft een klein land met 
kleine gedachten en daarom zijn er hier 
die spotten, anderen die schelden en 
leverzieken die grollen omdat wij in 
Kongo katoen gaan pianten...

Het spreekwoord « ne honden blaffen 
en de karavaan trekt voorbij, kwam nooit 
juister van pas. »
Wie zijn die blaffende honden ?

Wel de socialisten van « La bataille 
socialiste » het orgaan van Bru-ifaut en 
Marteaux da communise^rende sociali- 
listiFche volksvertegenwoordigers van
Brussel.

Z\\ schrijven :
AH's bijeengenomen, wordt door een 

werk, dat zijn oorsprong aan werklieden 
t danken heeft, de Ba q ’ie Beige du 
Travail een maatschappij «esticht, welke 
winst zal maken door de ui buiting an 
de negers in Congo. He beheerders van 

i deze nieuwe maatschappij zijn mannen : 
i scclalls'en , uitgekozen niet om bun be

voegdheid zelfä, niet zooals dat om ’ ï a l
gemeen bij de « bourgeoisie » gebeurt

Op de vergadering van 19 December 
verklaarde generaal Gallet in de leger
kern missie ;

« De politiek waartoe de oorlogs
gebeurtenissen en bet verdrag van Ver
sailles ons gebracht hebben, beeft voor 
gevolg dat Duitschland niet met vrede
lievende of onverschillige gevoelens, 
maar wel met een onbewimpelde bedrij
vige wrok te onzèn opzichte bezield is.

« Inderdaad, waar de buitenlandsche 
politiek van Zwitserland en Holland 
heelemaal berust op voorbehoud, voor
zichtigheid en onzijdigheid tegenover de 
groote Staten, komt die van België, 
s- dert den wapenstilstand met de poli- 
ieke Staten versmolten, en op tastbare 
wijze door het handhaven *-’an garnizoe
nen op Duitsch gebied tot bij het einde 
van de bezetting, de Duitsche openbare 
neenlcg voor, a ls de uitdrukking eener 
'ijandige gezindheid die, hoe gegrond ze 
•ok wezen moge, die meening kwetst en 
verbetert, te meer daar ze van een klein 
l i  d uitgaat.

« Het volstaat zich de natio’ aie vijan- 
Hge gezindheid vonr te stellen, die lr> 
ass land zou heerschen moest Duitsch 

ta d teVerviers, Luik of Hoei, garnizoen 
louden, om zich rekenschap te g e m 
aande gevoelens die de Duitsche bevoi- 
King ons toedraagt.

i!tig' géhoiij aard van zaken v0'* ‘ ee,‘
toe g e g e v e n '^ t e ^ ^ M ^ e r . i
lij« er niet de noodige gevolgt ekkinge , 
op militair gebied, ui» te trefeken. Die 

emeeriRcrtappeiijke bezettingspolitiek 
van Frankrijk en België bestaat si :ds 
negen jaar en moet nog 7 jaar blij .en 
duren, weshalve wij, in de oogen van 
Oiitsebland, innig verbonden zijn met 
F> ankrijk en veel min verschoonbaar, 
omdat wij niet zoo machtig zijn » .

Niemand heeft klaarder de misdadig- 
hriri van de francophile politiek van 
8  ig:ë sedert den wapenstilstand aange
toond.
Gaf die francophiele pol iiek

ons voordeelen ?
Minister Hymans heeft zoo p?s een 

groote rede uirgt sproken in den Ssnaat. 
'  Uit die re-e blijkt dat deze franco- 
nhieie politiek die, we herhalen het, een 
misdaad was en is tegen Vlaanderen eti 
t tien de zelfstandigheid van België op 
een failliet uiiloopt.

On re leze-s weten dat Frankrijk zich 
niet dankbaar heeft betoond : de moei

zame onderhandelingen over de toltarie
ven spreken voor zich zelf.

En wat heeft o rs deze francophiele 
polhiek vanwege Duitschland pehracht ?

Haat en verhoogd gevaar, antwoordt, 
generaal Gallet.

En het einde van dit zo’te spel ?
Hymans heeft nu zelf moeten beginnen 

over de-ontruimJng van het R ijriand, de 
arme man is zelf bang dat men de kwestie 
zou kunnen regelen zonder de meening 
van België te vragen !

Kijkt de Belgische minister nu eens 
platte broodjes bakken :

« De h. ^treseman heeft gevraagd dat 
de bezettende mogendheden het verdrag 
van Ve’ sallles volgers den geest var Lo
carno zouden uitleggen. Door dien geest 
neeft België zich in zijne betrekkingen 
met Duitschland Wen leiden...

S Jdert Locarno hetft de B ltische Re- 
aeering een reeks m aa tred en  ’ 3r tero- 
men bestemd om de onv* rmijribare b-- 
zwaren van > e aanwe?L heid van vreemde 
troepen op Duitschen bodem te verlich
ten ....

B l*ië is bereid de?e politiek van 
n chtschapenheid en v^t^oenin^ 'oort te 
letten De h. B tand zegde : « H t be 
^e'tingsretit m alt riet in der. sma; k 
v n her Franscfie volk. » M er za1 er i  ch 
z ker niet o-’er ver ‘ <>n 'eren dat ik dt ^en 
*in voor het Belgische o!k o-en,* i n> I!»

•e d*sa- *•“ ..................(and te d ?sa i ex <*re 
oute d ^ r g  van Fr <
« *ront«èr- s naturelles 
verk'ari gen van

denkt aa 
krijk raa r  ?iine 

e '1 herleest d-- 
G h t.

Poullet voor ’t milit ir ak ' oord.
In de militaire commissie is Poullet ren 

tweede male ter hulp *es eld van het 
door Vlamingen aanbeval/en militair ak
koord.

Een eerste maal werd dit akkoord aan- 
gevallen door dtn h M rek < n P ullet
snauwde hem toe 
woorden met ee 
ging : « Laissez

en onderiijr.de zijn
g' h i-tiende san b *e

ce la ! Vous sav* que
nous avons la-dessus tous n s apaise
ments » — Laat dat 1 U weet dat we
daaromtrent heel gerust ku nen zijn. » 

Nu in de vergadering var. D nsdag 21 
Februari zegde hij volgens het verslag 
van de Standaard (22 Februari).

« De h. Poullet herinnert er aan dat 
bij Hd der Regeering was in 1920 (toen 
het akkoord gesloien werd) en stelt vast 
dat men niettegenstaande de plechtigste 
logenstraffingen niet heeft kunnen be-

a n t i  ’30 mm Inin Meren

We hebben aan onze le z e r s -------stichting meegedeeld van de « Ruzlzl » , ! sccia!is*en, uitgekozen mei um UUiJ uw
een koloniale vennootschap voor de ka- ! voegdheid zelfä, niet zooals dat om ’ï al-
toenteelt in Congo. j gemeen bij de « bourgeoisie » gebeurt,

De « Ruzizi » is een van de vruchten j om de groote kapitalen, welke zij aan
van Matbieu’s reis naar Congo. Mathieu 1 brengen, maar alleen orn wille van de

**** - l-  t/»A£t(Torvan iviam ivu » -— _  
is socialist en multi-miilionnalr. Vroeger 
gingen de socialisten naar Congo om 
zich te documenteeren over den toestand 
van de negers, nu om zaakjes te doen, 

Nu »-at inlichtingen over de« Ruzi?i» : 
Van de 15,000 aandeelen zijn er 10,700 

in handen van de Barque Beige duT ra- 
deze van de Filature et

Zijposten, d ie zij tn de partij bezit" n. 
zuilen zitpenninger» en beheerderaandee- 
len opstrijken, welke door niets zullen 
kunnen gerechtvaardigd worden, en na 
de bijeenkom st van hun beheerraa i ,  >ul- 

l len v.\ het spreekgestoelte ln h -t Volk'-uis 
I beklimmen om uit te v<rtn regen het 

kapitalism e en zijn ge^r ken. Heeft nvt
vall, 1000 ln deze van ue m a iu i«  v. —r _
T issages Réunis en 1000 in deze van de j  cynisme dan geen grenzen meer

Laten we cijfers spreken, enkele tus
schen vele, ons zelf door de Belgische 
statistieken geleverd en luisteren we naar 
de bittere werkelijkheid van de feiten :

De Scholen :
In 1914 besta t er, in de Vlaamsche 

provincies : Oost-Viaanderen, 1 school 
vo >r 143 kinderen ; Antwerpen, 1 school
voor 197 kinderen.

Inde W aalsche provincies : Henegou
wen, 1 school voor 87 kinderen ; Namen,
1 school voor 53 kinderen.

In Kamerzitting van 25n Februari 1885 
stelt eu i minister Jacobs vast, dat sedert 
1878 v or het lager onderwijs de Walen 
tv.eemaai zooveel kregen ais de Vlamin
gen, eri dan nog voot een kleinere bevol-
ki <«.

I 1881 worden te Brussel, ondanks dat 
meer dan de helft van de kinderen enkel 
Vlaamsch verstaan, sedert 1830 de eerste 
40 Vlaamsche klassen voor het lager 
onde wijs ingericht, tegenover 347 Fran
sche klassen — In 1913 blijven van deze 
klassen nog 24 over, alhoewel er naar 
verhouding 800 moesten wezen. — In 
1925 wordt de laa tste Vlaamsche klas te 
B ru ssel a fg ts ch a ft , ook in d e bewaar
scho len .

Is het te verwo deren dat de Vlaamsche 
kinderen te Biussel Fransch lezen, zon
der h t te e,;riiDen ; Vlaamse*! spreken 
/onder tut te kunnen lezen ? (volkgver- 
tevenwoor iger D arsaert, in de Kamer, 
1872)

Eu tereent schrijft het blad L’Etincelle

ln 1913 : « He grootste ongeluk voor een 
schoolkind van de stad Bnissel is arm te 
zijn en Vlaming. Het is zeker van o p ’t 
eind aan te landen ln een klas voorabnor- 
malen. 8 5 1. h. van de abnormalen zijn 
Vlamingen. »I 

Juicht, Vlamingen ! Leve Dertig 1 Hoe 
zu !en de leestklokken dit verkonden in 
1930 !

Hoe wordt de Vlaming voor de levens
strijd geschoold ?

