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De katholiek-liberale toenadering

We vertrouwen er op dat de lezer van 
ons weekblad niet al te verrast zal hebben 
opgekeken als zijn dagblad hem op Don
derdag 5 Jan . 1.1. wist te melden dat 
deze toenadering tusschen de kathollere 
en liberale partijen van België het voor
werp was geweest van sympathieke be 
sprekjngen op de laatste vergalerlng van 
de « Fédération des associations et des 
Cercles Catholiques *■ op Woensdag 4 
Dec. 1.1. te Brussel gehouden.

Herhaalddijk hebben wij hier artikelen 
gewijd aan dit algemeen Europeesoh ver
schijnsel : de conservatieve elementen 
d ii  zoo wat in alle landen van Europa zich 
herstellen van de ontreddering waarin 
het opdringen van de democratie van den 
oorlog hen geworpen had.

De hoofdoorzaak van het succes 

der conservatieven.

Sedert drie vier jaar wijzen we op de 
groeiende kracht van deze conservatieve 
reactie. Om te betoogen hoe sterk ze op 
dit oogenblik reeds is , zal het volstaan 
even te herinneren aan de dictaturen van 
Mussolini en P iim ode Rivera, aan het 
« Bloc national » van Poinc'tré in Frank
rijk, aan de conservatieve regeering 
Baldwin in Engeland, aan den invloed 
van de Dulfsche nationalisten te Berlijn 
en aan de regeering jaspar-Hymans te 
Brussel.

De v e rk la r in g  van dit succes over 
g?nsch de lijn door de conservatieven in 
gâr sçh West centraal en Zuid Pn rnpa 
g e o o g s t , dé eerste en vo o rn aam ste  ver
klaring lig tïïTde dwaze machisvrede van 
Versailles S ' Germain Triaoon.

De «dem ocratische» lan len  hebben 
daar een daad van bruut geweld gepleegd 
waarvan de democratie zelf het eerste 
slachtoffer zal zijn, een verdrag zoo dom- 
brutaal, dat het werk van de absolute 
monarchen van Rusland, P rui sen en 
Oostenrijk te Weenen in 1815 — na den 
val van Napoleon — pns om zijn inzicht 
en gematigdheid met bewondering ver
vult, waar het « democratisch » werk van 
Versailles ocs r iets dan afschuw inboe
zemt.

Deze « vrede » van Versailles heeft 
niet al'een de economie van Europa op 
een grondige wijze verstoord, maar zijn 
strafbepalingen en zijn fantastische poli
tieke grensveranderingen hebben Europa 
weer noodzakelijkerwijze, den weg afge- 
dwoogen van den « gewapenden » vrede.

Deze politiek eischte van het door een 
vernietigenden oorlog van vier jaar uit
geputte Europa zware, zeer zware offers.

De verwezenlijking van enkele demo 
cratlsche eischen vergden eveneens gel
deliike offers 

W e hebben htt hier zoo dikwijls ge
zegd : een van daze twee off eis kon 
Europa, kon België, wel dragen, niet de
twee te zamen.

M aar de democratie was ziende blind :
van 't oogeD bük dat ze baar sociale 
eischen In g e w illig d  zag, stemde ze toe in 
Versailles en in heel den ellendigen na
sleep van Versailles.

Het einde was : de heerschappij va^ 
de bankwereld — de conservatief reac 
tionnaire macht bij uitstek — over het
uitgeputte Europa.

Overal, in haast alle landen geldnood, 
bedreiging met failliet, verpletterende 
stabilisaties, consolldatks en de rest.

be-

D# toestand in België.
'De democratie — socialistische of 

katholieke — is in België niet meer voor
uitziende geweest dan elders.

Hier ook hebben de democratische 
elementen aan den patriotardischen waan
zin en zwendel meegedaan.

Democratie en Rijnlandbezetting en 
militair accoord en Roerbezettiog en de 
rest...

Het einde was de smadelijke capitulatie 
ran  Poullet-Vandervelde voor de ban
kiers.

En nog heeft de democratie niet ge
leerd : nu ijvert ze voor de zesmaanden- 
dienst maar wil het militair accoord met 
Frankrijk behouden dat België tot een
zelfde militaire krachtinspanning ver
plicht als dat land waar de diensttijd één
jaar duurt I

Da democratie zal ook blijkbaar hier
eerst dan de oogen openen wanneer te 
Brussel een simlli-MussoIinl, gesteund 
door bet francophiele Belgisch officie
renkorps en de grootfinancie, de demo

cratische organisaties zal ontbonden 
hebben en Vlaanderen naar de keel sprin
gen.

Het is hoog tijd dat de democratie in 
Vlaanderen, zich niet langer laat ver
schalken door de Belgische leuzen, be 
dankt voor de Belgische ideologie en 
zich richten laat door een eigen Vlaam- 
sche e i  volksche politiek.

De eenheid van de

kath. pirtij hersteld

Maar laten we terugkeeren naar de 
vergadering van de katholieke conserva 
teurs te Brussel.

Bij de laatste vergadering van deze 
conservateurs te Doornik vóór de regee 
ringscrisis hebben wij er op gewezen dat 
de leiding van de katholieke partij weer 
definitief was overgegaan in de handen 
van Segers, Renkin, J îsp a r , Carton de 
W iart, kortom van den conservatieven 
vleugel en dat de katholieke demokra- 
ten voortaan zouden te gehoorzamen 
hebben.

Di ontknooping van de regeerings- 
crM s, de verknechtlng van de katholieke 
demokraten aan de katholiek-liberale con
servatieve coalitte en de ondergeschikte 
rol door Doublepatte en Patachon in de 
nieuwe regeering gespeeld, bewezen dat 
we k laar hadden gezien.

De Standaard haJ toen geglimlacht om 
onze bewering dat niet Van Cauwelaert 
maar Segers had overwonnen. We had-
clûn Kü* minimoU''**'-'-1“ 1 ," J
aantal vragen gesteld, waarover de
ren wijselijk het zwijgen hebben 
waard.

Nu stellen we weerom de vraag aan al 
! wie zien kan en mag : W ie mag er nu 

victorie kraaien Segers of Van Cauwe- 
la e it?  Wie leidt er nu de katholieke par
tij : de cercles catholiques cf de Kath.
VI. Landsbond ?

De eenheid van de kath. partij werd 
hersteld ten nadeele van Vlaanderen en 
van de demokratle

De toegevingen door Renkin voorge- 
spiegeld moesten niet eet,s worden ge
daan om dit resultaat te bereiken.

De Kath. VI. demokratle die een tijd 
lang een zekere neiging vertoonde naar 
zelfstandigheid, is onder het Caudijnsche 
juk der conservatieven doorgegaan en 
heeft zich blijkbaar onvoorwaardelijk, 
overgegeven.

Kath -liberale coalitie.

Dit was beslist een eerste objectief van 
den conservatieven aanval : het einddoel 
kan dit niet zijn, want alleen beschikt de 
kath. partij niet over het voldoende aan
tal stemmen om het bewind des lands in
handen te nemen.

Eenheid in de katholieke gelederen 
was een eerste stap — daarna moest 
noodzakelijkerwijze een tweede volgen : 
het katholiek liberaal verbond.

Reeds verschillende maanden is men 
aan het voorbereidende werk bezig. We 
herinneren hier terloops aan de pogingen 
van een Brusse'sche bank om al de be
langrijke kranten van Henegouwen -  
katholieke zoowel a ls liberale — op te 
koopen ten einde ze allen, de eenen in 
het katholieksch en de anderen h  het 
Hberaalsch, eenzelfde programma te laten
verdedigen.

Er zit dus geld achter het nieuwe plan. 
Trouwens alleen reeds het feit dat 

iemand als Carton de W iart op de verga
dering te Brussel opgetreden is als de 
advokaat van de nieuwe combinatie, be
wijst dat er ernstige kansen op succes 
zijn.

Want Carton de W iart heeft de reputa
tie van een behendig man. die alleen 
« au secours du succes » ijlt, die dus ge
woon is de partij te kiezen van de win
ners. *

De frede van Carton de Wiart
De katholieke leider begon met zich te 

verheugen over het herstel der eenheid 
I rechts : « alleen het taalvraagstuk, zegde 
! hij, heeft een volledige oplossing bemoel- 
‘ lijkt. En ook hier is een overeenkomst

mogelijk » .
Daarna behandelde hij de aan te nemen 

houding tegenover de liberale partij : 
«D e rechterzijde verschijnt nu als de 
vennoot van de liberale paitij, wat van
zelf s meebrengt een rol van vennoot ».

« Er is maar één vraagstuk dat ons 
zou kunnen verdeelen, merkte de spre.

ker op, namelijk het schoolvraagstuk 
Dit vraagstuk zal van onzentwege veel 
voorzichtigheid vergen en helderziend
heid. De liberalen verwijten ons een 
systematische vijandschap tegenover de 
Staatsschool. We moeten verm ijden zulk 
een  verw ijt te verd ienen  ; a ls belastingbe
talers is de Staatsschool ook onze school. 
We mogen de dwaasheid niet begaan ons 
tot dergeliike taktiek te leenen ; laten we 
liever de Staatsschsol verdedigen tegen 
de bo’sjewistische kanker, die voortwoe
kert. Zoodoende vervullen wij een plicht 
tegenover de Staatsschool. Daarbij moe
ten we niet aarzelen onze stelling te ver
dedigen die de rechten der Staatschool 
erkent binnen het kader der opmerkingen 
van de heeren Nolf en Kregllnger. Ik g e  
l o o f  dat er eenm aal een  toenaderin g tu s
sch en  katholieken en liberalen  komt. 
Laten we n iets doen om d ie te bem oeilij
ken ». (Vertaald uit Libre Belgique van 
5 Jan . 1 .1. Curslveering van ons).

Hoe « De Standaard » reageerde.

Eerst de 7 «Jan . reageerde« De Stan
daard » op deze vergadering van den 4e. 
We ontzeggen ons het plezier clet een 
stuk van zijn artikel hier over te drukken ; 
het is zoo typisch Standaardiaassch en 
kan samengevat worden in :  de spijtig
heid der onmacht of de onmachtige spij
tigheid.

Dezelfde klank hebben weverncm in 
na de vergadering van Doornik : dat 
belet de Standaardmenscben niet toch 
altijd hun meesters te volgen.

Hier gaat nu dit « azijnpissers proza » 
van menschen die heel den tijd ai kibbe
len loopen en eeuwig en ervig een zuur 
gezicht zetten, maar nooit een beslisten 
mannelijk : « tot hier en niet verder » 
laten hooren.

de heer Neuray omdat op de laatste bijeenkomst 
van de Cercles catholiques sommigen, zooals M 
Carton de Wiart, de noodzakelijkheid meenen aan- 
getooRd te hebben van een toenadering van de 
ordelievende partijen om de wanorde af te wenden.

Notaris Mirhaux, van Charleroi, die in Char
leroi de christen werklieden bekampt, vond het 
jammer, dat er voor het oogenblik wat haperde In 
de betrekkingen tusschen katholieken en liberalen.

Die hapering is natuurlijk de schoolkwestie. 
Maar de heeren Carton de Wiart, notaris Michaux, 
M. Neuray, Ja, zelfs Staatsminister Segers, koeste
ren de illusie, dat de liberalen op dit stuk wel eens 
van meening zullen veranderen.

Maar lezen ce  gangmakers van dit samengaan 
dan de liberale pers niet ?  Als in koor worden de 
gevraagde tegemoetkomingen voor de vrije scho
len afgewezen. Wij mogen al blij zijn, aldus de 

1 < Gazette de Charleroi * dat het statu quo behou
den blijft.

Misschien vinden de heeren Carton de Wiart, 
Segers en anderen dat ook, vermits ze ten lederen 
prijze voor de samenwerking met de liberalen zijn.

In alle geval voor den heer Neuray mag het 
statu quo, zonder ernstig bezwaar, gerust nog 
eenige Jaren duren.’s Lands veiligheid en de her
vorming van het fiscaal stelsel krijgen bij hem den 
voorrang.