N ijverheidsscholen . — De W aalsche 
provincie Hene«ouwe,r bezit er 6 maal 
meer dan de Vlaamsche provinces Oost- 
V aanderen Ar twerpen samen, voor 
een bevolking, dubbel zoo talrijk (1906).

Landbouwscholen. — B Igië bezit een 
hoogere landbouwschool, ze is te Gem- 
bloux in het Walenland ev^sti^ i ,  alhoe
wel 2/3 van de boerenbevolking Vlaamsch 
is. De leergangen zijn uitslubend 
Fransch. Op de 15 diploma’s ln 1904 
afgeleverd, zijn er 8 aan Walen, 3 aan 
Bulgaren, 1 aan een Griek, een Braza- 
liaan, een Spanjaard, een IiaUaan. Aan 
Vlamingen NUL.

H oogescholen . — De vier bestaande 
hoo. escholen zijn Fransch. Het Vlaam
sche volk heeft geen eigen universiteit — 
iets wat voor vreemden orbegritpeüjk is.

! « . . .  Ĥ ip is h et denkbaar, dat m idden in 
Europa een natie le e f t  van v ier m iljoen  
zielen ... m ti hanr oude kuituur , haar 
heei lijke taal, d ie v eroord eeld  was om 
langzaam te worden g ew u r g d  door d e
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Tot daar Poullet.

Wat zal De Standaard nu doen ?

Nadat Poullet

,e îldî  * VS khad afgelegcfverscheen er in missie reeds had atse K Februa»!
De Standaard van Dinsdag
een h o o ld an k e iv an  dlge vaststel
en w ij -  E>n paa i '  d dacteur vaP 

Ä d 7 r Ä « " r t

* Ä “ ? r ; ÄS B S S T Ä 'i » - s
dan mogen we aanDe^®“ “t  Pnullet 
met D' H. houdt en niet met Poullet.

We clteeren de Inleiding van het arti 

^T o en  ^een tijdje geleden, een lid der

ï5 S t e S
Ï Ï Î “ Â D r t9tF Ï n k T  verwekte 
dit alleszins logische aanxoek zichtbare 
ontsteltenis onder de aanwezige gene- 
raals. De voorzitter, die zich bhikbaar 
bewust is van de ongerustheid die daar
omtrent ln het land bestaat, kwam er

echter dade,ii k voor u it* dat .zonder twijfel aan de regeering kon wor
den overgemaakt, terwijl deze aldus een 
gelegenheid werd geboden om aan dezen 
gemoedstoestand een einde te stellen. 

Verwachtte de heer Pirmez een a ^

woord, of was zijn ontreden enkel a ls een 
hoffelijkheid bedoeld ?  In alle gevalgreep 
de regeering de geboden plank niet aan, 
maar herhaalde ze voor de zooveelste 
maal het paar nietszeggende zinnetjes die 
bil het akkoord steeds van pas blijven 
komen. W el werd er den nadruk opge
legd, dat wij tegenover Frankrijk volko 
men onafhankelijk zijn, een welkome 
bevestiging, maar die toch eenigszins 
sceptisch Is ontvangen. Niet zoo licht 
worden uitlatingen a ls die van generaal 
M aglinse, eens in gelijkaardige omstan
digheden afgelegd, vergeten. En de rede 
van maarschalk Pétain Is van te jongen 
datum, om hier nogeens te worden geme
moreerd. Des te meer Indruk hebben dan 
ook de woorden van senator Daniel Vin
cent gemaakt, Woensdag, naar aanlei
ding der debatten over de organisatie der 
natie ln oorlogstijd in den Franschen 
£onoct »«ipx:r'VeruOuJtlï*Taöri"Ot'ï4, '\la/T 
Belg'e, maar we zouden, gezien den eer
bied dien we hebben voor de Belgische 
souvereiniteit, niet onder oogen kunnen 
nemen, zooals een Belgisch generaal het 
heeft voorgesteld, een sector van b°* 
Belgisch grondgebied in verdediging 
brengen. >

De vraag ls nu : W ie is die Belgische 
generaal en waar haalde hij het noodlgp 
gezag om aldus de offlcleele verklaring 
van den heer jaspar ln twijfel te trekken ? 
Want het licht toch voor de hand, a ls de 
Fransche staf de verdediging van een deel 
onzer grenzen organiseert, zijn we aan 
handen en voeten gebonden eer ons nog 
de beslissing hij een gebeurlijk confl'ct 
wordt gegund. Nu zou de openbare mee- 
nlng eens te meer verontrust, zeer zeker 
met een verklaring te dezer zake gediend 
zijn, want het voorstel van dien generaa’ 
is op zichzelf reeds schokkend genoeg, 
daar zoo iets nog wel nooit namens een 
zelfstandige natie zal zlin geuit. Welk 
soeverein en onafhankelijk land droeg 
ooit een deel zijner nationale verdediging 
aan een ander op, zonder door het feit zelf 
in vassaliteit te vallen of tot ernstige 
verwikkelingen met zijn buren aanleiding 
te geven ?

Maandag aanstaande, 27 Februari, om 7 u. 30 in t Vlaamsch Huis, Vergadering van het Vlaamsche Kruis. VOORDRACHT over
ueroiflenleer en eerste hulp

door Apotheker Depoorter. Iedereen is welkom.

In 1850 zei Conscience :

* Men zal het Vlaamsche volk van a lle  b eschav in g verstoken houden :h e t  zal 
voortkruipen tn zijn onw etendheid : ambachten, n ijverh eid  en landboww laten ve'ach - 
teren ;  h et zal in dom heid verva llen  en a ls een  hoop bek lagen swaard ige verw orpelin 
g e n  door zijn b roed ers worden b eh eersch t en verdrukt ».

viaanderen's Economische Ontwikkeling
in  h e t heden

Tegen de Textielnijverheid
De Belgische Staat verwaarloost 

de Vlaamsche belangen

vijanden van haar ra s ? Een volk van v ier  
m iljoen , zonder h o og e sch o o l ?.. » schrijft 
Björn Björ8on, de zoon van den grooten 
Noordschen dichter.

In 1920 wordt van de winsten uit het 
Amerlkaansch Relief 1914-1918 een Hoo- 
ver-hulpfonds voor wetenschappen In 
België gesticht. In 1922 worden door dit 
fonds ongeveer anderhalf miljoen frank 
geschonken ; daarvan 95jl00 aan Waal- 
s ch e  in rich tin gen . Aan den Vlaamschen 
geleerde Prof. Daels wordt elke toelage 
geweigert voor zijn kanker onderzoekin
gen. In 1924 weigert men aan Gentsche 
(Vlaamsche natuurlijk) studenten 1500 fr. 
voor wetenschappelijke publlkaties.

Als de mindere, in elk opzicht, treedt 
de Vlaming tegenover de Waal ln het 
leven.

Is het te verwonderen dat jaarlijks 
60 000 Vlamingen naar Frankrijk trekken 
om daar slavenwerk te verrichten ?

Is het te verwonderen, dat in ’t Walen
land, waar eveneens het slavenwerk voor 
hen goed genoeg is , < de naam van 
Vlaming evenb ee ld  is  van koelie en  la st- 
h on d ...?  • (K. Huysmans, te Mechelen,
13 Febr., 1911).

De Vlamingen in d e besturen  ? In 1912 
zijn er van de 284 beambten en bedien« 
den van het ministerie van Posterijen : 
91 Vlamingen, dus nog niet één derde. — 
Tot op den dag van heden kan men 
minister worden zonder een woordje 
Vlaamsch te kennen, maar niet portier 
van een ministerie, indien men het 
Fransch niet beheerscht.

We hebben'reeds herhaaldelijk gezegd 
en geschreven dat de Vlaamsch-nationa- 
le beweging noch een zuivere letterkun
dige ofte taalbeweging ls, doch een natio
nale met een politieke, een sociale, een 
economische en cultureele zijde.

Als demokraten hebben we niet nage
laten bij elke gelegenheid den nadruk te 
leggen op de sociale en de politieke kan
ten van het vraagstuk omdat het voor ons 
onomstootbaar vast staat.dat geen Syndi
kate strijd, van welke Belgische demo
kratische strooming ook, de Vlaamsche 
welvaart verzekeren kan : midderwijl dat 
er gewerkt en gezwoegd wordt voor 0,10 
fr. loonsvermeerderlng, legt men in Brua 
sei tractaten vast die de mededinging of 
den uitvoer onzer nijverheden belemme
ren.

De heer Van der Velde, socialistische 
leider, heeft het nog zoo pas in de Bel
gische Kamer gezegd (zitting van 25 Ja 
nuari) ; « de arbeider h eejt e r  belan g bij 
onze n ijverh eid  te zien b loeien  * en waar 
men dus aan die nijverheden raakt uit 
franschgezinde gevoelens, raakt men ook 
aan de . b^ laf igefl^ .^  w^rk l l e d ^ U  die
zooveel belangstelling aan den dag legt 
voor de W aalsche steenkoolnijverheid ze 
onze Vlaamsche Textielnijverheid, bron 
van leven voor tienduizenden arbeiders 
der beide Vlaanderen, in zoo’n nadeellge 
toestand laat tegenover den franschen 
konkurent.

W e kunnen deze beweringen het best 
verdedigen met het bekend maken van 
eenige cijfers der Fransch Belgische tol
tarieven.

Eenerzijds zult ge zien wat onze Pro
dukten te betalen hebben om in Frankrijk 
te worden ingevoerd en anderzijds hoe
veel minder inkomrechten dezelfde Fran
c h e  voortbrengst naar hier betaalt.

ZUIVERE WOL.
Nr 1139 — Fransche tarief.
Een Belgisch geweefsel ln zuivere wol

— 400 gr. — 70 fr. de meter in 1,40 m. 
breedte, betaalt bij den Invoer ln Frank
rijk : 8,51 Belgische franks, weze 12 per 
honderd van de waarde.

Nr 528 — Belgisch tarief.
Zelfde geweefsel van hierboven betaalt 

bij den invoer in België : 4,30 fr. Belgi
sche fr. weze 6,14 per honderd.

Nr 528 — Belgische tarief.
Zoo het verhooging8cijfer (coefficient) j

12 wordt aangenomen zal het betalen : 
5,76 fr. de meter of 8,23 per honderd.

KATOEN EN WOL — gewicht wol 
overheerschend.

Nr 1160 — Fransche tarief.
Een Belgisch geweefsel — 400 gr. 1,40 

m. breedte, 38 fr. de meter — betaalt naar 
Frankrijk 8,51 Belg. fr. weze 22,6 t. h.

Nr 528 — Belgische tarief.
Zelfde geweefsel naar België : 2,24 B. 

fr. of 6 1. h.
Nr 528 — Belgische tarief.
Met coefficient 12 zou het betalen : 

3,36 fr. of 8,84 p. h.
WOL EN ZIJDE — gewicht wel over

heerschend.
Nr 1172 — Fransche tarief.
Belgisch geweefsel — 240 gr. 100 m.

1,00 m. breed, 48 fr. — naar Frankrijk : 
17,02 B fr. of 35.4 per honderd.

Nr 511 — Belgisch tarief.
Zelfde geweefsel, naar België : 9,60 B. 

fr. of 20 t. h.
ZUIVERE WOL.
Nr 1137 — Fransche tarief.
Belgisch geweefsel — 150 g r., 1,00 m.

breed. 28 fr. de meter — naar Frankrijk: 
« r  ozö — DeigiBuie lanei.
Zelfde geweefsel naar B e lg ië : 20,00

B. fr. of 7 ,20 1. h.
Nr 528 — Belgische tarief.
Met coëfficiënt 12 :2 ,7 0  of 9,50 t. fa. 
Kettlngkatoen  — gewicht wol over

heerschend.
Nr 115 —Fransche tarief.
Belgisch geweefsel — 370 gr., 1,40 m., 

25 fr. — naar Frankrijk 5,68 fr. of 22,60 
h.
Nr528 — Belgische tarief.
Met coefficient 12 :3 ,1 0  of 12,4 t. h. 
Die cijfers zijn sprekend ; zij zijn het 

nog meer als men overweeet dat wij in
1926 aan Frankrijk voor 848 miljoen fr. 
textielvoortbrengsels kochten en wij 
daartegenover maar voor 223 miljoen aan 
Frankrijk verkochten.

De statistieken geven a ls ingevoerde 
Fransche textielproducten ln België : 

Zijden stoffen 105.965.192
Wol en zijden stoffen 20 219 228 
Katoen en zijden stoffer 30 481.108 
Zuiver wollen stoffen 82 478 714 
Zuiver katoenen stoffen 22.350.820 

Onze uitvoer naar Frankrijk gaat min 
over weefstoffen ; de rubriek textielpro 
dukten vermeldt voor on8 meer onafge
werkte waren.

Volksvertegenwoordiger Van Severen
te Iseghem

Kath. V laamsch N ationaal Verbond.

M aandag 1.1. was de groote zaal van 
ons Vlaamsch Huis nog eens tot prop
pens toe gevuld. Niet min dan 500 
menschen zaten er aandachtig te lu is
teren naar het k lare en besliste woord 
van onzen dapperen voorm an: Jo ris 
Van Severen.

Na de opening door den voorzitter 
t • De Poorter, vangt spreker aan over 
’t onderwerp, dat eigen lijk  de kern 
was van heel den avond : «W at willen 
w ij?  W aarom  zijn w ij V laam sche Na
tionalisten?»

W at w ij w illen is in den grond heel 
eenvoudig: «W ij spreken niet meer 
van ons recht, daarvan zijn we over
tuigd, we spreken allen nog van onze 
belangen. Onze strijd  is een strijd  om 
het leven en a l de ontw ikkelsm ogelijk- 
heden van het leven.

Ons Vaderland V laanderen zit in de 
handen van vreem den,w ij w illen het 
«pakken» uit de handen van de vreem 
den. W ij w illen de V laamsch nationa
le staat aan  de Vlam ingen, door de 
Vlam ingen bestuurd en voor de V la
m ingen ingericht.

’t Land waarop w ij wonen is  ver
kregen  gew o rden  door ons w erk , ons

bloed, ’t is dus ons eigendom en de 
bron van onzen rijkdom.

Dat eigendom is ons ontstolen ! 
Door w ie ? Door de vreemden ! W ie 
zijn die vreem den? Het zijn :

1. De W alen ;

2. De F ran sk iljons;

3. De grootste van al : de groote 
geldm achten die onze V laamsche 
vo lkskracht en rijkdom uitbuiten.

Die 3 soorten vreemden hebben in 
handen : al de voordeel brengende 
ambten en posten zooals : onderwijs, 
leger, gerecht, adm inistratie , de kon- 
sulaten in ’t buitenland, Die vreemde 
heerschers hebben op onzen rijkdom 
een gew eld igen d iefstal gep leegd : zie 
m aar naar ’t Kempisch kolenbekken, 
denk op de stab ilisatie  waardoor al de 
spaarders bestolen werden : en w aar 
zijn het meeste spaarders? In V laan
deren. W at is er gebeurd m et het 
spoor, ons spoorwegnet. Het spoor
w egnet in V laanderen is van ons, w ij 
hebben het betaald met onze belastin
gen, het zou ons ten goede moeten 
komen. Dat spoor is verkocht aan een 
groote maatschappij.

DE NIJVERHEID
Er werd nog al eens gezinspeeld 

op de ongehoorde ontwikkeling der fa
brieksnijverheid In de verloopen drie 
kwart eeuw. M aar de vraag rijst nu op : 
welk was het aandeel der Vlaamsche ge
westen in deaen bloei ?  De voortreffelijke 
niiverhcidsoptelllng van 1846, de eerste 
na 1830, laat ons toe In eenige trekken 
den toestand vóór 50 jaar te schetsen en 
de nijverbeldsoptelllng van 1896, die In 
nauwgezetheid die van 1846 ten minste 
evenaart, geeft ons het middel aan de 
hand om den afgelegden weg met juist
heid In »ogenschouw te nemen.

Tot ln het begin der XlXde eeuw was 
het tamelijk overschillig waar de nijver
heid zich vestigde van het oogenblik af, 
dat verkeersmiddelen en goedkoope of 
geschikte arbeidskrachten voorbanden 
waren : de volkrijkste streken, vooral de 
steden, waren de zetels der indusirie. 
Met de toepassing van de stoomkracht 
in de r ij vetheid en het vervangen van 
handenarbeid door machienenarbeid ver
anderde rilt alles : de kolenrijke provin
ciën werden de retels der nieuwe groot- 
industrie. Dit wordingsproces was in 
vollen gang in 1846. De kolen- ijzer- en 
^/asnijverheid namen snel toe en telden 
een groot aantal werklieden In de W aal
sche provinciën.

De kolennijverheid  gaf in 1846 werk 
aan 46,000 arbeiders en de opgedolven 
stof bedroeg reeds 6 mlllioen ton, ter 
waarde van 60 mlllioen frank (in 1900,
23,5 mlllioen ton, ter waarde van 408 
mll'ioen frank ; in 1903, 2 *,8 mlllioen 
ton, ter waarde van 399,8 millioen frank. 
Aantal werklieden voor 1903, 139,600 ; 
UQor 1907, 142,700.

He ijz er industrie (hoogovens en ma-
Nijverhetastaiacen 

niet inbegrepen .

chlenenbouw) was in 1846 In volie ont
wikkeling en verschafte werk aan 20,000 
arbeiders.

Belde nijverheidstakken mochten zich 
verheugen ln de vaderlijke bescherming 
der regeering, Vóór 1830 stelde reeds 
Willem I alles in hst werk om ze vooruit 
te helpen, niet zelden met geld uit eigen 
beurs. Zoo kwam door zijn tusschenkomst 
de groote maatschappij CockeriU te Se- 
raing tot stand, alsook de glasblazerij 
van de Val S1 Lambert. De « Société gé
nérale pour favoriser l’ industrie natio
nale » was Insgelijks zijn werk. (Konink
lijk Besluit van 20 Aug. 1822.) Ijzer en 
kolen werden na 1830 dooi hooge in
voerrechten beschermd.

De Vlaamsche gewesten beraten geen 
kolenmijnen, en nevens den landbouw, 
de handwerklieden en de kleinere nijver 
heldstakken, die steeds ln dichtbevolkte 
streken voorhanden zijn, vond men er 
slechts een groote nijverheid, de spinnerij 
en weverij, de bewerking van vlas, 
hennep en katoen. In 1846, ondanks de 
netelige toestand, waarin toen reeds een 
gedeelte der textielnijverheid zich be
vond, was het spinnen, weven en verven 
op verre na de grootste nijverheidstak 
van het land. Volgens de optelling van 
dat jaar waren er 336.437 spinners en 
wevers, zoowel te huis als ln de fabrie
ken : ongeveer 160.000 vlasspinners en 
vlassplnsters, en 26.000 lijnwaadwevers. 
Houdt men slechts rekening met de 
fabriekmatige productie en de zelfstan
dige voortbrengers, dan bekomt men 
volgende reeks cijfers, die de verhouding 
aandulden van de verschillende groote 
nijverheldsgroepen. Om dadelijk de gron 
aige verandering te voelen, ln de laatste 
vijftig jaren voltrskken, brengen wij er 
de cijfers van 1896 tegenover.

[J UUII

STADSNIEUWS
a p o t h e k ë r s d ie n s t . -

’s Zondags is er maar één apo
theek van stad open Apotheker 
vai dienst : Jozef Verhamme, 
Marktstraat.

Het is op Maandag 12en M aart aan- 
stasnde, dat Advokaat Leuridan, van 
Yper, een Voordracht met Lichtbeelden 
komt geven over Het leven  onzer jo n g en s  
aan den Ijzer en d e Ijzerbedevaarten .

Spreek U af met vrienden en kennissen 
om dien avond samen naar ’t Vlaamsch 
Huls te gaan. Advokaat Leuridan zal 
ons een uiterst belangrijke avond ver
schaffen en ons allen toelaten een steentje 
bij te brengen tot het voltooien van het 
IJzergedenkteeken. Daarom zal er een 
algemeen Inkomgeld van 2 fr. gevraagd 
worden.