BIJ anderen dan den heer Neuray ook. En dan 
krijgen ze nog van den heer Segers bet compliment 
dat ze wel, ja , dat ze zeer wel gehandeld hebben. 
Verwacht dan nog van d« Brusselscbe conserva
tieven, dat ze zich de katholieke scholen aantrek
ken. Immers, ze hebben wel, Ja zeer wel gehan
deld d o ir zich d rlî keeren in een Jaar te laten 
afséhepen door de liberalen, bijgestaan door socia
listen en communisten.

OevaarlIJke verblindheid 1
Kritiek op deze houding 
van De Standaard .

zins lang artikel, maar doorsneden me* 
ondertitels en waarin de meest actueele 
vraagstukken van de week worden be
handeld. — En na die korte afwijking, 
retournons à nos moutons.

V iaa 'deren  en de kathoilek-iiberale 
toenadering.

Voor Vlaanderen is dit de slechtste 
politieke combinatie die denkbaar is

Voor ons, van een partijstandpunt 
bekeken integendeel een zeer gelukkige : 
de katholiek-liberale collusie zou een 
nog grooter aantal jonge katholieke Vla 
mingen naar ons toedrijven en de wer
vingskracht van het Vlaamschbelglcisme 
nog vermeerderen. M aar wij zijn geen 
partij maniakken, daarom wenschen we 
die voor Vlaanderen meest schadelijke 
cimbinaUe niet.

De meest schadelijke inderdaad : in de 
liberale partij telt het Viaamsche element 
ni ‘À mee ; ia de katholieke partij staat 
het laksche Viaamsche eiement onder de 
voogdij van de conservatieve franskil 
jons.

Ook voor de dennkratie is deze com
binatie de meest schadelijk, die denk
baar is.

Niemand zal loochenen dat in elk op
zicht — Vlaamsch en demokratisch — 
voor ons in de gegeven omstandigheden 
een regeering van den aard Poullet Van 
der Velde gunstiger is dan de huidige 
regeering Jaspar Hy nans

Als Vlamingen en als demokraten — 
zooveel te meer als Viaamsche nationa
listen — moeten we elke toenadering 
tusschen de katholieke en liberale partijen 
met inspanning van al!e kracht»n be
kampen.

En zij die in de katholieke partij bewe
ren Vlamingen te zijn en toch deze toena
deringspogingen dulden, zooniet steunen 
noodtottigen aan sla f

Uit onzen Pijlkoker

De Standaard verwijt ons wel eens dat 
we « negativisten » zijn — wel we kee
ren hier zijn argument tegen a ijn eigen 
betoog en beweren dat het negatief is.

Positieve arbeid in zake schoolpolitiek 
en in zake katholiek-liberale toenadering 
zou geweest zij a de speciale Viaamsche 
belangen in deze naar voren te brengen 
en er een positieve gedragslijn uit af te
leiden.

W e constateeren dat de Standaard dit 
niet doet, we willen het hier doen in zijn 
plaats. En nu weten we dat enkele lezers 
weerom allicht zullen mopperen over de
lengte van dit artikel.

Laat ik hun doen opmerken dat ik bun 
kritiek niet kwaUjk neem, maar ander
zijds dat de liefhebbers van kleinere arti 
kelen, van nieuwtjes en berichten elders 
in ons blad hun gading kunnen vinden.

Een weekblad Is geen dagblad : m. i. 
misstaat é é i  langer artikel elke week 
niet. Onze groep, meer dan welke andere 
ook, heeft nood aan de vorming van 
een flinke kern politiek geschoolde ele
menten.

En men kan onmogelijk om het even 
welk politiek vraagstuk met den noodi- 
gen ernst en de onontbeerijke uitvoerig
heid behandelen in de ruimte die één 
kolom van ons weekblad biedt.

Trouwens, wie die belang stelt in poli
tiek zon geen uurtje van zijn Zondag 
over hebben voor een, weliswaar eenig-

beginselen.
Hier, tegenover deze nieuwe aniivlaam- 

sche oorlogsm achine blijkt weer, voor 
de zooveelste maal, dat Vlaarrschgezind 
held en Vlaamsch nationalisme eener- 
zijds en demokratle anderzijds, bordge- 
nooten zijn en mekaar hebben te steunen 
op straf van te zamen onder te gaan.

Vlaanderen en het schoo lvraagstuk .
De behandeling vau dit vraagstuk 

alleen zou op zich zelf reeds een heel
artikel vergen.

W e kunnen hier alleen vluchtig de 
groote lijnen aangeven en verzoeken 
onze lezers daar even zelf te willen over
nadenken.

We kunnen begrijpen dat Brusselaars
en W alen in deze gemakkelijker- geneigd
zijn zich neer te leggen bij de liberale
thesis.

M aar het schoolvraagstuk stelt zich 
anders in Vlaanderen dan in W«l!onië.

Voor ons Vlamingen gaat het in deze 
nog om wat anders dan om een confes- 
sionneel vraagstuk : voor ons gaat het 
hier eveneens en evenveel om een natio
naal vraagstuk, een vraagstuk van groot
cultureel belang.

In Vlaanderen is de vrije school van 
overwegend belang : de enorme meerder
heid van de Viaamsche kinderen wordt 
opgevoed in de vrije schoien.

Al wie eenigzias o sitief denkt in de
politiek moet toegeven :

1) dat het niet opgaat die vrije scholen
af te schaffen ;

2) dat, éénmaal bestaande, diepcholen 
evengoed moeten zijn a ls de Staatscholen 
of dat anders de Viaamsche cultuur er
onder lijdt.

Zonder toelagen, overgelaten aan haar 
lot, kan de vrije school hoe langer hoe 
minder concurreeren met de Staatschpol, 
omdat inrichtings- en onderhoudskosten 
van het onderwijs hoe langsom drukker-
der worden.

Het eerste slachtoffer van dien onduld 
baren toestand is niet de Kerk — want 
bet vrij onderwijs blijft toch bestaan, —
maar Vlaanderen.

Daarom kan Vlaanderen dit compro
mis in zake schoolkwestie tusschen de 
katholieke en liberale partijen niet dul 
den, omdat Vlaanderen er het slachtoffer 
van wordt.

Kan dat werk van Brussel 
ongedaan worden gem aakt ?

Die bedreiging kan in de kiein worden 
gestikt met het meeste gemak van de we
reld.

Acht man van de kath. VI. Kamergroep 
die hun Vlaamschea plicht doen bij de 
behandeling van het leger vraagstuk, en 
het conservatieve katholiek liberale plan
stort in duigen.

En hier zou weerom een heel artikel

Wor-dt siaaf uit vrijen wil * !

In De Schelde verscheen van een occa- 
sloneelen medewerker een bijdrage voor 
het debat ontsponnen rond de buide door 
dichter Marnic Gijsen gebracht aan het 
arrivisme.

Dit artikel kan gekarakterizeerd wor
den door het zinnetje dat we er uit gelicht 
hebben om aan het hoofd van dit stukje 
te plaatsen.

Onnoodig in ’tlan g  en in ’t breed te 
betoogen waarom we het daarmede niet 
eens ziin.

De Standaard bracht jubelend een lang 
uittreksel uit bewust artikel, wat een ver
diende veroordeeling voor den schrijver 
van het S :helde artikel.

Wij zeggen niet tot de Viaamsche na
tionalisten : « Kiest voor alles het brood 
en blijft in stilte uw Ideaal trouw ».

Er zulleu er altijd genoeg zijn die ook 
zonder onzen raad eerst het brood zullen 
kiezen en misschien het Ideaal trouw 
zullen blijven maar vooral in stilte.

Wij moeien een elite kweeken van of
fervaardige strijders, bij wie de zorg om 
het niet in sti’te maar openbaar beleden 
ideaal, vóór de zorg gaat om het brood.

Anders is het ideaal over een paar 
jaren dood.

Wij hebben in Aalst óen prachtig 
voorbeeld.

Hier stonden mannen die niet het brood 
vooraan hebben gesteld, die niet in stilte 
maar vrijwel in ’t openbaar hun ideaal 
hebben beleden.

Die mannen hebben het ideaal van de 
Kristene Volkspartij bewaard.

En zij zijn er stoffelijk bij ten onderen 
gegaan ?
73WCI 4  ___
en werkzaamheid betoond Tn

val de liberale en de katholieke partij 
zouden ophouden te bestaan. Spreker 
twijfelt eraan of de liberale partij haar 
strijd tegen de vrije school opgeven zou 
en anderzijds kan de katholieke partij 
haar strijd voor de katholieke school r iet 
staken, want dan zou het gevaar voor de 
verbrokkelirg van de partij groot zijn. 
Kortom die partij van orde zou in België 
geen meerderheid bereiken.... »

En de heer Heyman verklaarde volgens 
dezelfde bron te St. Niklaas (Standaard 
10 Januari 1.1.) :

« De regeering is geen huwelijk van 
de kath blieken met de liberalen. Voor 
alles zullen wij eerst voorgaan met de 
eenheid onder de katholieken te bewer
ken. Dat men nergens droome van een 
een burgersblok. Dit zou als van zelfs 
een ander blok doen ontstaan — veel 
mächtiger — het arbeidersblok I »

Dit zijn de woorden.
Nu wachten we op de daden : er komt 

een uitstekende gelegenheid bij de be 
spreklng van legerhervorming.

Denkt om de gewestelijke lndeeling en 
de Viaamsche legerdivisies.

BV THE SEAT OF HIS TROUWERS.

Dat is E^gelsch en dat wil zeggen < bij 
de Zate van zijn broek », en dat Ecgelsch 
staat te le^en in de Brusse!sche kranten 
bij het relaas van een sledeongeval 

I overgekomen aan den konlng der Belgen 
in Zwitserland.

Bij een bocht werd de stu rrman uit de 
slede geslingerd. De andere opzittende 

i — een Ergelschrnan — greep den ko-lng 
j der Belgen « by seat of his trousers » en 

trok hem op de plaats waar hij hem

Vtl »» V* ««W.V . . .___________
voor hun ideaal, hebben ze ook aange 
wend ln hun strijd voor hun brood en ze 
zijn er evengoed, zoon'et beter gekomen 
dan de labbekakken die « slaaf werden 
uit vrijen wil » !

DE KATHOLIEK-LIBERALE COALITIE

De t*ee  « demokratische » ministers 
hebben stelling gekozen tegen den op 
roep van den conservateur Carton de 
W iart om een verbond te vormen van de 
katholieke en liberale partijen.

De heer Carnoy voerde volgens De 
Standaard het woord te Jette en ze<*de 
sprekend over de stichting van de zoo
genaamde « ordepartij » :

« Dat is een zeepbel, omdat In dit ge

moeten gewijd worden aan de politieke 
beteekenis van gewestelijke indeellng en 
Viaamsche legerdivisies.

M aar daar komen we naaste maal op 
terug, om dit vraagstuk in den breede te 
behandelen.

Om te sluiten vandaag alleen dit :
Jaspar beeft behendig gemaneuvreerd. 
Na den val van Poullet heeft hij door 

verwijdering van de katholieke demokra
ten en opneming van de socialisten in zijn 
ministerie, de democratische rechterzijde 
vervreemd van de socialisten.

Nu hpeft bij de socialisten uitgestooteu 
om de katholieke demokraten op te ne
men en aldus de socialisten vervreemd 
van de demokratische rechterzijde.

M aar zijn fijn politiek spel zalten slotte 
toch mislukken, als de demokratische 
rechte riijde niet alles verloochent.

De konlng heeft de Broquevllle ge
dwongen, en met hem heel de regeeting 
van Jaspar II, positie te kiezen tegen ver
korting van diensttijd.

Frankrijk — en dus Brussel — zal ook 
niets willen weten van gewestelijke in- 
deeliiig en zijn noodzakelijk gevolg, een
talige eenheden, Viaamsche legerdivisies.

Ook de conservatieven zullen dit niet 
dulden. We zullen naaste week uitleggen 
waarom.

We besluiten : als de 8 man van de 
Kath. VI. Kamergroep, ook genoemd 
demokratische recherzijde, gevonden 
worden, zal de bedreiging, die voor 
Vlaanderen besloten ligt in de katholiek- 
liberale toenadering, worden afgewend.

We hopen uit ter harte dat die aebt 
man hun Vlaamsch-demokratische plicht
zullen doen.

M aar, en wie die de ontwikkeling 
sedert den wapenstilstand heeft gevolgd, 
zal ons dit kwalijk nemen, we vreezen 
dat ook die acht man er niet zullen zijn.

A. D’H.

PATR1A BEL01CA.

Le Soir meldt het huwelijk van een 
dochter van Carton de W iart met een 
Franschman.

De zoon van R*nkin i3 met een Fran- 
sche getrouwd.

De practische lief !e voor hunne patria 
belgica.

VICTOR DE LA MONTAGNE.

Daar het graf van den ïijle tis  den oor- 
log te Le Havre gestorven Vlaamschen 
dichter, Victor de la Montagne, verdwe
nen is en van een overbrenging van bet 
stoffelijk overschot naar Vlaanderen dus 
niets zal komen, bereidt een voorloopig 
comité, onder voorzitterschap van Dr 
M aurlts Sabbe, in overleg met de Viaam
sche Vereeniging van Letterkundigen, 
een andere hulde voor. De bedoeling is 
een borstbeeld van Victor de la Montagne 
te laten vervaardigen en het te schenken 
aan de Kon. Viaamsche Academie.

GROOTE VERJAARDAGEN.

In den loop van het jaar 1928 wordt de 
honderdste verjaardag gevierd van de 
geboorte van den grooten Noorschen 
drama-urg Henrih Ibsen (2 Maart), van 
den Spaanschen schilder Goya (16 Juli), 
en van den Russischen romanschrijver 
Leo Tolstcï (.28 Oogst).

ZOUT EN VARKEVLEESCH.

A. D’Haese heeft volksvertegenwoor
diger L. Vlndevogel ln De Schelde van 
antwoord gediend.

En het luidt :
Of ik heb gehoopt u te bekeeren ?  Nee* 

mijn waarde.
U kent de Evangelische Raden, niet

waar ?  Wel, wij zijn de paters van Vlaan
deren en gijüe zijt de anderen. Wij zijn 
het zout van Vlaanderen — als bet zout 
bederft, bedeift ook het varkevleescb.

EENE BELANGRIJKE MAAND 
VOOR Dr BORMS.

Op 8 Februari a. s. begint het 10« jaar 
van Borms gevangenschap, op 23 Fe
bruari is hij 25 jaar gehuwd.

Hij zal zijn zilveren jubelfeest vieren In 
de cel en zijn 10e gevangenisjaar.

Op 14 April a. s. wordt Dr Borms 50 
> jaar.

DE MILITAIRE GOUVER- 
NEMENTSCOMMISSIE.

S amenstelling : 9 generaals en boo 
gere officieren ; 10 Waalsche afgevaar 
digden ; 7 Viaamsche afgevaardigden.



M a a n d a g  1 6  J a n u a r i  1 9 2 8 ,  t e  7  u u r  's a v o n d s o p v o e r i n g  v a n

tooneelspel in drie bedrijven, opgevoerd door de tooneelvereeniging De M o e d e rta a l van Roeselare
PRIJZEN DER PLAATSEN : 5 en 4  F r.; kaarten te bekomen in t Vlaamsch Huis, eiken avond van 6 tot 8 u. 3 0 .

Groot succes ! - De lachers aanbevolen ! s Zondags gansch den dag.
s

WAAROM
de Christene Werklieden in de reactionaire Regeering

getreden zyn.
Zij schrijven : ’ t Is om h it  socialisti ch kiesmaneuver te v er 

h inderen .
’ t Is om dat we blij zijn  dat we van fanatiekers a ls W auters en 

Anseele VERLOST zijn ; ’t is  om de vem ilita r iseerin g  d er J e u g d  
te verh inderen , om verkorting van dienst NA TE STREVEN, om 
gew esteiijke indeeling van het leger te BETRACHTEN, om de 
Vlaamsche kwestie in ’t algemeen te bevorderen; omdat w eige
ring van amnestie aan idealisten belachelijk i s j  ’t i s  om de v e i- 
v laam sching van ’t gerecht en van de Geutsche Hoogeschool te 
betra ch ten , om ’t gedrijf der franskiljons op d e v in g e r s  te zien.

Wie daaru it kan opmaken w at de christene werklieden in de 
regeering gaan doen moet ’n oprechte slim m erik zijn .

Wij z e g g en  :
De christene werklieden zijn tegen hun gedacht en gedwongen 

de regeering toegetreden.
WAAROM ? 

vrijheid missen ! Omdat zij onzelfstan-ZljOmdat
dig zijn !

BEW IJS.
Op hun congres, pleitte de gewezen minister Poullet de 

deelname aan de regeering De afgevaardigden weigerden. De 
os liet zich niet ter slachtbank leiden Toen pleitte de gewezen 
minister Tchofien. De os ging nog het slachthuis niet binnen. 
Toen kwam E. P . Rutten, en zei : Als ge niet binnen gaat zul
len de Belgische Bisschoppen U de steun van hun Proosten 
onttrekken en toen gedwee als een lam ging de christene demo 
kratische os ter slachtbank.

¥ *
Ziedaar DE REDEN WAAROM de christene demokraters 

aan de Franskiljonsche antivolksgezinde Regeering van Jaspar 
deelnemen.

W erklieden opent Uw oogen I Uw plaats is  in ’n zelfstandige 
werkliedenorgan isatie.

VLA4NDERENS NOOD.
»  CCK1

uidTrVöör Kath. Vlaamsch Nationaal 
le^en, en in zijn programma artikel kwam 
het er van uit dat het zou werken in den 
geest van den helaas veei te vroeg over
leden Lodewijk Dosfel.

Nu de eerste jaargang van dit kranige 
weekblad ten einde loopt, ziet de opstel- 
raad het verioopen jaar eens na, en 
vraagt zich af of het blad wel steeds in 
Dosfels geest gebleven is, en het herziet 
eens zijn houding gedurende het vervlo
gen jaar in alles wat het schreef «o v er 
de Kerk, over Vlaanderen, en helaas 
over de Kerk en Vlaanderen. »

Hier volgt dan de verantwoording van 
zijn Vlaamsch nationale houding. Wij 
geven ze omdat ze zoo concreet en toch 
diepzinnig voorgehouden wordt.

Lees en herlees ze, en steeds zult ge er 
nieuwe waarheden en gevolgtrekkingen 
ia vinden, en zal ze uwe Vlaamsch natlo 
hale overtuiging komen versterken.

We laten nu Jong Dietschland aan 
’ t woord :

En Vlaanderen!
Wij strij Jen om zijn leven, en niets 

anders. Doch wij schreeuwen ’t op de 
straten, dat het in dezen tijd om zijn leven 
gaat. Wij wijzen op de uitkomst der ge 
schiedenis in ’t nu, op de conjonctuur 
der omstandigheden in het tegenwoordig 
Euro na ; balden brachten Vlaanderen’s 
noodlotsjaren mee.

Beslissing wordt -u  bewerkt, leven of 
dood, daarom gaat het 1 Het is de klaar
blijkelijkheid zelf. « Leven en dood 
slechts dia twee woorden laten we aan 
Vlaanderen hooren. Als ’t daarover gaat, 
dan is het misdadig andere woorden te 
taten klinken.

Wie zijn leven te verdedigen heeft, 
late alle andere zorg. Voor ’t uiterste 
worden de plichten zwaar, dringend en 
u islu itend .

GtJ, Lodewijk Dosfel, die Vlaanderens 
lot hinderden malen gewikt en gewogen 
hebt en met levendige oveituiglng L. 
D eraelts’s doodsp ofetische formule aan 
kleef 'et, moeten we niet doen wat wc 
deden en niet3 dan dat ?  Waar dood aan
sluipt mag men anders schreeuwen dan 
€ moord 1 » ?

Zou h ît geen doodzonde zijn dit niet 
te doen? immers als uiterste of groote 
nood daar is ?

Moord! Moeder Vlaanderen ! En als 
de sukkel slaapt, en in slaap gehouden 
wordt door slaapdranken, en doof ge
worden is, en moe en afgetobd daar ligt, 
en als de inbrekers reeds bij haar deur 
staan ?  en dat haar eigen kinderen in 
d ’andere kamers van ’t huis zwijgen en 
niet durven roepen, uit lafheid of uit 
schuldigheid, zich zelf wijsmakend, dat 
het toch nooit tot het laatste zal komen ? 
moeten we dan niet uit dubbel strenge 
plicht « Moord ! » ?  roepen, den echten 
naam voor de ware zaak, op de inbrekers 
wijzen, hun namen noemen, onze hon
den doen bassen en onze revolvers af
schieten... voorloopig nog in de lucht ?  
Doen we dan niet wat we voor God en 
evenmensch niet kunnen laten ?  Moeten 
we met een viooldeuntje of een speech de

slapende wekken misschien ? Moeten we 
naar een bezemstok als wapen grijpen ?
« a t ó  van

En als ’t nu geen nacht, maar volle dag 
is, waarop de aanslag gepleegd wordt, 
en door geen zwartgemaakte kerels met 
boeventronies, maar door glimlachende, 
gracielijk sprekende, gemanchette en 
gegalonneerde heeren, rijst onze plicht 
dan tot het toppunt niet-, omdat dan den 
nood ten top stijgt ? Nood, dat moord 
langs lijnen van geleidelijkheid van open
baar bedrog, van voortschrijdende amb
telijke maatregelen, zeer mogelijk, ja  
onvermijdbaar is ! Moord door bedrog, 
moord in ’t stille, moord op de ziel door 
’t vleien van ’t lichaam die moord w aar 
de christelijke moraal wel aan gelooft en 
waartegen ze luid, hoor, : « Moord en 
brand ! » schreeuwt.

Denken aan moord als men gevleid 
wordt, als geld niet gestolen, maar gege
ven wordt, als heeren in bont, met goud- 
bnrduursel op kraag en mouwen u om
ringen, wie kan dat ?  wie doet dat ?  wie 
zal het ?  Bah ! lompenboeven zijn beur
zensnijders en lichaamdooders maar die 
de ziel uithalen zijn altijd chique heeren, 
zielemoorders zijn altijd « most hono
rable men ! » (z :er geziene menschen). — 
Den dag zijn mom af te m kken jdat is 
hoogste noodzaak, ’s lichts leugen te 
wijzen dringende plicht. Wij hebben niets 
anders gedaan in klaarlichten dag, in 
’t zlelerig België den kreet geheven : 
Moord. Moeder, Vlaanderen ! Moord I 
den eenigen kreet, die hier overal zou 
moeten schallen van zee tot heide van op 
Ruislede’s torens, 400 meters boven den 
grond tot in Limburgs mijnen, 400 me- 1 
ters er onder. M aar logenstraffingen 
klinken luider, maar verontwaardigde \ 
kreten overstemden ons, maar gelach, 
sjevloek en de domper van *t geweten 
smoorden dien kreet van ons geweten. 
Wordt de plicht van ons geweten er 
niet schrijnend scherp, niet pletterend 
zwaar door ?

Belang, eerzucht, stramme bewegirjgs 
onmacht, flauwe kwezelvrees, laffe rust
liefde, gewenscht zelfbedrog, verstarde 
eenzijdigheid, theoretische bestweterij, 
om van de ergste desertie van den plicht 
te zw ijgen.... voor zulk een samenzwe
ring en samentrekking van alle doods- 
machten tegen Vlaanderen, gij gewetens 
teere Dofel, geef ons antwoord, zou bij 
ons, die den plicht des tiids klaar erken
den, de minste ondankbaarheid, de min
ste onscherpheid in onze woorden, het 
minste ontzien van dit of dat, van dien of 
genen, geen zwaar verzuim uitmaken, 
geen zware misdaad zijn ?  Wie moet 
« Moord ! » schreeuwen, mag hij « brood ! » 
of « haring ! » roepen. M ag hij zelffs 

brand 1 » roepen ?  M ag hij keel of long 
sparen ?  M ag hij op rauwheid van zijn 
kreet, op scheurende schorheid letten ? 
Moet hij beleefdheid, oorenteerheld.... 
en wat al wawelaarderijen in acht ne
men ?  Moet : de moord-schreeuw niet 
geschruweld ? Is ’t rauwste schreeuwen 
niet louterst liefde, zedelijk schoon, heel 
gewild door God ?