Moto on geva l. — Donderdag morgend 
omstreeks 10 uur, kwam uit de Rousse- 
larestraat, een moto-rijder. Op hetzelfde 
oogenblik kwam uit de M arktsraat de 
vuilniskar gereden. De motorijder die 
een vrouw meevoerde, botste op de vuil
niskar. Beide werden ten gronde geslin
gerd, zonder dal ze evenwel eenig letsel 
bekwamen. De moto was erg beschadigd.

Het Vlaamsche Kruis richt op Maandag 
aanstaande, 27en dezer, een Voordracht 
in over praktische Vergiftenleer in eerste 
hulp bij vergiftiging. — Iedereen is tot 
deze vergadering van het Vlaamsche 
Kruis toegelaten. Een vergiftiging door 
gas (stadsgas), door vergissing met arse- 
niek, door het eten van bedorven vleesch 
kan iedereen overkomen. W at er U in 
dergelijke gevallen te doen staat, zal U 
op deze vergadering geleerd worden.

De uitbetaling der Interesten voor de 
aandeelhouders der S . M. Het Vlaamsch 
Huis, zal geschieden op Zondag 4den en 
1 l stsn M aart, van 9 tot 12 ure.

Voor het jaar 1927 wordt er 10 %  
netto winst toegekend. Verslag over de 
algemeene vergadering verschijnt ln ons 
nummer van Zaterdag aanstaande.

GELD TE BEKOMEN
op vasten eigendom, om huizen te koo- 
pen, om i t  truwwcu,orn gronden óf meer-

Vlasnijverheid 
Kolennnijverheid 
Metaalnijverheid 
Wolnijverheid 
Katoennijverheid 
Steengroeven 
Glasnijverheid

De Industrie heeft zich c itt  ten gunste 
der Vlamingen ontwikkeld, want in 1846, 
zoowel als nu, was de textielnijverheid 
het Vlaamsch industrieel bedrijf bij uit
muntendheid : welnu voor de textielnij
verheid is een aanzienlijke achteruitgang

Aantal werklieden in
1846 1896 vermeerdering

60.000 22 900
45.800 1165 0 254 t. h.
19.900 93.200 466 f  h.
16 500 24.200 147 t. h.
11 900 19.400 160 t. h.
9 900 38.400 385 t. h.
3.700 22.800 613 t. h.

vermindering 
260 t. h.

uit de booger opgegeven cijfers waar te 
nemen. Die verandering heeft zoo diep 
ingewerkt op het wel en wee onzer 
Vlaamsche bevolking dat het noodig is, 
al is het maar in korte trekken, deze 
evolutie te schetsen.

mm

Daarbij nog, wordt gansch onze 
Vlaamsche vo lkskracht verwaarloosd : 
denk alleen m aar op de toestanden in 
onze streken, te rw ijl anderen hier ’t 
beste w erk verrichten.

En w ij stom m erikken laten  a lles 
m aar begaan !

Dan legde spreker de beteekenis uit 
van het feit dat de grootste banken 
in België n.l. de «Société générale de 
Belgique » en de « Banque d ’Outre- 
mer» sam engevloeid zijn tot 1 mach
tige trust, met daarnevens de andere 
sam envloeing van* de « Banque de 
B ruxelles» met de «Crédit L iégeois».

Een enkel feit m aar: In Kongo be
rusten on tzag lijke rijkdommen, die 
zijn dus voor meer dan de helft aan 
ons, aangezien w ij de meerderheid 
vormen in den staa t België. Die r ijk 
dommen brengen ja a r lijk s  millioenen 
op. Aan w ie komen die ten goede? 
Aan ons?... Die komen voor 85 tot 90 
t.h. terecht rechtstreeks in de kelders 
van de voornoemde banken.

fs dat d iefstal of w at is het?
 ̂M aar w at doet de S ta a t?  Is er geen 

Kamer, z ijn  er geen afgevaard igden ?
Jaw e l, m aar de S taa t zit in de han

den van de finantiemannen. de minis- 
sters zijn ju is t de beheerders van die 
groote m aatschappijen. Ze hebben de 
pers in handen en de internationale 
persbureau’s.

Er bestaan Syndikaten ... die de 
dienstmeid zijn van de partijen . De 
geeste lijke  overheid, van w ie we ten 
m inste afzijd igheid zouden mogen 
verw achten ... ste lt zich ook ten dien
ste van de in ternationale geldm ach
ten tegen hun eigen Vlaam sche volk.

BESI.UIT,

, ? r . 1S. £ccn Belgischen S taa t meer, 
hij z it in de handen van de finan tie ; 
er is o o k  geen V laamsche S taa t.

Ons doel is het s een Vlaam sche 
S taa t op te bouwen tot een vo lksstaat 
dus niet een S taa t in handen van de 
finantie m aar een S taa t aan  de V la
mingen door de Vlam ingen, voor de 
Vlamingen.

Daarvoor bestaat het V laam sch Na
tionalism e.

Hoe gaan  we dat doen?
W e moeten de vreemden w egjagen  

t.t.z. losscheuren van W allonië dat de 
oorzaak is gew eest dat de Vlam ingen 
in den oorlog zijn m eegesleurd gew or
den (d it werd door spreker aanschou
w elijk  a'angetoond).

_ W e moeten één worden op a lle  g e 
bied boven die eenheid een sterk  
V laam sch g ez a g : de Vlaam sche S taa t 
in wording. Al ons w erken brengt 
niets op als we niet de Vlaam sche na
tie inrichten.

M et dat doel voor oogen : die een
heid en daarboven dat gezag  hebben 
w ij gesticht het Kath. VI. Nat. V er
bond. W ij zijn geen politieke patij w ij 
bouwen op: de Vlaam sche natie.

Dan leg t Jo ris  Van Severen de in
richting en de w erk ing u it van dit ver
bond w'aarvan alle V lam ingen zouden 
moeten deel uitm aken en spoort allen 
aan lid te worden.

W elgem eende toejuichingen waren 
het slot van deze m enigm aal door 
handgeklap onderbroken rede.

Na de vergadering  werden m eer dan
80 nieuwe leden opgeschreven in ’t 
K.V.N.V. en meer dan 300 fr. werd 
gesto rt voor ’t Bormsfonds.

De beteekenis vat) dezen avond?
W ie voor ’t eerst over onzen strijd  

hoorde spreken werd op eens bevrijd . 
van al zijn vooroordeelen, w ie nog 
tw ijfelde is bijgesprongen en wie 
reeds in den strijd  stond werd verste
vigd in overtu iging  en volhardings
vermogen. Ons beslu it weze dan : te ! 
werken onverpoosd sp ijts alles en a l
len aan de zoo noodzakelijke eenheid 
onder a lle Vlam ingen.
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sehen te koopen, om handel of nijverheid 
uit te breiden; alle gewenschte en zeer 
voordeelige voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden voor landbou
wers. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

W antje Pieterstraat, nr 40, Iseghem.

BURGERLIJKE STAND.
G e b o o r t e n .

Mannelijk 2 — Vrouwelijk 3 — 5.
W illy Beirlandt, z. van Gerard en Ma

ria Vereecke. ; Leona Samoy, d. van 
Alphonse en Joslna Himpe. ; Roger De 
Forche, z. van André en M aria Buyse. ; 
Godelieve Verstraete, d. van Guillaume 
en Renüde Denys. ; Godelieve Synaeve, 
d. van Emile en Justine Claeys.

H u w e l ij k e n .

Louis W allaert, leestenm. 34 j . ,  en 
Margeurite Verlederd, fabriekw. 27 j .  ; 
Achille Dewulf, schoenm. 25j. ,  en Bertha 
Dejonckheere, bottinst. 23 j .  ; Valère 
Buyse, vleeschh. 19 j . ,  en Ivonne Hoche- 
pled, huisw. 24 j .  : Alidoor Vanfleteren, 
'andb. te Rumbeke, 34 j . ,  en M aria Bru- 
neel, landb. 27 j .  ; Leon M aert, druk- 
kersg 29 j . ,  en Albertina Vanhaeze- 
brouck, fabriekw. 29 j.

OVERLJJDENS.

Marie Adins, renten. 79 j . ,  d. van An- 
toon en Colefa Vandenberghe. ; Carolus 
Blomrne, z. b. 81 j . ,  wf van Mathilde 
Oejonghe.

---......................

W eg de bastaards, w eg de lauw aards.

Ons behoort het Noordzeestrand 
Ons de kerels, ons de k lauw aards, 
Leve God en V laanderenland !

Leest en verspreidt
ons bla

ARDOYE
Op Zondag 26 dezer, doet onze har

monie een uitstap naar Pittbem.
Het vertrek is vastgesteld op 1 uur 

namiddag aan de herberg « De Molen », 
Kaaie, Ardoye.

Al onze vrienden zijn verzocht ons 
muziek te vergezellen.

CACHTEM
Zondag voor acht dagen had hlereen 

«('gemeene vergadering plaats van het 
Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond.

De Vlaamsche Harmonie van Iseghem, 
vergezeld door een flinke groep Iseghem- 
sche vrienden, bracht de sprekers naar 
het lokaal.

Dr Splncemaille opende de vergadering 
en verleende onmiddellijk het woord aan 
volksvertegenwoordiger Van Severen, 
die het streven van het Vlaamsch natio
nalisme ln klare bewoordingen ken
schetste.

In een rijk gedecumenteerde rede deed 
hij de naUonale strijd a ls een belangen 
strijd uitschijnen aan de hand van tas
tende voorbeelden, bewijzende dat 
ylaanderens hHl enkel in zijn zelfstan

d ighe id  te v ilden  is.
Na hem sprak André Van den Berghe 

t i t  Iseghem, die de praktische kant der 
aak nader toelichtte en eveneens de 

organisatie-mogelijkheden aanwees als 
f et eenig middel om ons doel te bereiken.

Beide sprekers oogststen flink succes 
en deze meeting mag a ls een goede dag 
voor de nationale strijd te Cachtem be
schouwd worden.
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Uit onze Inrichtingen
Tooneel. — Voor de opvoering van 

Sepp’l op Zondag 26 Februari zijn nog 
enkele kaarten  beschikbaar. De p r ij
zen 4 en 6 tr.

W ie iets schoons wil zien en lie f
hebber is van h arte lijke  leute zorge 
spoedig voor eene toegangskaart.