Antwoord Dosfel ! »
Bern. — Als we een raad mogen geven

aan alle Vlamingen, die dieper in het 
wezen van onzen nationalen strijd wil
len doordringen, dan willen wij h ierb ij 
hen aandringen, opdat ze een abonne
ment zouden nemen op « Jong Dietsch
land », zeker zal het hun niet spijten, en 
weldra zei « Jong Dietschland » voor 
hen een onmisbaren vriend geworden 
zijn, waarnaar ze eiken Zaterdag verlan
gend zullen uitzien.

Abonnementsprijs : voor 1 jaar : 45 fr. 
— 6 maanden 25 fr ., te storten op post- 
checkrekening Nr 183,263 van À. Catry, 
Consciencestraat, Roeselare.

Waehtershoekj e.
Beste Makkers,

Volgens oud Vlaamsch gebruik wensch 
ik U met ’t begin van ’t Nieuwe jaar , een 
gelukkig, zalig en voorspoedig jaar.

E n gelukkig jaar in Uwe persooclijke 
betrachtingen en ondernemingen, in uw 
eerlijke omgang met vrienden en keo- 
nissen.

Een zalig jaar met betrek tot U »  ge
moedstoestand, Uw Innerlijk en intiem 
leven.

Een voorspoedig jaar onder oogpunt 
van actieve Vlaamsche propaganda en 
strijd

Het jaar 1927 zag het om vormen en 
den bloei van onze K. V. N. Wacht. Alle 
de leden mogen proficiat gewenscht om 
hun kranige houding, hun bereidwillig
heid en lust om naat de vergaderingen te 
komen. Vooral het Bestuur een dankbare 
hulde om zijn degelijk werk Hei streven 
naar « de sterkte langs binnen » is met 
mooi^n uitslag bekroond.

1927 werd het omvormingsjaar van 
onzen bond; 1928 moet een jaar zijn 
van leiding en expansie kracht.

Onze Isegemsche kring moet zijn actie 
laten voelen over al de jeugdbonden van 
West-Vlaanderen ; de Bond zal moeten 
het K. V. N. Verbond trouw ter zijde 
staan in de voorbereiding tot de verkie
zingen.

Kortom, het jaar 1928 is een heel bij
zonder jaar om de werkkracht en het 
Initiatief van onzen bond ten toon te
sD reiden en  rto jè lf g a
van Iseghem tiouw blijft aan haar pro
gramma spijts alle banbliksems.

Zooals voorgaande jaar, moet de on
derlinge genegenheid en broederliefde de 
eendracht verzekeren van onzen bond. 
Er zijn er die hebben moeten offeren, 
doch dit offer hebben ze gedregen met 
liefde. Hun geloof in hun idealen heeft 
ze gesterkt en gesteund, hun overtuiging 
is rotsvaster geworden. Al onze liefde 
moet naar dezen vooral gaan die getrof 
fen werden, want liefde brengt loutering 
in ’t lijden en degenen die lijden zullen in 
hun mizerie nog dezen troost hebben 
overal vriendenblikken en vriendenhan
den te vinden, vrienden te ontmoeten die 
hun offer begrijpen en eraan medehelpen 
door hun vriendschap de wonde te laten 
heelen. Alles voor Vlaanderen, Vlaande
ren voor Kristus.

Beste makkers, ’t jaar 1928 zal, voor 
wat de werking van den bond betreft 
zeker nog gewichtiger zijn dan voor 
gaande jaar, daarom houdt trouw aan
een, en niets zal kunnen weerstand bieden 
aan uw aciie, gesproten uit uw rotsvaste 
overtuiging, dit wenscht U W achter.

i m. Hal. AMeiderscemraie
Op Zondag 15 Januari, om 2 uur 

nam iddag, in het Vlaamsch Huis, Mo
lenstraat, 57 , Aalst, stichtingsvergade- 
ring onzer centrale.

! De dagorde vermeldt de volgende 
punten :

1. Aanspraak door den heer Van 
den Berghe uit Aalst : « De noodzake
lijkheid onzer beweging » .

2 . Uiteenzetting door den heer De 
Clercq uit Iseghem: «Reglement-vorm 
propaganda » .

3 . Bestuursverkiezing.

Alle leden worden aangezet aanw e
zig te zijn . M instens dient 1 afgevaar
digde voor 100 leden aanw ezig te zijn . 
Het getal afgevaardigden is echter niet 
beperkt, wel de stemgerechtigden.

Van nu af kregen w e benevens de 
toezegging van tegenwoordig zijn van 
al de gemeenten uit het Aalstersche en 
Ninoofsch ook toetredingen van Ronse, 
Kortrijk, Sweveghem , D eerlijk, Moes- 
kroen, Heule, Iseghem, Roeselaere, 
Ardoye, Rumbeke, Oost-Nieuwkerke, 
T h ie lt, Oost Rozebeke, B rugge, Yper.

n e  B ro q u eu llle  a a n  ' l  w o o rd .

Hier volgen enkele kenmerkende dee- 
len uit de rede van den minister van 
Landsverdediging.

Vooreerst zijn houding tegenover 
gewestelijke indeeling :

« Ik ben geen tegenstander van de ge
westelijke indeeling, maar ik moet mij 
verzetten tegen de strekkingen die aan de 
ge westelijke indeeling niet alleen voordee
l t  van moreelen aard toekennen, maar 
ook van de militaire mogelijkheden die de 
voorstanders van de diensttijd verkorting 
tot het uiterste zullen inroepen ter ver
dediging van hun zaak Stelt men zich 
werkelijk voor dat, d =ink zij de ge weste
lijke indeeling de dekking van onze mo 
bilisatle kan verwezenlijkt cf alleen v e r  
gemakkeiijkt warden door het mUitlestel- 
sel ?  Toen men den heer Vandervelde 
gisteren hoorde, stelde men zich voor dat 
elk man zijn dorp verdedigde. W elk een 
ramp voor het land ! »

« Ik weet wel dat die manieren van 
opvaten van de bescherming van ’s lands 
mobilisatie de voorstanders van den ver 
korten diensttijd ten zeeiste inden  weg 
staat ; maar is ’t mijn schuld ?  Is dit niet 
veeleer te wijten aan onze ligging zelf ?

De Broquevile beweert daarna dat de 
verkorting van den diensttijd van 12 
maand of 10 maand bet Belgisch leger 
grootelijks verzwakt heeft. Deze maat
regel had inderdaad een diepen terugslag 
op de aan 'ankeliike inspanning waartoe 
het leger in staat is, dat wil zeggen op de 
hoeveelheid der middelen die wij zonder 
den minsten uitstel op de grens kunnen 
brengen ».

O /er het tekort van kaders (officieren 
en onderofficieren) zegde d*j minister : 
voor de officieren zijn er 1070 te weinig ; 
voor de onderofficieren : het leger heeft 
29 000 onderofficieren noodig, waarvan 
18 500 sergar ten of wachtmeesters. Nu 
beschikken wij in alles over 13.160 onder 
off d eren . Een tekort dus van 16 340.

< De toestand is zoo dat hij niet langer 
meer mag duren. Ik heb de overtuiging 
dat toekomend jaar het parlement met 
ors zal zijn wanneer wij het zullen vragen 
tbV£rste van de d i i e j - jn r d e e ^  
zal het nationaal leger aan het h oo fd  te 
p laatsen  van de b est bewapende le g e r s  
d ie er  bestaan.

Verder nog trekt de Broqueville ten 
strijde tegen de verkorting van diensttijd 
omdat de eenheid en samenhoorigheid 
van de gevechtseenheden er door ver
zwakt worden. « De samenhoorigheid is 
dns in rechtstreeks verband met den 
aktieven dienst «.

« Men begrijpt gemakkelijk dat maat
regelen genomen met de hoop die ver
mindering van de verdedigingsmiddelen 
te vergoeden, zooals het maken van be
stendige versterkingen, de verbetering 
van onze lage actieve kaders en aanvul- 
lingskadt-rs, de volmaking van onze 
bewapening en van onze bevoorrading 
de verbetering van onze noodige leermld 

. delen om het onderrichten der troepen te 
versterken, enz., kunnen hun gevolgen 
niet hebben gelijktijdig met de verkorting 
van den diensttijd. Er is langen tijd noo 
dig alvorens de goede gevolgen der eerste 
blijken ; het slecht gevolg van den twee 
den maatregel (verkorting van diensttijd, 
voor de waarde van het leger zou onmid 
dellijk, ontstaan « Hetgeen in een een 
voudlg Vlaamsch zeggen wil : voor 
oogenblik in alle geval geen verminde 
ring van diensttijd. We zullen eerst ons 
leger op alle wijzen versterken, miljarden 
uitgaven doen voor bewapening en ver
sterkingen en dan na enkele jaren zuller 
wij kunnen ondervinden Indien met die 
legerinrichting geen verkortendiensttijd 
zou kunnen ingébracht worden. Maar 
eerst veel later, hoor, als we den heilza- 
men invloed van die hervormingen heb
ben kunnen nagaan.

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

op ons blad

En nu over ’t militair akkoord met 
Frankrijk :

« Daarenboven ligt het voor de hand, 
dat de verbintenis van militaire samen
werking aan onze grens slechts kan na 
gekomen worden in de mate w aarh  wij 
ze kunnen uitvoeren Ware onze macht 
ontoereikend om de bedreigde grens te 
dekken, zonder ons aan een ramp bloot 
te stellen, we zouden ten onrechte doel
matige hu p verwachten op die grens, en 
ware ons leger niet bij m tchte den vijan- 
delijken aanval op België tegen te hou
den dan zouden wij ook niet mogen 
hopen op eigen grond gesteund te wor
den. »

Vlamingen overdenkt nog eens go e l 
die woorden I Trots alle protestaties is 
het nog een hel klaar bewijs dat België 
niet vrij is zijn eigen verdediging in te 
richten, maar onder den dwingenden 
eisch van het Fransch leger bevel staat.

Heeren van de Mandelbode, wat zegt 
gij van den invloed der demokraten 
op die levenskwestie voor ons Vlaam
sche volk ?  Of is het u genoeg dat langs 
hier of daar een stukje brood, een toe
lage of een stoffelijk voordeel u toege
worpen worde, opdat gij de hoogere 
levenskwestie verloochenen zoudt ? 
Zoudt gij het over uw hart krijgen kun
nen, de ziel van een volk, het vrije be
staan en eigen zelfstandigheid te verkoo 
pen tegen een hoopje zilverlingen ?

Goed heil het
Vlaamsche Kruis

Wie gisteren nog scepti'ch was tegen
over de bestaansmogelijkheid van een 
Vlaamsch K uis, zal opgekeken hebben 
bij het ontvangen van het eerste numm r 
dat, zeer verzorgd, ais propagandanum
mer werd rondgestuurd.

Het is voor wat vorm en inhoud betreft 
verraspend en van harte heeten we het 
welkom in ons midden.

Dat het Vlaamsch kruis leve, gedije.
Dat het Vlaamse i kruis op zijn terrein 

goed werk levere.
Dat het Vlaamsch kruis rekenen en 

«teunen moge oo de medewerking en 
sympathie van alle Vlamingen is onzen 
besten, onzen vurigsten wensch.

Een ongehoord schandaal
Wij krijgen volgenden brief uit Hasselt.

Hasselt, 4 Januari, 1928
Vandaag, 4 Januari 1928, vroeg ik aan 

de rechter van Hasselt, mijn vonnis te 
mogen hooren verklaren in bet Vlaamsch 
daar ik geen Fransch versta.

De heeren rechters hebben brutaal 
geweigerd, zoodat ik nog niet weet wat 
de uitspraak Is.

Omdat ik daartegen hevig protesteerde 
hebben ze mij aan de deur gezet.

Anna Mas,
24, Fruitmarkt.