Uit een verslag. — De farneuzen 
bond 't  Volksbelang in 't V laamsch 
Huis gevestigd , hield op 19 Februari 
zijn  verplichtende vergadering. De op
komst der leden was bevredigend. Een 
gedrukt jaa rv ers lag  werd de aanw e
zigen ter hand gesteld . Daarin zien we 
dat het ledental in 1927 vàn 1003 
rechthebbenden op 1728 werden g e 
bracht. De verhandelde geldsommen 
beliepen tot 85.282.95 fr. Het opera- 
tiefonds inde 7475.60 fr. aan b ijdragen 
en had een itgave van 14010.00 fr. De 
vergoedingsdienst heeft een inkas van 
10543.75 fr. te rw ijl de geneesdienst 
een schuld heeft van 8091.45 fr. Aldus 
vormt den overschot 2797.75 fr. en de 
Bond heeft verschillende duizenden 
franken te goed aan de openbare be
sturen. De toestand is dus schitterend. 
Al onze aangeslotenen voeren dan ook 
een goede propaganda en in 1928 moet 
ons geta l op 2500 gebracht worden.

Eigen Leven. -—.Op Donderdag 1 
M aart e. k. komt K arei Van W ynen- 
daele spreken over «H et sport en het 
V laamsche volk». De avond wordt in
gezet door de symfonie van «Eigen 
Leven».

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 26 Februari, Ie Zondag van de Vasten. 
Maandag 27, van den dag,
DlJnsdag 28, 1* kwartier, van den dag. 
Woensdag 29, Quat. (Vastendag) van den dag. 
Donderdag 1 Maart, van den dag.
Vrijdag 2, Quat. (Vastendag), Z. Karei de Qoede. 
Zaterdag 3, Quat. (Vastendag).

Sociale Syndikate

KRONIcJK
In de Borsteln ijverheid  te  Iseghem.

De bijeenkom st w aarvan sprake in 
ons vorig  nummer g ing  niet door. De 
heer Arbeidsopzichter Mommens sa
men met den heer Christiaens hadden 
echter Z aterdag 1.1. een bijeenkom st 
met de afgevaard igden der heeren P a 
troons. Sommige punten der overeen
komst werden betw ist. M aandag had
den dan de w erkersafgevaard igden  
een onderhoud met bovengenoemde 
heeren a lw aar kennis werd verstrekt 
van de bew eringen der heeren P a 
troons.

De overeenkom st werd dan opnieuw 
geform uleerd en W oensdag door de 
patroonsafgevaardigden . Sintobin 
Gheysens, D erycker en Devoldere ge- 
teekend.

Verschillende bepalingen worden 
echter op vele fabrieken niet toege
past. ’t Is nu ’t w erk  der vereenigin- 
gen de patroons tot de toepassing te 
nopen. Tusschen de drie vereenigin- 
gen werd dan ook de methode die 
daarbij te volgen is besproken . De 
heeren Patroons mogen gerust zijn. 
De overeenkom st geeft aan de w erk
lieden niets overdreven en deze zullen 
dan ook de toepassing eischen.

Zooals we de heeren Patroons 
schreven is een stipte toepassing de 
eenig gezonde basis waarop de vrede 
kan en moet berusten. De werklieden 
zullen stipt het ordewoord der ver- 
eeniçingen volgen, en eiken oproep 
bereidw illig  beantwoorden.

In het T extielbedrijf.

't Is nu jaren reeds dat het textiel
bedrijf bloeit. De loonen echter laten 
veel te wenschen. Bijzonder de loonen 
der daguurwerklieden zijn veel te 
klein, men vindt er van 3,50 fr., 3,60

tot 3,80 fr., doch er zijn er ook nog 
van 3,40 fr. ’t Is dus niet te verwonde
ren dat in den regel de textie lbew er
kers hun vrouw naar het fabriek stu 
ren, want met hun loon hebben ze 
geen redelijk  bestaansm ogelijkheid . 
Twee jaren  geleden reeds vroeg onze 
vereen ig ing eenen opslag van i0  t.h. 
’t Schijnt ook dat de socialistische en 
christene vereenigingen een dergelij- 
ken opslag hebben gevraagd , ’t V er
wondert ons echter dat de zaak niet 
wordt doorgedreven. In K ortrijk  
w aar de loonen minstens 20 t.h. hoo- 
ger zijn kregen we een driem aanden- 
lange stak ing  en hier wordt voor de 
invoering van die loonsverhooging 
geen voet verzet.

W e verzoeken al onze leden op de 
werkhuizen en bij elke gelegenheid 
dien eisch te propageeren.

Zulke v raag  is meer dan gew ettigd  
en de textie lbew erkers dragen er 
schuld aan dat patroons u it andere 
nijverheden hun loonen trachten laag  
te houden. De loonen der textie lbew er
kers zijn steeds hun krach tigste  a rg u 
ment.

Textielbew erkers ! Aan de propa
ganda ! Ook voor u is het leven duur. 
Uwen eerlijken  arbeid verdient een 
eerlijke  vergoeding, en we zijn over
tu igd dat zulke vergoeding m ogelijk  
is, trouwens dan nog blijven uwe loo
nen veel lager dan deze uit het buiten
land.

Harop dan !

De staking bij Lebeer 
Textielfabrikant te  M eulebeke.

De strijd  sedert zes weken aan 
gang  duurt onveranderd voort. De 
vraag  der w erkliedenvereen iging is 
dat de wevers betaald worden in g e 
volge de breedte van ’t werk.

Daarnevens wordt een meerdere 
vergoeding gevraagd  voor ’t ploegen- 
stelsel. De werklieden stellen voor 
19.5 t. h. en 7 1/2 uur werken voor 8 
uur loon. De patroon w eigert er op 
in te gaan. De w erkliedenvereenigin- 
gen zonden stakerssteun  in.

B ij de Gebroeders D epreytere 
te  Heule.

Onze vereen iging trad op, en sedert 
dien is den toestand in 't werkhuis ver
beterd. De orde laat evenwel nog te 
wenschen, en in zekere opzichten is 
de loonregeling nog abnormaal. W e 
verhopen dat ook daarin verbetering 
zal komen. Dat de werklieden zich 
goed vereenigeti en hun best doen. 
’t Is het eenig middel om hun recht 
te veroveren.

TrtkMng der verweest« Gtmiai
57« trekking van de 3e 5 t. h. 

leening 1923.
Reeks 67002 o. 2 en reeks 344530 n. 5, 

winnen ieder 100,000 frank.
Reek8 5U 28n . 1, reeks 79257 n. 5 en 

reeks 80992 n. 1, winnen ieder 50 000 fr. 
R. 69493 n. 4, R. 89470 n. 1 , R. 170273 n. 5,
R. 177030 n. 3, R. 192312 n. 4, R. 200477 n. 2,
R. 263270 n. 2, R. 272872 n. 5, R. 281561 n. 2,
R. 302497 n. 5, R. 322362 n. 3, R. 346339 n. 3.
R. 352870 b. 3, R. 385571 n. 1 , R. 389206 n. 4 ,

De overige nummers van voornoemde 
reeksen zijn uitkeerbaar met 550 fr.

NIEUW NIEUW
Bij de uitgeverij Excelsior verschenen 

ELKERLIJK 
Moderne bewerking door E. P.Adhemar

Capucien.
ZEESYMFONIËN 

door Em. Verschaeve.

DE ONZICHTBARE MENSCHEN 
door Dr A. Cardyn. 

te verkrijgen in Boekhandel
VOLKSVERHEFFING

GEZONDHEIDSLEER
^T ijd en s den laatsten oorlog maakte 
men in de legers gebruik van stikgas. 
Dit was echter maar van nut, totdat een 
masker werd uitgevonden, die de lucht 
van alle stikgassen kon zuiveren, en a l
dus den soldaat vrijwaarde tegen het 
gevaar ervan.

Iets dergelijks nu gebeurt in het men
schelijk lichaam. De mensch namelijk 
kan in een natuurlijke of aangekweekte 
toestand zijn, toestand die hem bestand 
maakt tegen sommige microben.

Die toestard nu kan natuurlijk zijn en 
dus niet op eene of andere kunstmatige 
wijze aangeworven, en zulks dateert 
reeds vanaf de geboorte. Zoo beschikken 
kinderen over een zekere immencitelt 
tegen mazelen en roode koorts, welke 
echter afneemt naarmate het kind ouder 
wordt en het zoodoende wel vatbaar 
maakt voor belde ziekten.

Die immenciteit kac ia  den mecsch 
langzamerhand ontstaan, namelijk wan
neer de besmettende kiemen te k l.in  zijn 
in getal, zoodat ze geen ziekteverschijn
selen kunnen teweeg brengen; ze kunnen 
ons echter ee i zeker weerstand vermogen 
geven en ons ln de mogelijkheid stellen 
aan een verdere besmetting weerstand te 
bieden. Dit Is van kapitaal belang.

Ofwel op een kunstmatige wijze aan
geworven. Men heeft namelijk bestatlgd 
dat sommige ziekten zichslechts eenmaal 
bij een individu voordoen. Dergelijk iets 
nu is te danken aan het feit dat onder 
invloed van een besmetting, zich niet 
alleen bij een mensch ziekteverschijnse
len voordoen, maar dat de microob in 
kwestie zelfs aansprakelijk kan worden 
gesteld voor het oveibrengen in het bloed 
die, eens de microob overwonnen, toch 
in het bloed of de weefsels blijven en den 
mensch onvatbaar maken tegen een ver
dere besmetting, of ten minste die besmet
ting onschadelijk maken. Daarop beiust 
nu de kunstmatig verworvene immenci
teit, ’t zij door inspuiting of inenting.

Een dergelijke toestand kan men nu op 
twee manieren verwezenlijken, ’t zij men

het organisme in de mogelijkheid stelt 
zelf dergelijke producten aan te wenden. 
Dit doet men door inentingen, maar op 
die Inenting volgt niet onmiddellijk de 
immenciteit, dus kan ze nies worden toe
gepast, wanneer het er om gaat oude 
gevallen te bestrijden, maar is ze integen
deel van overgroot nut, wanneerze wordt 
aangewend als voorkomend middel. Zoo 
hebben we b. v. wat betreft de koepok
inenting als voorkomend middel tegen de 
pokken.