Kerkelijk Nieuws
K ERK ELIJK E KALENDER

15 Z. 2e Z na HH Drie Konin 
gen, semid , com. van H Paulus, 
b , en van H. Maurus. — V. van 
den Z , com. van H. Marcellus, 
en van H. Paulus.

16 M H. Marcellus, bmr.

te terne.
19 D HH. Marius en Gez , mr.
20 V. HH. Fabianusen Sebasti- 

anus, mr.
21 Z H. Agnes, mgmr. 

 ■

gh em , agent van Antverpia. Strikte ge
heimhouding. Volledige waarborg. Stel 
niet langer uit, want ’t kan U morgen 
berouwen !

G esprongen . — Woensdagna
middag sprong de piston en de 
cylinder van de groote machien in 
de stadselectriciteit.

A fslag  op het verbruik  elec
TRICITEIT VOOR VERLICHTING. - De 
gtmeentera^d stemue met alge- 
meene stemmen een afslag op het 
verbruik van electriciteit vo )t de 
Kroostrijk Gezinnen.

De lifden die in de voorwaar- 
den verkeeren (minstens 4 kinde
ren onder de 16 jaar) om dien af
slag te genieten kunnen zich aan
geven in ’t Vlaamsch Huis op 
Zondagen 15, 22 en 29 Januari, 
telkens van 9 tut 10 uur voormid
dag.

Men vraa gt te koopen aan h o o g e  p r ijs  :

Mollenvellen
Zich aanbieden o f  schrijv en  :

H. Brunei), Lakenstraat. 93, Brussel
Kinderwerk «DE ZORGZAME MOE

DER». Lokaal : Kruisstraat, 2, Iseghem. 
Raadpleging ieder Dinsdag van 2 tot 4 u. 
— Verslag van het jaar 1927 : De eerste 
raadpleging van het Kinderwerk « De 
Zorgzame Moeder » had plaats op Dins
dag 4 Januari 1927. Alhoewel het winter 
en koud was werden er op die eerste 
raadpleging 16 kinderen aangeboden. 
Voor een begin was het dus nogal goed 
en Juf'/r. Fockenler, provir.tiale toeziebt- 
ster, die aanwezig was, drukte er dan 
ook hare tevredenheid over uit.

Onderstaande cijfers toonen echter aan 
dat d e t enkel het begin goed was, maar 
dat het werk gedurende het eerste jaar 
bestaan prachtige uitslagen heeft bereikt

Door den heer Vankesbeecfc, Genees
heer der Raadpleging , werden er 77 kin
deren. van D to t2 jaar, onderzocht, en er 
hadden in het geheel 995 aanbiedingen 
plaats, verdeeld als volgt :
Ie kwartaal in 12 raadpleg. 204 aanbied. 
2e » 12 » 223 »
3e » 12 * 279 *
4® » 11 » 290 *

STADSNIEUWS
APOTHEKERSDIENST. - 

’s Zondags is er maar één apo 
theek van stad open Apotheker 
van dienst - -
Brugstraat.

Florent Laleman,

MOEDERS : 
MEDICA zeep 
kinders : Echte

wacht niet langer de 
te gebruiken voor uwe 
gezonheldszeep in alle

apotheken verkrijgbaar aan 4,50 fr

Kerkelijke S t a t ist ie k . —  Sint 
Hilonius 

Huwelijken 1927 : 84 1926 84
Doopen * 166 * 192
Sterfgevallen » 131 » 131
Onder de sterfgevallen in 1927, 

i i jn er 25 van minderjarigen en 
106 van meerderjarigen ; 10 zijn 
haastig (H. Olie) en 11 zijn subiet 
gestorven.

H. Communies :
St Hiloniuskerk 1927:155.000
Boscbmolens 
St Jozefscollege 
KI. van Maria 
Hospitaal 
Oude mannenhuis 
H. Hert
E. P. Capucienen

22 400
40.900 
47 350 
37.600
6 300

43.900 
65 000

1926: 153.700
» 20.700
» 49.5r0
» 48.350
» 41.200
» 5.800
» 46.000
» 65.000

Totaal 418.450 434.150

F. Vanhauw aert-D em eurisse
OMMEOANGSTRAAT 9F, ISEGHEM

Groote keus van 
a lle  w interartik els

B enoeming . -  Heer Jos. Ran- 
son, opperwachtmeester der gen 
darmerie van St Pietersleeuw, is 
politiekommissaris benoemd der 
stad.

D ieven . -  Bij de werkman De- 
puydt Jules, Nederweg, hebben 
Maandagnacht dieven een drietal 
konijnen, een velo en eenige klee- 
deren gestolen.

Om te verhinderen dat zij ge
stoord werden, hadden zij den 
beirput opengelegd ten einde er 
desgevallend den eigenaar, bij 't 
verjagen der dieven te doen inloo- 
pen Zulke misda tigers verdienen 
n flinke afstraffing.

JAMMER. — Velen beklagen zich te 
laat dat ze geen verzekering namen op 
iet leven, tegen brand en ongevallen, bij
J . D enys, Wantje P ieterstraat, 30, Ise-

Het Werk van Kinderwelzijn is Inge
richt voor al de kinderen van 0 tot 2 jaar 
van geheel de stad. Het is dan ook ver
heugend te bestätigen dat de Raadple
ging bezocht wordt door moeders van 
alle partijen en standen. Allen komen er 
met heùelfde doel, te weten : om den ge
zondheidstoestand te kennen van hun 
kindje en goeden raad van den genees
heer te ontvangen.

Om het vooruitzicht aan te moedigen 
wordt sedert 1 Ju li door de stad een toe
lage verleend voor geneesmiddelen voor 
de kinderen van min dan 6 maanden die 
de Raadpleging volgen. Na 6 maanden 
kunnen de kinderen immers allen in bun 
ziekenbond da geneeskundigen dienst 
ontvangen. Dit is een schoon voordeel 
voor deze die het Kinderwerk bezoeken 
en het is tevens een aanmoediging voor 
de moeders om hun kinderen aanstonds 
na de teboorte in den ziekenbond te doen 
inschrijven.

Mochten alle moeders meer en meer 
begrijpen welke onschatbare voordeelen 
het Kinderwerk en voor haar zeiven en 
voor haar kinderen medebrengt ?

Mochten alle moeders meer en meer 
alle vooroordeelen tegenover het Kinder
werk van kant zetten en hun kindjes ter 
Raadpleging brengen.

Binnen kort wordt door het Kinder
werk een vergadering belegd voor al de 
vrouwen van geheel de stad, met voor
dracht door een geneesheer over « Vrou
wenziekten » en met een verrassing voor 
de leden van het Kinderwerk.

De datum der vergadering zal later 
kenbaar gemaakt worden. M , M .

Nota van de Redactie. — Wij vinden 
het Kinderwerk een werk van allereerste 
noodzakelijkheid. Wij betreuren echter, 
dat zulk werk gehuisvest is in een poli
tiek lokaal, hetgeen voor honderde moe
ders principieele bezwaren tegen het 
volgen der raadplegingen meebrengt.

Wij meenen dat er in ’t Stadhuis plaats 
genoeg is, om dat werk te huisvesten, en 
zijn overtuigd, dat er dan n ietenkei 995 
maar 1795 aanbiedingen zouden zijn.

De gezondheid van alle kinderen is 
van zulke waarde, dat voor het bezoek 
van dit werk alle beletsels, ook princi
pieele moeten uit den weg geruimd wor
den.

Het Stadsbestuur aanbevolen.

BURGERLIJKEN STAND.
OEBOORTEN 

Mariette Vervaecke, d. van Odilon en 
Maria Cantfort, Abeele.

Lucien Dewaele, z. van Hieronymus 
pn Julienne Cannaert, Bellevuestr,

Firmln Guillemyn, z. van Rem! en M a
ria Oosterlynck, Papestr.

M aria Barbier, d. van Firmln en De
nise Sachet, Ommegstr,



Godelieve Vanderhelst, d. van Frans 
en Alicia Kesteloot, Hondstr.

Erie Michiels, z. van Maurice en Lea 
Werbrouck.

G isp ird  Bruneel, r. van Aloys en 
M -u H I 'i i  Vanfieteren, Noordkaai 585.

No5! Hispeel, z. -'an Victor en E isa  
Sta s, Va i den B >i> lerdelaa , 4.

G a 1 vercl -merr, t .  van Henri en 
Martha P nnecouck, Hondstr. 290

J irq  i^Hne Can lere, d van Gerard 
en Godelieve Vanlandeahem, Abeele.

Simonne O r  ette, -an F e brick en 
en Magdalena M m teyne. H >ndstr 18.

Eu ene Baele, z. van Julus en Clemen
tine De Nafyer, K iblestr 4J .

Cy illu sS 'ove , z. van Gerard en EUsa 
Vergeyle, Meene^sfr. 21.

L'icien Naessens, z. ^anjuu< en Laura 
Vermeersch, Zuldkaa*.

J ‘cquel n Dema . d. van Edmond en 
M agdalena Pa-txn, R ui^selschestr. 509.

OVERLIJDENS
C e s tan t De örabandere, wever, 69 j. 

man S o ^ ie  Herman.
Florentins Boone, huish. 68 j. w® Leon

BiH'au. .
Henricus Seg^rs, zwingelr, 72 ]. wr 

Mathilde Parm ertler.
N ë' H<*sopel. 5 d.
Ma-ie Prugg '«n ^b 64 j ongeh.

HUWELIJKEN
J->zef M 'm U y , timmemib. ^1 j 

Jeannette Dubaere, tmlsw 28 j.
Florent Lafere, schoenm. 24 j. 

Ivoane ^anackere, scboenbw. 21 j.
M<u Itlus B 'uck^ert timmerm. 32 j 

van Cac?item, en Marie D’artois.dienstm. 
23 j.

G orges Nonkel, schoe'-sniid^r, 29 j. 
en fAa*hilde Sahbe. fab 'lek^  27 j.

C»miel Kaes, schopnm. 23 j en Mar
garetha D» Brahandere, se'io^rfw 20 j.

Gerard W tltenler, h rsHm . 20 j. en 
Alice L^b'y. spinster. 19 j.

Noö Couckhuyt, fabH^kw 22 j. en 
Irma Ciaijmaert, h!iisw 22 j '

SMvain Vansteenkiste, schoenm. 24 j. 
en Sara Maes, bottienst. 21 j.

en

en

Uit onze Inrichtingen
Toon«elfeest Door do wel- 

b̂ *ke >det »O'ieelmaatschappij -De 
Moedertaa1» uit Roeselare wordt 
op 15 Januari in de zaal van ’t 
Vlaamsch Huis opgevoeri, het 
boeiendestuk «Tropenadel»,

De liefhebbers zorgen bijtijds 
voor hun toegangskaart.

ALLE VLAAMSCHE NATIONALISTEN 
STORTEN IN HUN EIGEN 

SPAARKAS

Sociale Syndikate

KRONIcJK
W evers misdag.

Maandag 1.1. vierden de vlas 
bewerkers en wevers hun jaarlijk 
sehen feestdag.

Te 7 1/2 uur trokken zij op 
onder geleide der Vlaamsche har
monie naar de kerk van het H. 
Hart, waar te 8 uur een H. Mis 
werd opgedragen.

In stoet kwam de heele groep 
terug naar ’t Vlaamsch Huis, 
waar de algemeene vergadering 
een belangrijke dagorde afhan
delde.

Eenparig besloten de leden geen 
loting te houden maar het daar
voor g stortte geld aan de plaat
selijke kas te laten ten voordeele 
der stakers borstelmakers

Onder de menigte heerschte 
d^ b jste geestdrift en na de ver 
gadering werd een flinK airke 
gespeeld en gedanst. Heel den 
dag werd er in ’t Viaamsch Huis 
op een deftig*3 wijze gefeest en de 
af vezige ' zullen hei zich deerlijk 
hebben beklaagd,

Op de straat is het er echter 
tamelijk brutaal en verwilderd 
toegegaan. We moeten dat betreu 
ren omdat den eerbied voor den 
werkman daardoor onmogelijk 
kan stijgen Laat ors, ons best 
doen opda* het toekomend jaar 
ook daar beter weze.

Bij de Schoenmakers.
Bij de taloninstekers der firma 

Depauw is ’n klei> e moeilijkheid 
gerezen De patroon brengt zon
der voorafgaande kennis der 
w erk liedenverenig ingen een 
nieuwe werkwijze in voege wa^r 
door de betrokkene werklieden 
benadeeligd zijn. ’t Is de eerste

maal niet dat er zich in dat werk 
huis dergelijke feiten voordoen.

De vereenigingen der werklie
den houden ?.ich niet dat geval 
bezig.

Bij de Bouwwerkers.
Onze vraag naar een loon van 

4 fr. per uur voor de bouwwer 
kers met 1 Januari, werd door de 
heeren patroons beantwoord met 
0,25 fr. opslag vanaf 1 Februari. 
Nadien hebben de patroons tuch 
besloten de 0,25 fr. verhooging 
vantf 15 Januari toe te passen.

De werklieden bouwwerkers, 
bijzonderlijk de timmerlieden 
worden hiermede bericht, dat ze 
desgevallend aan hun pitroon de 
25 c-ntiemen verhooging vanaf 
15 Januari moeten vragen. We 
hebben de schrijver van den ba 
<enbond beloofd, dat we niet zul 
len du den dat een patroon die 
verhooging niet toepast.

Op onze vraag naar toepassing 
van een tweede verhooging, ge 
zien het loon toch nog te klein is, 
heeft de patroonsbond rog geen 
öeslissirg genomen. De hee 
sekretaris aanvaard de gegrond 
heid van or ze vraag, maar roert 
de moeilijkheden der conkurentie 
in. We hopen toch dat eem- 
nieuwe verhooging zal toegepast 
worden. We zullen er voor ijve
ren.

Bouwwerkers, zorgt dat de 25 
centiemen vanaf deze week overal 
uitbetaald worden. De heeren 
patroons worden door onze ver- 
eeniging verwittigd.

Bij de Borstelmakers.
De staking duurt ongewijzigd 

voort Htt voorstel van den heer 
burgemeester, om besprekingen 
aan te vangen op het gewijzigd 
voorstel der heeren patroons werd 
door deze verworpen. Er is <'us 
geen haast bij voor de bazén Ons 
is het goed Schoenmakers ! Tex- 
tiel- en Vlasbewerkers, Metaalbe
werkers, enz....

Handelaars, neringdoeners, gij 
zult niet toelaten dat etn huisge 
zin armoe lijdt. De borstelmakers 
strijden tegen de hardvochtigheid 
van sommmige borstelmakersba- 
zen die moeilijk kunnen verdragen 
dat de werkman met eerlijken 
arbeid, eerlijk brood verdient. De 
werklieden zullen deze maal het

pleit winnea. Va&af Zondag a, s-r 
zullen de boden met lijsten on
dersteuning inzamelen. Gij zult 
mild geven, want de strijd der 
borstelmakers is uwe strijd.

ARDÖYE.
Maandag vierden onze wevers, 

vrouwen en mannen, hun feest
dag. De E. H. geestelijken had 
den een H. mis geweigerd en 
daardoor kwamen de werklieden 
te 8 1/2 uur in hun lokaal bijeen.

Na een korte maar roerende 
aanspraak van den heei voorzitter 
werd heel den voormiddag gefeest 
in gezang, muziek en dans. Alles 
öd een zeer deftige en toch zeer 
aangename manier, ’s Middags 
was er gezamenlijk noenmaal 
waaraan een zestigtal leden deel 
namen Alles smaakte opperbest 
en na het noenmaal sprak den 
heer M. Vandewalter en den heer 
J. Declercq tot de menigte.

Deze laatste drukte geweldig 
op de handelwijze van de Geeste
lijke Overheid, en bezwoer de 
leden trouw te blijven aan hun 
Geloof, en aan hun Gees'elijke 
Overheid, doch tevens hun vrij 
heid en hun zelfstandigheid hoog 
te houden.

Na de aanspraken trokken de 
feestvierenden naar hun vrienden 
herbergiers in Coolscamp en 
Ardoye ’s Avonds had er een 
prachtige loting plaats en laat in 
den avond trok iedereen voldaan 
naar geest en lichaam huiswaarts.

’t Vrij Kristen Syndikaat heeft 
op Weversmisdag veel gewonnen 
aan achting en aan onderlinge 
st rkte en vertrouwen 

Heer Voorzitter, bestuursleden, 
werkt zoo voort, de toekomst is 
aan U !

SUIKERBAKKERId
Alberic Debruyne-Devolder

Rousselarestraat, 18, ISEGEM

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.
Qroote keus van Spekken, escence, acidulé, forré.

E ierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In ’ t klein

B i j z o n d e r e  P r i j z e n  v o o r  V o o r t v e r k o o p e r *

GROOTE MAGAZIJNEN VAN NIEUWIGHEDEN G ENT

Telefoon 336

VELD 3TR A A T, 41 en VO LD ERSSTRAAT, 27
V o o r d e e l i g s t e  V e r k o o p h u i s  v a n  g a n s c h  B e l g i ë

MAANDAG 16 JANUARI 1928 en volgende degen

W T T G O E D

Het W ITGOED van 1 INNOVATION is met juistheid gewaardeerd 
door zijne kwaliteit en lage prijzen, alsook bij gelijkheid in hoedanigheid.

KEUKEN HANDDOEKEN
in katoen 1 7B

6 0 X 6 0  cm. 
dezelfde Kalf katoen 

6 5 X 6 5  cm. 
MADAPÖLAM I R. breed
te 72 cm. 1650
den knip van 5 met. 
den knip van I 0 met. 33 .00  
MADAPOLAM fijn D.D.C  
A., breedte 80 en 82 cm., 
den knip van 4 9 OO

1 0 meters 
SHIRTING versterkt D. F. 
C. A ., breedte 80 5 9 OO 
en 82 cm., per met.
Hoïlandsche FLANEL, 
breedte 70 en 72 cm., den 
knip van l 8 s °

5 meter» 
B E D L A K E N  versterk
te kretonne
maat 250X 150 22.50  

„ 2 7 5 X 1 7 5  26 .50
3 0 0 X 1 9 5  32 .50  

B Ë D L Ä  K Ë N kretonne, 
opengewerkt borduurwerk 
maat 19 5 X 3 0 0  3 7 OO 
Het onderlaken R.B.

19 5 X 3 0 0  34 .00
het bijpassend kus

senovertrek 13 .50
B E D L A K E N  gemengd, 
opengewerkte fantasie en 
borduurwerk 25/1 
maat 18 0 X 2 7 5  65 .00

„ 2 0 0 X 3 0 0  78 .00

„ 2 2 0 X 3 2 5  95 .00

2 4 0 V 3 2 5  108.00

723

Het bÿpasiend kussen 
overtrek 22 .50

KUSSEN OVERTREK ma- 
dapolam, strook met 5 25  
opengewerkte steken 
KUSSEN ÖVERTREK shir
ting, opengewerkte 6 28 
steken en festoen 
KUSSEN O V E R T R E K  

,,Georgette'*
S. B. F 

KUSSEN OVERTREK kre-
tor.ne, opengewerkte 8 75 
steken en festoen 464 
NEUSDOEK mooi batist 
katoen, met opengewerkte 
zoom en met de hand ge
borduurde naamletter. 
Maat 2 9 X 2 9 , ^ 6 90
per 6 neusdoeken 
Dezelfde maar zonder O 85  
naamletter, per stuk 
NEUSDOEK zeer mooi wit 
batist katoen, met open
gewerkte zoom, medaillon 
en geborduurde naamletter 
maat 3 3 X 3 3  cm. Q 90  

per 6 neusdoeken 
NEUSDOEK zeer goede 
kwaliteit wit batist garen 
en katoen, opengewerkte 
zoom, met de hand gebor
duurde naamletter, 
maat 3 0 X 3 0  cm., 

per 6 neusdoeken 
NEUSDOEK zeer mooi wit 
Kortrijksch lijnwaad, wit 
loofwerk, gezoomd en ge
borduurde naamletter, 
maat 4 5 X 4 5  cm., 9 9 O 

per 6 neusdoeken 
dezelfde zonder naamletter 
per stuk 1 ,45
id. maar 4 0 X 4 0  cm. per 
stuk 1 .15
NEUSDOEK zeer mooi wit 
batist katoen, met de hand 
geborduurde naamletter, 
maat 4 5 X 4 5  cm. 1 9 5 °  

per 6 neusdoeken 
dezelfde zonder naamletter 
per stuk 2 .50
ZAKDOEKJE mooi batist 
katoen, witte grond, gewe
ven fantasie loofwerk, goe
de kleuren, opengewerkte 
zoom; bestaat in maluw en 
goud, blauw en goud, goud 
en maluw. Maat 2 9 X  

29 cm., per stuk 
dezelfde, maat 4 5 X 4 5  cm. 
per stuk 0  1.95
TAFELSERVET mooie d a
m ast dei Vogezen, aanbe
volen artik e l, 2 75

maat 6 0 X 6 0  cm'

ZAKDOEKJE zeer m oo i  
batist katoen, gekleurde 
grond, zoom, naamletter 
en «child in fantasie bor
duurwerk hooge kleuren. 
Maat 2 4 X 2 4  cm. het kar
tel van 6 uitgezoch- 1 1 9 0  

te kleuren, 
Fantwü"''VÏÊMANT'vior' 
vallicht of schort, mooie 
gedrukte schikkingen,
groote keus kleuren, 6 90  
den vierk. 75X ^ 5 cm. 
TAFELLAKEN 7 ,Le» Mar
guerites” damast, wit ka
toen goede kwaliteit

maat 13 5 X 1 3 5  26 .00
„ 1 6 0 X 1 6 0  32 .00

16 0 X 2 0 0  42 .00
16 0 X 2 5 0  49 .00

De bijpassende servet
maat 3 6 X 3 6  2 .45

„ 6 5 X 6 5  6.50
TAFELLAKEN „Les Mi
mosas'1 mooie witte da
mast, garen en katoen, fij
ne artikel, onverslijtbaar, 

maat 1 6 0 X 1 6 0  42 .00
„ 16 0 X 2 0 0  52 .00

16 0 X 2 5 0  65 .00
16 0 X 3 0 0  75 .00

D' bijpassende servet
65X 65  6.90

NIEUWIG: THEESERVIES
witte geruitte grond «b 
boord in fantasie geweVM. 
onverslijtbaar en gewaar* 
borgde kleuren,

maat 1 4 0 X 1 4 0  24 .00
14 0 X 1 6 5  29 .00

„ 14Q)<;ioo— m  nn
De bijpassende servet

3 5 X 3 5  1.78
THEESERVIES in mooie 
damast en gekleurde grond, 
katoen, binnenste open
gewelkt geweven, groot» 
kleuren; bestaat in blauw, 
groen, tango en bruin 

maat 1 4 0 X 1 4 0  35 .00
„ 14 0 X 1 8 0  45 .00

14 0 X 2 0 0  55 .00
De bijpassende «orvet

3 5 X 3 5  2 .75
TAFELLAKEN in etamine, 
onverslijtbaar, gewaarborg
de groote kleuren; bestaat 
in rood en groen, goud en 
blauw, blauw en goud, 

maat 1 0 0 X 1 3 0  15 .90
„ 13 0 X 1 3 0  21.00
„ 1 3 0 X 1 5 0  24 .50

TAFELLAKEN voor het 
ontbet, damast katoen, w it
te grond, geruit en boord 
in fantasie geweven, on
verslijtbaar, groote kleu
ren; bestaat in blauw en 
goud, goud en blauw, rood 
en %roen,

maat 1 0 0 X 1 3 0  15 .00
,, 1 3 0 X 1 3 0  20 .00
„ 13 0 X 1 5 0  25 .00

SPONSHANDDOEK wit, 
zware kwaliteit, lito 2 90  
rood,maat 40X ® 0 cm.