M aar heeft dergelijke methode het na
deel dst ze niet seffens een weerstands
vermogen verleent en de microben en 
hun inwerking onschadelijk maken kan, 
ze heeft nochtans het goede voorrecht 
dat zij een durende immenciteit daarstelt, 
gezien het feit dat die producten door hei 
organisme zelf worden geleverd.

In den handel echter bestaat een serum 
tfgen de krop. D egelijk  serum wordt op 
hoogergenoemde wijze voorbereid bij 
dieren, heeft dus het goede voordeel dat 
ze onmiddellijk na inspuiting aan den 
mensch een weerstandvermogen geeft, 
maat heeft het groote nadeel dat bet 
goed gevolg slechts van korten duur is, 
want het ingespoten serum wordt door 
den mersch vernietigd. Dit duurt echter 
nog een zekere tijd, waarin ondertusschen 
dit serum zijn werking kan doen gelden. 
Dit verklaart dan ook hoe een dergelijke 
methode slechts van nut kan zijn voor 
zoover het er op aankomt een ziekte en 
hare verschijnselen te bestrijden, daar 
we zoodoende de strijdmiddelen van het 
lichaam tegen een microob vermeerderen.

Dus : een ziekte is als de strijd tegen 
de besmettende klem. Het komt er op 
aan alle bes netting te voorkomen, voor 
zoover dit mogelijk is, en ook het weer
standvermogen van het lichaam te ver 
grooten, daar deels door de algemeene 
beginselen van hygiène, de mensch moei 
sterk en stevig zijn, deels ook voor zoo
ver we het kunnen, tegen bepaalde aan
valsmiddel, wel bepaalde verdedigings- 
methoden aan het lichaam te geven, om 
alleonpasse inwerking te vermijden.

VLAAMSCHE BOEREN 
HOE um NOG ?

De landbouw is door het kapitaal dat 
hij vertegenwoordigt, door ’t getal per
sonen die er in werkzaam zijn, door de 
waarde en het nut van zijn voortbrengst 
veruit de belangrijkste nijverheid.

Wie zich daarvan aan de hand 
van cijfers heeft overtuigd zal zich 
met verontwaardiging afgevraagd hebben 
hoe het kan dat er van noogerhand voor 
den landbouwer niet meer wordt gedaan, 
hoe het komt dat ln tegenstelling met 
andere landen, de landbouw hier verach- 
terd, minder winstgevend en zoo weinig 
beschermd is.

Het antwoord is niet al te ver te zoeken :
De landbouw is  h ier o v erw egen d  klein- 

landbouw. Op 50 bedrijven zijn er 49 van 
kleinlandbouwers en de d r ie v ierden  van 
de landbouwers zijn in klein bedrijven  
werkzaam. In een land waar kasteelüee- 
ren en groot-grondbezitters altijd de plak 
hebben gezwaaid is de verwaarloosde 
toestand van de kleinen gemakkelijk te 
begrijpen. Immers vrijheid, welstand en 
ontwikkeling van de boeren was een 
groot gevaar voor de heerschappij en de 
voorrechten van de bezitters. Armoede, 
onwetendheid, afhankelijkheid, waren 
den b esten  steun  voor de op het zw eet en  
den arbeid  van d e boeren  teerende heeren.

Van den anderen kant is de landbouw 
ln overwegende mate een  VLAAMSCH 
bedrijf. De TWEE DERDEN VAN DE 
LANDBOUWERS van h ee l het land zijn 
Vlamingen, een volk waarvoor alle Bel
gische regeerlngen, nooit veel liefde 
hebben gekoesterd. Toen in 1830 België 
geboren werd ging, iedereen weet het, al 
de bezorgdheid van de regeering naar de 
Walen. Zij kregen al de bedieningen en 
besturen. Onderwijs, gerecht en leger, zij

Wijs ocs uwen staatstuin.
W ijs ons de opzoekingen.
W ijs ons de premies voor bijzondere 

teelten.
W ijs ons iets ernstigs van de regee

ring ter bevordering van den landbouw !
Kijk naar Wallonie in afwachting dat 

we sprekende cijfers geven.
Toon ons de wetten den landbouw be

treffende, wij zullen U toonen degene ter 
bescherming der industrie.

Voelt ge dat niet ?  Voelt ge niet dat 
het waar is wat onlangs e*n Deen schreef 
in een katholiek maandschrift : Er is een  
cen t te verd ienen  door zw oegen  en zweeten 
dat is voor de Vlamingen, er  is  een  fo r tu in  
te winnen door w etenschap en op le id in g, 
dat is  h et onze.

In eeri enkele zin vat de Etigelsche 
onderzoeker Seebom Rowntree het dub
bel onrecht waaronder Vlaanderen ge
bukt gaat saam.

« DE VLAAMSCHE LANDBOUWER 
MOET HARDER WERKEN IN MIN
DER GUNSTIGE VOORWAARDEN. »

De vlaam sche landbouw en landbouwer 
een maximum van ontwikkeling en w el
stand te verzekeren is  h et ein ddoel van 
ons streven .

Schoenmagazijn 
R. vandsebergna-B ourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote keus van mans- en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

Ook verkrijgbaar aan de voordeelloste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het huls gelast zich met herstellirgen.

EC Z EM A
huiduitslag, roode vlekken, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

hadden regelmatig het bewind van het 
land in handen, dat bewind beschermde 
ten koste van ons en op de kosten van 
ons de natuurlijke rijkdommen van W al
lonië. Steenkoolnijverheid, glasblazerij, 
inetselnijverneld werden door toelagen, 
door voordeelige wetten, door onderwijs, 
door verbetering van verkeer, op allerlei 
wijzen aangetnoedlgd en beschermde 
aldus ten eerste de belangen der nijver- 
heidsbazen ofte rijke menschen, ten 
tweede die van haar troetelkln leren de 
Walen.

• Op korte jaren aam de W aalsche.nij
verheid dan ook een ongelooflijke vlucht, 
regeering geen vin, d e hop, het eens zoo 
geroemde Vlaamsche landbouwvak sterft 
uit en de regeering heeft meer oog voor 
de Duitsche en andere hop, voor de be
langen der brouwers, de tabak, de bij 
uitstek Vlaamsche kweek sterft stilaan 
omdat de regeering de brandkasten van 
enkelen boven het brood van duizende 
Vlaamsche gezinnen stelt.

Met die stelselmatige verwaarloozing 
is gegroeid dat machtig leger dat elk jaar 
de grenzen 0 ''ersteekt naar de Fransche 
campagnes of elke nacht in opgepropie 
treinen n a ir  de W aalsche fossen trekt. *

Het zijn niet de kinderen der steden, 
het zijn allemaal kinderen van onzen \ 
Vlaamschen buiten, het zijn allemaal de 
zoons uit dien zoo geroemden boeren
stand waartoe gij behoort.

Vlaamsche landbouwer, wordt ge ’t ge
waar ?

Wüs ons uw landbouwscholen die U 
en Uw kinderen oplelden moesten tot ] 
moderne landbouwers als er zijn In Dene- \ 
marken, Holland, enz. Vindt ge geen?

Wij zullen U wijzen op de 42 Nijver
heidsscholen der provincie Henegouwen 
met uw centen betaald.

W ijs ons uwe verkeerswegen.

GROOTE MAGAZIJNEN VAN NIEUWIGHEDEN

VELÜSm 3AAT, 41 
VO LD ER 8STR AAT, 27 L f *  m  f

T e le foon  3 3 6  1*81» t i l  I

Voordeelloste Verkoophuis van gansch België

Maandag 2 7  Februari' 1928  sn volgende dagen
W E E K  D E R

STOFFEN
: ■ - - - - -  EENIGE ONZER PRIJZEN ^

G e ru ite  s to f  donkerachtige! N o ve ly  k re p g  voor bloezen F ijn  l i jn w a a d , kunstmatige ■ 
schijn, nieuwheid van  het sei-jen kleedsels, groote keus, ge-z ijd e , fijn en zijdeachiig, tal- 
zoen voor kleedsels, grootejdrukte teekeningen 611 kleuren rijke kleuren, breedte I Q 90

I  breedte, bij uitzon
dering de meter

C ash -L yue den bijval van 
het seizoen, voor kleedsels en 

I  kostumen, in naluur OH®® 
de meter £ U

Drapeline VBO' huisk leederen  
n ieuw e kleuren  er groote IJ ■ Oö 
breedte. d e  m eter JLI
Krep zu iver w ol, voor klêe- 
deren , n ieu w e tin ten , w it, 
donker-b lauw , zw art, groote 
breedte, buiten han- f\OO 
del, de m eter i.êL
Cash-Lyne geruit, voor kleed- 
seis en kostumen, br. * 1 0 ^ 0  
14 / cm, de meter &.»J

S e rg e  zuiver wol en zacht, 
voor kleederen, gTOOte keus 
kleuren, breedte OE®®
130 cm. de meter O ü

P op e lin e  * Innova » zuiver 
wol, voor kleedsels en kostu
men, aanbevolen ala kwaliteit 
zeer mollig;, stof, mode tinten 
br. 140 cm. gerucht- QQOO 
makende zaak, de m. U w

L ak en sto f nieuwigheid en 
goede kwaliteit voor het koS' 
tuum « tailleur » kleuren men 
geling, br. 140 cm.

de meter Z w

uitsluitelijk vcor l ’ lnno C 9 0  80 cm 
vation. de meter Tussur, natuurlijk en onge- ! 

bleekt, zuiver zijde, wasch-MoesseHne gedrukte teeke'
ningen  Cp w itte grond t» Kif Uien. Daar> « u-
uitsluitelijk vcor l'Innovation, j .........................S * J?* ler
voor bloezen en kleed- £[75;Krep, halve zijde, 
seis. de meter 3  druk, breedte 100 c:

K repon  gepijpt, effen, goede 
kwaliteit, vcor linnen en 
bloezen, fijne kleuren, 

de m eter 350
Schotsche etof mooie g e 
weven fantasie voor kleedsels, 
groote keus teeken ingen  £®5Q 
en kleuren, de m eter ö
Fijn lij « waad kunstmatige 
effene zijde, passend bijzon
der voor linnen en « com
binaisons » groote keus Q 75 
fijne kleuren, de meter üj
Fijn lijnwaad, plantgewas
sen zijde met strepen baja- 
deer, hooge nieuwheid, groote 
keus modeteekeningen, voor 
bloezen, kleedsels, 
kazakijns, de meter

de meter

nieuwen ] 
cm. ^  !

F ijn  lijn w aad , echte, zu vsre j 
z ijde, w aschbaar. a lle  ^ 0 .^ 0  ! 
tin ïen , br. 80 CRI., ÖS
F o ela rd i& e, efïen zeer zacht W 
en zijdeachtig voor voering 8R i 
« com binaisons » j
seizoenkleuren, de m O I
A rm u re , kunstmatig ezijde en ■
katoen, nieuwe schikkingen 
voor voering 0® ^  '

de meter d
Broché kunstmatige zijde en |
katoen, mooie nieuwe fan
tasie vcor voering, *)0,0 |
br. 85 811 90 cm., de m. i JL
K retonne dubbele breedte, 
moei gedrukt, wasch- g j^ 9 0  j 
baar de meter | L* _

Lumina k re p , plantg™-as. : D an ia st „oeclekwaliteit VOOr j 
sen halve zij :ïe en ged ruk jl e(e,8 en behangsels, breedte '

mooie fantasia voor ï / ÖO|lm30. bestaat in rood, »£90
.".3.__Igeel en maluw, dem . B Ukleedsels, cle meter

B u re , zuiver zijde 
baar pasteltint, 
breedte 70 cm de meter
J e rs e y  zijde glla tinten, j 
br. 100 cm ., de meter I JL

wJ!«ÏIDamast gemerceriscerd en 
K kunstmatige zijde uitsluite- 

—  lijke teekeningen voor l ’ lnno* 
50 vation, 4 kleuren .b r. *JQOO i 

130 cm. de meter

EERSTE COMMUNIE
Een groote keus koopwaren 

is te dezer gelegenheid, a a n  a l onze uitstalbanken verzameld 
en w ordt te koop gesteld aan

sm ïBSSEW OKS u& z n m m
V raag t ons onzen gelegenheids-prospectus, hij zal U 

Ù0WUB gratis gezonden worden.

Pastoor Munte
WT SlCHBMSCHB VERHALEN 

door Ernest  C laes.
(Te verkrijgen in VoUcsveiheffing-Boelciuindel, 

Onderwgsstraat, 14, Aalst).
(2e Vervolg).

Sichern is in dien tijd lang verdeeld ge
weest tusschen < de kliek van Moedr 
Cent » en « de kliek van Munte >. Nu 
zijn dat de liberalen en de katholieken. 
Ik heb pastoor Munte daarna gekend ais 
catechismu8jongen. En daar gingen wij 
met hem om als met een ouderen kame
raad. De vragen over goddelijke deugden 
en sacramenten, dat was allemaal bij
zaak. Wanneer ge thuis den tijd niet 
gehad hadt om uw boterham op te eten, 
kondt ge dien gerust mee naar den cate
chismus brengen, en daar binnenspelen. 
Munte zag daarin volstrekt geen gebrek 
aan eerbied. Hl] kwam eenvoudig een 
hall uurtje bij ons zitten om naar onze 
koppen te kijken, daar het serieuze cate- 
chismuswerk door den onderpastoor 
moest gedaan worden. Hij kende al de 
kinderen met naam en toenaam, kende 
hun ouders, hun familie, met heel den 
hulshoudelijken toestand.

■ Bij slecht weer in den winter, moesten 
de arme kinderen van het dorp eerst voor 
hem defileeren : hij keek naar hun blok 
ken, kousen, k lieren , en wie er al te scha
mel instak, mocht recht naar Sus Baas, 
om daar het noodlge te koopen. Eo wan

neer het gebeurde dat we na de catechis
musles geen tien cent kregen, om wat te 
snoepen bij de Dikke van den Hoek of 
bij Treske Bonne, dan was de dag maar 
half goed.

Pastoor Munte is alle-zijn-leven een 
arme mensch geweest. Arm als Job is hij 
te Sichern aangekomen, arm als Job beeft 
hij er geleefd, en arm als Job is hij er 
vertrokken. Al wat hij bezat ging oaar de 
behoeftigen van de gemeente. In Munte’s 
kelder zou men geen zeven soorten wijn 
gevonden hebben. — Munte rookte geen 
sigaren van Oud-Antwerpen of Bismark, 
neen, bier was voor hem, zooals voor 
alle menschen van Sichern, reeds een 
voldoende luxe, en hij rookte, uit een 
steenen pflp van een cent, tabak van S* 
Vincent of dobbelen B. Biefstuks of kalfs- 
vleesch, ja  dat gebeurde wel eens met 
Paschen, of bij het bezoek van mijnheer 
den Deken, maar op de gewone dagen 
van het ja a r  at hij ’s middags een stuk 
spek bij zijn aardappelen. In den Bamis- 
tijd, wanneer de menschen die het doen 
konden een varken slachtten, zou er geen 
enkele boer vergeten hebben aan deB 
pastoor zijn paart te brengen, en dan was 
het voor hem een goede tijd.

Mijn oudste broer ging in het najaar 
eens te biechten, en toen hij zijn zonden 
beleden had en op zijn penitentie wachtte, 
fluisterde Munte hem opeens toe : « Zeg 
es, Hein, es 't verken al doêd bij elle ?
— Joà, menlêr pasteêr antwoordde mijn

broer zeer berouwhebbend. — En zèn 
der pense gemoakt ?  — Joa — Zeg dan 
t’ellest da’k me poart verwacht... » En 
Munte, die bij de biecht penitentie nog 
rozenhoedjes en kruiswegen uitdeelde 
of het knikkers waren, voegde er bij : 
« M oakt drij kruskes veur oe zoalige 
penitensle, » en daarmee sloeg hij het 
schuifke toe. Toen mijn broer met de 
boodschap van den pastoor thuis kwam. 
vond mijn vader dat een schrikkelijk 
affront, en ’s anderdaags werd Munte 
ruimschoots vergoed voor de vergetel
heid.

Hij had maar één toog, heeft er nooi* 
in zijn leven meer dan één gehad, al liet 
hij er elk jaar een nieuwen maken. M aar 
zoo gauw de nieuwe thuis kwam, werden 
van den ouden kleeren gem akt voor de 
arme kinderen. En als zijn meid hem 
rond die dagen niet scherp in ’t oog hield, 
dan liet hij den nieuwen toog versnijden 
en droeg den ouden nog een jaar langer, 
wat dan ook zeer dikwijls gebeurd is.

Daar ging geen week voorbij of hij Het 
bij den eenen of den anderen armen suk
kelaar een brood brengen, een pond 
koffie, een half kilo spek, en van ’t fruit 
uit zijn hof kwam voor hem zelf niet veel 
op tafel.

Hij liet in den Winter geregeld brood 
uitdeelen aan den arme, en het is mij 
eens gebeurd dat ik met anderen mee de 
pastorij Instapte, en ook een brood kreeg. 
Fier als een koning kwam ik daarmede

thuis, en toen ik na veel kijvens met het 
brood terug moest, heb ik bet, zoodrade 
deur van de pastorij op een kiertje open
draaide, de gang ingerold, en ben wegge- 
loopen zoo vlug ik maar kon.

De meid van pastoor Munte hiet Frans. 
W aar ze dien jongensnaam gehaald had 
weet ik niet, we hebben ze te Sichern in 
ieder geval nooit anders gekend dan 
« Frans van den pastoor *. Ze moest 
zorgen dat men op de pastorij met het 
huishouden rond kwam, en dat dworg 
haar tot een voortdurende waakzaamheid 
over het doen en laten van haar meester.

Die twee leefden dan ook de drie vier 
den van het jaar op zeer gespannen voet. 
Wanneer Munte in de buurt ergens zat te 
praten, en er door een al te kort gehouden 
echtgenoot geklaagd werd over de ge
strengheid van ziju wederhelft, dan kon 
Munte aan zulke conversatie heel goed 
deelnemen. « Ge moet er mij nie over 
klappe, zou hij dan gezegd hebben, Ik 
weet er alles van ! » Hij klaagde over 
djn meid zooals de anderen over hun 
vrouw, en in de oogen van de menschen 
had hij daar ook reden voor. Frans kwam 
hem soms, wanneer hij 't etensuur vergat, 
of wanneer er klanten stonden te wach- 
voor trouwen of doopen, bij de geburen 
weghalen zooals de vrouwen van Sichern 
dat nog plegen te doen wanneer hun man
nen wat al te lang blijven plakken.

To«n Staf Moores, als hij vijftig was, 
nog wou gaan trouwen met zijn meid,

t

heeft Munte hem eens heel serieus onder 
de handen genomen, en hem gezegd : 
« Staf joeng, hem ik oe doaroem mèn 
hlêl leven 't goed exempel inoete gevea ! » 
en den volgenden zondag bracht bij over 
dit huwelijk iets te pas ln zijn sermoon. 
Frans wou ze wél doen trouwen, maar 
Munte was er ju ist dàài-om erg tegen, en 
hij kreeg gelijk, want Staf Moores roefte 
op den laatsten moment. In de kwestie 
van trouwen was Munte geen gemakke
lijke vent. 't Is het begin van aile mise
ries, placht hij te zeggen, en hij hield er 
steeds een waakzaam oog op dat het jong 
volk niet met een al te zotten kop ln het 
huwelijksbootje stapte. Het was de eenige 
zaak waarvoor men met schrik naar de 
pastorij ging.

Kwam er bij hein zoo’n koppel aan, 
dat maar pas de twintig achter den rug 
had, dan weiden ze nog al gemakkelijk 
terug naar huis gezonden met het com
pliment dat ze moesten wachten tot ze 
droog achter hun ooren waren. En be
kende dan soms de schuchtere bruid dat 
ze niet wachten kon, dat er wat aan 
scheelde, dan kreeg de misdadiger, die er 
natuurlijk met een benepen gezicht bij
stond, een bolwasschlng die hem zeker 
de lust moest ontnemen nog ooit buiten 
schreef te loopen. W ist Munte ergens 
zoo’n ongelukkig schaap zitten, waarvan 
de vrijer geen apprenties van trouwen 
maakte, dan trok hij er stout op af, zei 
den kerel eens vierkant de waarheid, en

ik had den held wllien keonen zoo dap
per om Munte te weerstaan.