SPONSHANDDOEK wit 
katoen van goede kwaliteit, 
zeer «ponsachtig, lito rood, 
maat CJ90

50 X  100 cm.
SPONSHANDDOEK fan
tasie, mooi katoen weefsel, 
zeer sponsachtig, zware a r
tikel, bestaat in roos, geel 
en blauw, 8 90
maat 5 2 X 9 5  cm.

SERVET „Nid d’Abeille»”
zacht katoen, onverslÿt- 
baar, boord: rood, met
franjen, 3 25
maat 45X ^ 0  cm. 
HANDDOEK gewaafeld 
weefsel, lito rood en fran
jen, maat 1 8 8

40X ® 0 cm. 
denzelfde met naam

letter 2 .45
TAFELLAKEN voor het 
ontbijt, mooie fantasie 
sch ikkingen, gew aarb o rg 
de a rt ik e l; beeteat in o ran 
je  en blâuvr, b lauw  *n 
rood, rood eu biauW,

m aat 110 117 7 .50
„ 1! 130 8 .50

LAVABO VERSIERSEL
mooi gebloemd dik weef
sel; bestaat in blauw, 
groen, goud en roos. De 
garnituur bestaat uit een 
lavabodeken 5 0 X 1 0 0  cm. 
en een vierkant 

4 0 X 4 0  cm. 
BÄDKLEED mooi wit 
sponsweefsel, zeer spons- 
achtigen artikel, 
het kleed 4 9 ^ 0

1 4 5 X 1 5 0  cm. 
de badkap Q Q 00

1 4 5 X 1 5 0  cm. 
STÓOR „Medici*” grond 
nagemaakte geknoopte 
net, kanten kremkleurig 
en tusschenkant soort haak
hoogte 2 m. 2400
breedte I m., de m.
STOOR „Medicis" in dik
ke vischnet, mazen van 
10 mm., borduurwerk in 
gemerceriseerd katoen, 
franjen en eikels met de 
hand gemaakt,

maat 14 0 X 2 2 5  89 .00
„ 17 0 X 2 2 5  105 .00
„ 2 0 0 X 2 2 5  129 .00

BEDSPREI grond grauwe 
net namaak wiekborduur- 
werk
maat 2 4 0 X 2 0 0 .
GORDIJN grauwe net, na- 
maak wiekborduurwerk, 
breedte 60  cm. 5 25

de meter 
TUL netvormig met teeke-

---raat --
groen-blauw, groen-tango, 
breedte 60 cm. 5 90  

de meter 
LAIZE net, ivoor, voor ge
fronste gordÿnen, onver
slijtbaar,
breedte 70 cm. de m. 4 .50  

„ 100 „ 6 .50
„ 140 „ 9 .00

ETAMINE voor meubilee- 
ring, groote keus strepen, 
grauwe tint of wit, ^ 5 0  
breedte 140 cm. de m. 
VENSTER VERSIERING; 
drie stuks in etamine gebor 
duurde teekening, blauw, 
tango, of tango en groen; 
gordijn hoogte 2 7 5 X 6 5  
cm., band breedte 6 9 ° °  
2 0 0 X 5 0  cm., de garn. 
ONDERKANT voor stoor, 
grond armure, teekening 
namaak haakwerk, ^ 9 0  

hoogte 60 cm.
TUL, net kremkleurig voor 
meubileering, breed- 8 90  
to 180 cm. de meter
BEDDEKENS witte wol, li
to blauw 1 R.

maat 7 5 X 1 0 0  19 .00
„ 15 0 X 2 0 0  69 .00
„ 17 0 X 2 2 0  89 .00
„ 19 0 X 2 4 0  109 .00
„ 2 0 0 X 2 4 5  129 .00

Äigeriaansche B E D D E 
K E N S

m aat’ 15 0 X 2 0 0  75 .00
i, 17 0 X 2 2 0  95 .00
„ 19 0 X 2 4 0  1 15 .0 0

2 2 0 X 2 4 5  135 .00

BEDSPREIEN wit «tep 
weefsel,

maat 1 5 0 X 1 3 0  29 .00
„ 15 0 X 2 0 0  42 .00
„ 18 0 X 2 2 0  55 .00

BEDSPREIEN gevuld met 
wol „Prima”,

maat 1 0 0 X 1 3 0  55 .00
1 3 0 X 1 5 0  75 .00

„ 15 0 X 2 0 0  95 .00
$  „ 17 5 X 2 2 5  125 .00

„ 2 0 0 X 2 2 5  145 .00
„ 2 2 0 X 2 4 0  168 .00

PARUUR in effen zyde 
jersey, vèrsierd met mooie 
kant ,,Binche”, kleuren: 
zalm, parma en wit, het 
hemd of 1 4 0 0

de broek 
PARUUR mooie zachte 
m adapolam , opengew erkte 
steken ; het hemd of 6 ° °  

de broefc 
Het bijpassend

nachthem d 12.30

PARUUR mooie witte ba
tist, opengewerkte steken, 
getrokken draad, met de 
hand geborduurde motiefs; 
het hemd of 1 Q 90

de broek 
Het bijpassend

nachthemd 27 .00  
PARUUR gekleurde toiïi- 
ne, versierd met openge
werkte steken; kleuren: 
zalm en parma, het ^ 9 0  

hemd of de broek 
PARUUR witte batist, ver
sierd met opengewerkte 
steken en geborduurde bol
letjes, het hemd of 8 90  

de broek 
Het bÿpassend

nachthemd 15 .90  
PARUUR gekleurde toiïi- 
ne, versierd met gebor
duurde motiefs, kanten Pa- 
rijsche steken; kleuren: 
zalm en parma, het 1 0 9 °  
hemd of de broek 
Het bijpassend

nachthemd 19 .90  
COMBINAISON zijde je r
sey, versierd met kant 
„Binche”, kleuren: zalm, 
parma, wit en l 8 °o

zwart
COMBINAISON krepon 
versierd met stepsels; kleu
ren: zalm, parma, 1 0 ° °  
wit en zwart.

SCHORT kamermeid, shir
ting goede kwaliteit, ver- 

"fclciU lHtt vp>BJUge- — 
werkte steken, 

SÏHÖRT kamermeid, ve r
sterkte shirting, versierd 
met festoen en belegfd n&et 
engelsche , I I 50 

broderie 
SCHORT zeer omiijfvend, 
effen zephir, versierd! met 
fantaisie puntjes, roos^OO  

blauw of parma 
SCHORT zeer o ml ÿ Vend, 
gestreepte Vichy 1 1 00 

sterke kwaliteit 
Kunstmatige ZIJDE „Inno’* 
zeer zacht en blinkend, 
voor haakwerk, breiwerk  
en franjen. Bestaat in wit, 
zwart, en mode kleuren, 

De streng 4^®  
fan  50 gr.

LA1NE „Inno” zen draad, 
merinos extra zaclit, goed 
wasschend, bestaat in wit, 
zwart en mode kleuren.

Het plotteke 575 
van 50 gr.

NET geknoopt, echfae na
maak der inet de hand ge
maakte net, mazen I I 
breedte 240, kleuren: wit 
en grauw, 1690

de metetr 
BLOEZEN witte lcretonne 
«terke kwaliteit, voor da- 
men, van 44  to t 50 en 
voor mannen van 9 A 00 

52 tot 56  
dezelfde in beige zâjphir a l
leenlijk voor damten van 
44 tot 50 24 .00
SERVETTEN voor maand
stonden, mooie w itte tri
cot, X 2 ° °

per 6 servetten 
NAAIGAREN glanzend. 
500 yard«, goede kwaliteit, 
van nrs 24 tot 100, zw art 
of wit ] 3 0

per bobÿn 
per dozÿn 15.25-

ENGELSCH BED, rozetten 
in koper, ressort 3  draad
m< ' kader in hout 170°°

voor een pers. 
voor twee pers. 185 .00  

KNÖOPEN in p$rïemoer 
voor linnen, grootten van  
8 tot 1 3 % ,

het k aa rt je  1 2 9 °  
met 1 00 knoopCsn 

ONDERKANT v o ir '  stoort 
ivoor, v isschersnet met 
fran jen , borduurw erk
„flox” L9 90

hoogte 70 cm.

LINT wit katoen, voor 
«chorten, in stukken van 
10 meters,

nr 1 per stuk 1 .90
per dozÿn 22.25

nr 2 per stuk 2.10
per dozijn 24 .50

nr 3 per stuk 2.20
per dozÿn 28 .78

nr 4 per «tuk 2.48
per dozÿn 28.00

nr 5 per stuk 2.75
per dozijn 32 .80

LINT allerfÿnst voor lin
nen, in stukken van 10 m.

4 per stuk 
per dozijn 

nr 6 per stuk 
per dozijn 

nr 8 per stuk 
per dozijn 

nr 1 0 per stuk 
per dozijn 

nr 12 per stuk 
per dozijn 

nr 14 r  -r stuk 
per dozijn 

nr 16 per stuk 
per dozijn 

nr 18 per »tuk 
per dozijn 

nr 20 per stuk 
per dozÿn 

nr 22 per stuk 
per dozijn 

nr 24 per «tuk 
per dozijn

0.75
8.60
1.05

12 .25  
1.35

15 .75  
1.60

18 .75  
1.95

22.90
2.25

26.50  
2.55

31.00
2.85

33.50
3.25

38.25  
3.50

4 1 .2 5  
3.75

44.25

M ATRAS en HOOFDPE
LUW doorstoken en met 
ringbanden, gevuld met flo- 

2iiiv*.r wol. Harnast lijn
waad, alle kleuren en tee- 
keningen
breedte 92 cm. 225.00

122 „ 265 .00
130 „ 295.00

ONDERKANT voor stoor, 
ivoor, namaak Brugsche 
kant, hoogte 42 cm. -P90 

de m.

KANTEN en „PICOTS” 
namaak garen, hoogte IJ/2 
cm. 3 ®®

per 1 1 meters
KANTEN en TUSSCHEN- 
KANTEN „Valenciennes” 
en banden in tul oker en 
wit,
hoogte ï/ i cm. per

1 1 meters 8.00
hoogte 2 cm. per 11

meters 3 .98
hoogte I cm. per 1 1

meters 2 .98

KANTEN „Bretonne” tul 
oker en roosachtig, ge
kleurde bloemen, voor fijn 
linnen,
hoogte 4 cm. de m. 8 .50
hoogte 7 cm. de m. 14 .9 0
BELEGKANT hoogte 8 cm.

de meter 14 .9 0  
PLAT STUK voor hem
den 37 .50
KANT voor de broek 23 .5 0

KANTEN en TUSSCHEN- 
KANTEN wischdoek, ster
ke kwaliteit voor linnen, 
hoogte 6 cm. de 10 m. 7 .80  

„ 3  y A „  8 .90
m 3 cm. h 4 .78
,, 2  cm. „ 3 .80

Fransche effen KREPON 
goede kwaliteit voor linnen 
en „combinaisons” ter be
schikking in alle fijne ^ 5 0  
kleuren, wit en zwart

Gestreepte FLANEL voor 
hemden en .pyjama», beste 
kwaliteit, groote keu» stre
pen en effen kleuren, 4 SO 

de meter

NEOLINE zeer fijn effen 
weeftel, kwaliteit voor lin
nen en combinaisons, -tor 
beschikking in lilas, roos, 
zalm, vleeschkleurig, 450 
enz. de meter

Kunstmatige effene TOILE 
DE SOIE, aanbevolen weef- 
ael voor fijn linnen en com- 
tónaisons, groote keus fijne 
kieurexi, wit en 9 7 s

^  zwart

CEINTUUR in effen tijk, 
rekgom rond de heupen, 
goede kwaliteit en zacht 
gebaleind; bestaat in roos 
en hemelblauw van 9 OO 

58 tot 80 
BUlkCEINTUUR in weef
doek, knoopsluiting op 
voorkant, rijgsnoer op den 
rug; bestaat in roos en he
melblauw van I 0 9 0

58 tot 80 
BUSTENHOUDER in „toi
le de soie" versierd met 
kant; bestaat in roos, par
ma en wit van ^ 9 0

80 tot 105,
C E I N T U U R  kousenop
houder in mooie effene tijk, 
knoopsluiting op voorkant, 
rekgom in den rug, roos
kleurig, 1390

van 62 tot 84

CEINTUUR in zijde weef
doek zeer zacht en verdun
nend, rekgom in de heu
pen, met busc-sluiting van 
vóór, 4 paar kousenophou
ders in zijde; bestaat in 
roos en maluw van Æ Q00

62 tot 84

JERSEY ZIJDE fijne ma
zen, voor sierlijk linnen,
fyne tinten, 2450

breedte 1 20 cm.