Toen Gust de Bi«*zer, die op trouwen 
stond, naar den pastoor ging r.m « on
dervraagd » te worden, r;am hij Flup van 
Gillekens, zijn vriend mee, daar hij de 
zaak niet alleen aanvatten dorst. Ze had
den er een goeie pint opgezpt voor dat ',:a 
op de pastorij kwamen, maar niet zoodra 
stonden ze op hun kousen in het spreek
kamertje en hoorden ze den sletsstsp van 
Munte in de gang, of ze waren zoo nuch
ter als een vroege morgen « Oan die 
♦welf artikele blijf ik hange, flu iftm ie 
Gust angstig, ge zult et zien. > En Flup 
beloofde hem goedhartig : « Kerazie, 
’k zal oe wel hulpe 1 »

De pastoor kwam binnen, slecht ge
luimd omdat hij nog zoo laat gestoord 
werd. Zijn hondje wipte mede de kamer 
h  en begon nijdig je blaffen tegen de 
twee vreemde menschen. « Es 't veur te 
traave ?  vroeg Munte kwaad aan Fiup, 
omdat deze het dichtst bij de deur stond.
— Joa, meniêr pastoêr, 't es te zeffge 
dat de Gust... — ’k Hem met dié snot
neus glen affè>es. . Moar es da naa èn 
uur oem noar de pastorij te kom en?... 
Zeg es, hoeveul Goden zèn der vol
gens aa ?  »

(’t Vervolgt.)



Gij allen die min of n eer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Bixrchiet, Griep 
Asthma. Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Flutmen, indien gij tot hiertoe 

alles beproef J hebt zonder afdo' nd effrkt te bekomen, indien pij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet d a te r  een middel is dat sind* 50 jaren duizenden endui/^nden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsibalsem Marlin Toms, Resina zalf, Microbenpillen
Volet d e v o lled ig e  behandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  gebru ik  d e d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en aldus 't b e s t voorbehoedm iddel is  tegen  d e ter in g  en ’t zekere g en eesm id d e l van
Schiijft oin inlichtingen aan M ARTIN  T O M S, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die U het gevraagde za! bezorgen.

PRI«j^Ë.iX : louücr Lm 17,50 fr„ met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

H e t  O u d  H i e r  d e r

is gekend voor irouHieni i e  Arend „
' i  g e z o n d s t e ,  k l o e k s t e ,  a a n g e n a a m s t e

A . Louwaege-Versfraete, Cortemarck

In den

Zilveren Dos
Alles aan zeer 
v o o rd ee lig e  prijzen

Ónmogelijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 7 , Iseghem

O vergroote keus van a lle  sla ch  
van P elsen  en. v ellen  mantels.

SCHUNKS 
OPOSSUMSCHUNKS 

MARTERS 
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uw# elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI S1MOENS-SCHACHT

HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuw e en okasie m otors.

Alle herstellingen '  Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

Z A N N E K IN
DUBBEL BLOND BIER
gezond, kiosk natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende :
S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

N e rin g d o e n e rs , zoekt u w  p rofijt I I

De schoonste k in d e rs ... .
zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

D U L C I O R  P O E I E R
Te kooop in alle goede Apotheken. 

DE DOOS 1 ,50  FR.

Leest en verspreidt
De Mandelgalm

K a th o lie k -  V la a m s c h -N a tio n a a l  
W e e k b la d  v o o r  Iseghem. 

en O m liggende

DE VALLENDE 
ZIEKTEN 1

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs t 30 frank:

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go 3d gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is
M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ft en  van g en ez in g  z e lfs  van g ev a llen  d ie  r e ed s m eer

dan 20 ja a r  duurden.
Te koop in alla goede apotheken of rechtstreek» bij den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

MONO
POEDERS

OMDAT
TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 

in doozen van :
12 pakjes 4,50 fr. 

26 pakjes 8,00 fr.

S U I K E R B A K K E R I J

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor S t N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

Su ikers, D oopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Groote keus van Spekken, escence. acidulé, forré.

E ierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In ’t klein
Bijzonder« Prijzen voor Voortvarkoopera

P I A N O S
B. Van Hyfte

Gent, Nederkouter, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

MET ZEKERHEID VOOR ALTIJD GENEZEN'
''tt Si ^  WERELDBEROEMDS „  <¥ f O N o « if t X Ä L K  !
* APOTHÊEK DEWALVBoW*- I
OI£PE3TRrt<qT ,1Q, ANTWERPEN.

B L O E D V E ls u œ
VOOR BRAND, HAARVYGHM 

BAARDZIEKTE, JEUKTE enaluANDESE

V E L Z I E K T E & f !
TE VERKRIJGEN 

ia  alle Isegheni3Che Apotheken

FAÜfSILIEZIEKEBOnD VOLKSBELAÜÛ
ULAAmSCH HUIS ISE8HER!

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

En telt reeds meer dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE I

Alle ware Vlamingen 
abonneeren* zich

on ons blad

Drukkerij < Volksverheffing » Aalst. 
Oaderwijsstraat, 14.

MUZIEK
H U IS

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono's 
(sp reekm ach ien eD ) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Viole", Mandoiinen enz.
—: Ailetoebehoorten :—

L ie fh e b b e rs
VAN SCHOONE BOEKEN.

In den Boekhandel« Volksverheffing 
te Aalst, Onderwijsstraat, 14, zijn de 
volgende boekwerken te verkrijgen :

Van den geestigen schrijver F eu x  
TIMMERMANS :

Ingen. Geb.
1. Pailleter, 8° form, fr. 22,— 30,—
2. Schemeringen van den dood

18,— 3 0 , -
3. Boudewijn 36,— 46,50 
4 De zeer schoone uren van
Jufvi. Symforosa Begijntje 15,—
5. Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen 22,  3 0  
6 . Uit mijn rommelkas rond ’ '
het ontstaan van Pallieter
en Kindeken Jezus 15,—
7 Anne-Marie 22.— 3o|~
8 Driekoningen Tryptiek 12,— i s ! —
9 De Pastooruit den bloeien-
den wijngaard 22,— 30,—
10. Het Keerseken in de
Lantaarn 22,— 30,—
11. Naar waar de Appelcie
nen groeien 30,— 39,—
12 Schoon Lier 30,— 39,—
13 Mijnheer Pirroen 12,— 15,—
14. E" W aar de Ster bleef
Stille Staan 12,— 15,—
15. Leontlentje 12,— 15,—

Bij afname van de geheele verzameling
is de prijs van de 15 deelen, ingenaaid 
250 fr., gebonden 370.

Om deze boeken, benevens vele an
dere te ontvangen,hoeve men slechts het 
bedrag ervan, plus 0 60 fr. voor verzen
dingskosten, met de aanvraag naar het 
bureel te sturen.

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is ia g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
verstopp in g, draa iingen , g a l ,  slijm en , enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbussche
49, R IJS E L S TR A ftT , 49,

Prijs 4,50 frank  P rijs 4,50 frank
M EEN EN

Prijs 4,50 frank

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :
Hoofd- en Schele H o o fd p ijn . Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippa

W A A F t O M  ?
zijn de MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard  ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar a l!e  andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

worden, om hunne menigvuldige genezingen, zelfs ia  de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeiiijkste 
personen gemakkelijk ingenomen wordea. 

zij ia  geen cachetten zijn, en dus door de teerderste magen 
verdragea worden. 7 Dit a lle s  zijn d e zekere 

kenteekens da t uwe 
Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toev lu ch t m oet 
nem en tot een e e rn s t ig e  en 
nauwkeurige behandelin g m et

?

Dalila Pillen
EN

Sam so m ’s Oliebalsem

Ontelbare getuigschriften van genezin
gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, zijn het beste 
bewijs dat zij alleen in staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF

Voor uwe

Sloven. Kachels en Gastieren
wendt u tot

fieri. Miere-DyycK
Roeselaerestr. 88, Iseghem

Magazijn van verlakt, aluminium en 
genlkeleerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, k inJe'baden, waschfour- 
noken. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Q azinrichtingen Zink & Loodwerk 
S poed ige b ed ien in g M atige prijzen

Fotografen E n c a d r e u r s

K u n s t s c h i ld e r s

JP robeert eens

La
met de produkten van

Vaartstr. 2, Roeselare
voor uwe kaderlijsten en kaders

Eene sch oon e voorraad in a lle sla ch  
s te ed s  voorhanden

Hebt g i j  p ijn en  in d e lenden ?
Kunt g i j  m oeilijk  o f  pijnlijk  

uw water maken ?
Is uw water troebel o f  te sterk gek leu rd  ? 
L ija tg ij aan jich t , heup- o f  lend en jich t ? 

Zijt g i j  door Rheumatiek gek w eld  ? 
Zijn uwe voeten  g ez w o llen ?

Is g e h e e l  uw lichaam  on tste ld  
door een vu ilen  brand ?

voor uw

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEU ER E-K U V S EIITIU V T
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en vern issen . 
Groote keus van spon sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, traploopers en karpetten

Tro u w e  bediening Lage prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijbanken : Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen :

B ru gge , Crombeke, P operingh e, 
Harelbeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenban k maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  TE ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

■ B IB

Waarom hoesten al* BORSTPILLEN LALEMAN 
U radikaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn HJden als CACHET
TEN KEPH1L die doen verdwijnen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst
ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 
der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

Waarom zelf ziek of zuchtig zijn als U ter apotheek 
Laleman alles kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

ApomeeK Fioreoi Laleman
b r u g s t r a a t ,  2  I s e g h e m

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KOSTRIJKSCHE BOUW- 
• EB HVPOTHEEKKflS -

BUREEL :

Orooie M arkt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 382.

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’tkoopen, verkoopen van gronden 
en huizen, over ’t overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

Opmaken van Plans en Bestekken 
voor ’t bouwen van huizen, Villa’s, 

fabrieken, enz.
— Allerhande Verzekeringen — 

Bran d - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden,

P E C T O I D S
O  V er t r ö f fe n  a l l e  a n d e r e  z w a r t e  p i l le k e n s  t e g e n  d e n  h o e s t  !

ZIJ KOSTEN ENKEL 4  FRANK ! 
U W  APOTHEKER . HEEFT ER !