TOILE DE SOIE echte zui
vere zijde, waschbaar, alle
tinten, breedte 80 2900

ZIJDE KOUSEN met naad, 
zeer zacht, bagatje met
opengewerkte steken, ver
kloekte voeten, 2 1 50 
alle mode kleuren,

Amerikaansch HEMD voor 
damen, wit katoen, intrek
bare ribben, zeer kloeke 
kwaliteit,

zonder mouwen 1 1 9 0  
nog operavorm

LIJFROK of ONDER- 
BROEK in jersey katoen 
goede kwaliteit, blauw, 
zalm, lilas, wit, lyf- 1 2 50 
rok of onderbroek

PYJAMAS voor kinderen 
in goede Vogeesche flanel, 
omvouwende kraag, ver
sierd met knoop»trikker»,

4 jaar 
6 
8 

10 
12 
14 
16 
18

18 .50  
20.00
21 .5 0
23.00
24.50
26.00  
27.80  
29 .00

PYJAM AS in natté zeer 
goede kwaliteit in blauw, 
beige, maluw of wit, kraag 
en mouwbanden in 4 9 OO 
vertchillige kleuren,

NACHTHEMD in madapo- 
lam, onverslijtbaar, 1990 
klassieke garnituur

COLS, slappe, mooie witte 
extra popeline, 1 9 3

de kraag

Drie Reeksen ZELFSTRIK- 
KERS in mooie fantasie 
zijde en nieuwe schikkin
gen, reeks A  5.00

B #  8.00
G 10 .00

HEMD garnituur popeline 
fantasie zijde, lÿf in kloeke 
witte kretonne, mouwban
den moesketier. het 2 3® ®  
hemd met 2 kragen

W it HEMD borst met 
plooien in mooie fÿne rep»
of satijn, lijf in beste 1950 
madapolam,
in allerbest« kwaliteit en 
orverslijtbjiar 29 .50

PYJAM AS in zeer goede 
Vogeesche flanel, fantasip 
strepen, beweegbare kraag, 
versierd met 2 9 ° °

knoopstrikker8

Yrangt onzen catalogus v: :i W lfG O k l) ,  hij za l I 
gratis women gezonden.

tç* *--- WS» -y”— orr.-. i*' «  ,* f  &

Verzendingen worden in gansch België .en het Hertogdom 
Luxemburg van at 100 f r. vrachtvrij gedaan, uitgezonderd voor zware 

w fclpïmmnde k&̂ wa.ren, welM «ene bijzondere inpakking tereischen.

D e  k o o p w a r e n  d e r  t e :  - o p s t e l l i n g  v e n  W I T G O E D *  s u t . t e n  u i t g e s t a & d  e n  k u n n e n  v o o r b e h o u d e n
i v o r d e n  v a n  c f  D O N D U m J A Q  1 2  J A N U A R I ,



Belangrijk bericht ! Gij allen die min of n̂ eer onderhevig 
zijt aar, borstkwalen : Brorchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

ailes beproefd hebt zonder afdo^nd effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mistnoe 
dig, vergeet niet dater een middel is dat sinds 50jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borstbaisèm Hlariin Toms, Resina zalf, Microbenpiiien
Volgt d e v o lled ig e  behandelin g voor zes weken waarvan het r e g e lm a tig  geb ru ik  de d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en  aldus ’t b est voorbehoedm iddel is tegen  d e ter in g  en  ’/ zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om inlichtingen aan-M A RTlN  TO M S, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel ASTHMA 

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

P R IJZEN  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,5« fr„ Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

M « t  O u d  B ie t *  d e r
is gekend voor Brouwerii “De M„

'4 gezondste, kloekste, aangenaamste

A. Louwaege-Verstraete, Cortemarck

In den

Zilveren vos
Alles aan zeer 
v oo rd ee lig e  prijzen

Ónmogelijke concurentle 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 7 , Isegem

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

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

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

HENRI SIMOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie m otors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zondèr verbintenis 

Voordeelige prijzen

ZANNEKIN
DUBBEL BLOND BIER
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij St 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

Neringdoenere, zoekt uw profijt !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.

GROOT KLEIN

Wed. VAN DE WALLE
ISEGHEM,

Z u id  kaai, 4 .

ROESELARE,
Trakelwag, 39.

Huishoudkolen
Machlenkolen
Anthracieten
Smiskolen
Cokes

Artificiel « Monsbr»nd » Fabriek van 
Kalk en Cement Betonburen
Cement- & Ceramiektegels Citernen
Dralneerbuizen 

Pannen 
Gleierstegels 
voor muurbekleeding 
Qegolfde en vlakke 
platen in asbestcement

Steenputten
Cementpannen
Kiekenkoten
Betondalles
Watersteenen
Schouwen, muurbekleeding

Poutrellen
Smidsljzer
LTU-|Jzer
Betonijzer
Peerdijzerg en nagel« 
Timmermansgerlef 
Artikels voor stoven 

Alam
Dakvensters

Fabriêk van g e g o t e n  c im en tteg e ls  en m arm erm osaiek tegels, merk V.

DE VALLENDE 
ZIEKTEN!

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
. P r t i *  t 3 0  f r a n k :

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

en nooit of nooit schadelijk Is
M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ften  van g en ez in g  z e lfs  van gw a t le n  d ie  r e ed s m eer

dan 20 ja a r  duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks b\j den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

M O N O
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, G rippe

OMDAT
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 geneesmi idélen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

worden, om hunne menig/uldige genezingen, zelfs in de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunnen aangenamcn smaak, door de moellijkste 
personen gemakkeüjk ingenomen worden, 

zij in geen cachetten zijn, en dus door de teerderste magen 
verdragen worden.

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 12 pakjes 4,50 fr.
in doozen van : 25 pakjes 8,00 fr.

V O L K S A P O TH E E K

MICHEL VERHAMME
Roeselaresttaat, 82  Iseghem

Nauwkeurig» All» scheikundig*
u itvoerin g van a lle Produkten
voorsch riften  der Alle binnen■ en buiten-

Heeren G eneesheeren landsche sp ecia liteiten

Koopl uoor uwe hinderen
by Vexjaardag of andere 
plechtigheden des j aars.

V oor onze klslne S ch ild e rs
KLEUR- EN TEEKENBOEKEN.

Bont en Blauw, kleurblok fr. 4,50
De B riefk aarten sch ild er , reeks van 4 

boeken. Per deel 3 ,—
Ons Teekenboek, reeks van 4 boeken

per deel 1,80 
Briefkaartenkleurboeken, per deel 1,80

Bijzonder aanbevolen
G. GEZELLE.

Vlaamsche Volksvertelsels. Met ge
kleurde omslag en 5 platen, geteekend 
door den kunstschilder K. Rosseeuw

4,50
H erman HENOT.

Kemptsche V olksvertelsels 7,50
Van dezen bundel zijn a ls afzonderlijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4,50
Van stimmen Jan en dommen Sus 1,50 
Het Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en andiere 

vertelsels 1,50
Kan. Amaat JOOS.

V ertelsels van het Vlaamsche Volk, 
3 bundels, elk 7,50
Van den eersten bundel zijn als afzon
derlijke deeltjes verkrijgbaar : 
Natuurverkl. Sprookjes 3 ,—
Van den gefopten Duivel 1,50
Vlaamsche Legenden 1,50
Van Duimpje en andere wondere 

Kinderen 1,50

Artistieke Prentenboeken

Aibumformaat, gekartonneerd
J enny DE BLOEME.

De W aterkindertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen 27,00

Alfred LISTAL.
Wat L isette droom de 15,—
Gouden R egen  15,—
't Is lan g g e led en  1 5 ,-

Andere mooie Prentenboeken.
Annie HOMAN.

Grieksche Sagen voor kinderen 7,50
Het nieuwe Dierenboek

stevig gekartonneerd 15,—
Idem, kleine uitgave 10,—

H. N. DE TREMERY.
Dik en Knuppie, een kaboutergeschie- 

denis, ingenaaid 4 ,—
P iet d e  Sm eerpoets, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
Hanna d e S loddervos, groot formaat 

gekartonneerd 12,50

« ONS THUIS SERIE »
DIETZ en LEOPOLD:

P la a gg ee s t ; Een vroolijk e m iddag; Een 
g r o o te  v erra ss in g ; Een g e z e l l i g e  droom ; 
Kees zijn avontuur, In d e Duinen; De 
avonturen van Jan; M oeders verjaar
da g ; Jokko ’t Aapje; Vacantie; Reuze 
pin .

Elk deel gekartonneerd, flink geïllus
treerd 10,—

C. ASTAES. Uit Moeders jeugd 7.80
Vertellingen 7.80
Herinneringen 7.80
Kindervriendjcs I 1.95

> II 1.95
* III 1.95

De wonderlijke dwerg 3,90

Al deze werken zijn op aanvraag te ver* 
krijgen in Boekhandel V olksverheffing. 
Bij de prijs dient 0,60 fr. voor verzen
dingskosten worden gevoegd.

z u r
MET ZEKERHEID VOOR ALTIJD GENEZEN 1 

^  a  WERELDBEROEMD **41

WOMp e r x JULF
*  *  apoTHEEK DEW ALVitó^A
DI£P£3TRflflT , HO, ANTWERPEN.

B I O E D V E Ë u i v e r j n ö
VOOR SPAND, HAARWORM 

BAARDZIEKTE, JEUKTE alls ANDERE

TE VERKRIJGEN 
in alle Iseghemsche Apotheken

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van 't bloed
ÜENEE5T ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
v erstop p in g , draa iingen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A .p oth eker V andenbussche
49, R IJS E L S TR A A T, 49,

Prijs 4,50 frank  P rijs 4,50 jrank
M E E N E N

P rijs 4,50 frank

Hebt g i j  p ijnen 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  ? 
Lijdt g i j  aan Jich t, heup o f  lend en jich t ? 

Zijt g i j  d oor Rheumatiek gek w eld  ? 
Zijn uwe voeten g ezw o llen  ?

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

7 Dit a lle s  zijn de zekere 
kenteekens dat uwe 

Nieren, Blaas of Ls vs r
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toevlu ch t m oet 
nemen toi een e e rn s t ig e  en  
nauwkeurige behandelin g met

7
Dalila Pillen

EN

Sam som '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 :

GOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Rachels en oasvuren
wendt u tot

Germ. GiieHlere-DuiiGK
R osselaerestr. 88, Iseghem

Magazijn van verlakt, aluminium en 
geniketeerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groot« kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

QazInrichtingen Zink & Loodwerk  
Spoed ige b ed ien in g M atige prijzen

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

jP ro b eert eens
met de produkten van

la
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderesten en kaders

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

VOOR uw

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEUERE-HUVSEHTRIIVT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en v ern issen . 
Groote keus van spon sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, trap loopers en karpetten

Trouw e bediening Lage prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL 

lIlbanhiQ : Antwerpen & Hortrljh
Agentschappen :

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

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U I8  T E  IS EG H EM  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

7
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Waarom hoesten a l' BORSTPILLEN LALEMAN 
U radlkaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn l|jden al* CACHET
TEN KEPHIL 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 ztyn als U ter apotheek Laleman alles kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apotheek Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(b|j de Oendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTRIJKSCHE BOUW- 
- EH HYPOTHEEKKAS -

BUREEL :

Groote 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 hulzen, ovei ’t overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O p m a k e n  v a n  P l a n s  e n  B e s t e k k e n  

voor ’t bouwen van huizen, v illa ’s, 
fabrieken, enz.

—  A l l e r h a n d e  V e r z e k e r in g e n  —  

Brand - Leven • Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O I D S
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

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


