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Alle mededeeüiigea mceUn ten laatsten deu 
Woecsdag middag voor ’t verschijnen van 

’t blad binnengezonden zijn. n
Aan Dr Borms

Als de echo’s van de minimalistische 
« argumentatie » doordringen tot in uw 
cel, Docter, dan moet U weten dat er op 
dit oogenblik verwoede pogingen worden 
i ngespannen door onze tegenstrevers om 
een nieuwe « held * op het schild te 
heffen, een naamlooze held, de Ac!ivist.

Het persoonlijk gedrag is ook hier na
melijk de vader van de tneorie

Ze zijn begonnen, om wille van het 
B ïlgisch smeer, met zich zelf te vetkoo 
pen.

Nu willen ze de prostitutie verheffen 
tot een leer, dit bewijst dat het jonge 
Vlaanderen hun arrivisme niet bijzonder 
e^el heeft ge-’onden.

De arrivisten vinden het noodig zich te 
verdedigen voor het Vlaamsch geweten.

Ze zullen hun pleidooi niet winnen, 
hoe behendige advocaten deze arrivisten 
ook mogen zijn.

Het geweten van Vlaanderen stelt uwe 
daad, uw offer tegenover bet verraad 
van deie O W ers — de uitspraak zal 
zijn voor U, de arme in de cel, tegen hen, 
de rijae knechten van de vijanden van 
ons vaderland.

Wa latsn z£ bazelen, Boims, over ne 
g a t iism e .

U v le ie n  van offer en liefde is geen 
negatie.

Gij, Borms hebt ons mesr gegeven dan 
alles wat Van C>u*elaert met zijn tries 
ti*en stoet vau epigonen ons kunnen 
schenken.

Gij hebt ons geloof gegeven, de hef
boom die bergen verzet.

Gij bebt door uw voorbeeld bewezen 
dat de inzet van den strijd, de veroveri' g 
van ona vaderland, het offer waard is 
van een mannenleven.

Honderd jaar was het geleden dat 
Vlaanderen zoo een bewijzend voorbeeld 
kreeg ...

Als ons de moedeloosheid besluipt en 
de twijfel ; « Is het wel de moeite waard 
om er zoo voor te slaven in zulke ellen
dige voorwaarden ?  » staat uw voorbeeld 
daar.

Uw oifer is een opwekking van elk 
oogenblik.

W aar hst gevlei en de verlokking van 
de anderen wenkt naar de gemakkelijke 
schande van het berusten in het onrecht, 
daar staat gij sedert tien jaar, nooit ont- 
mo-digd en wijst met onwrikbare kop
pigheid op het hooge doel : Vlaanderen 
vrij.

Omdat gij, Borms, de zwaarst getrof
fene, de moedigste zijt geweest, omdat 
gij, de tot den grond toe vernederde, 
onze steun zijt geweest, daarom, daarom 
danken wij u Borms.

Het dankgevoel beheerscht al onze 
andere gevoelens op dezen pijnlijken ver
jaardag ...

U had het recht ocs grimmig toe te 
spreken omdat wij zoo lauw en laf zijn 
geweest, dat we na tien jaar nog de poor
ten van uw kerker niet hebben kunnen 
open wringen.

We zouden uw toorn hebben begrepen 
en hebben verdragen.

M aar het eerste woord van ongeduld 
in uwen nood moet Vlaanderen nog 
hoon-n.

We voelen ons klein bij uwe kracht, 
maar uw bezielend voorbeeld heft ons 
boven de eigen zwakheid en van ver 
zullen we voort uw voorbeeld volgen.

Deze belofte is ons geschenk op dezen 
verjaardag.

Gii zult niet lijden en verdwijnen.
Uw leed zal ln Vlaanderen een nieuwe 

generatie hebben gewekt.
Tienduizenden in Vlaanderen ontwa

ken weer tot het besef dat het een eer is 
Vlaming te zijn, dat het een schande is 
onzen eige roemrijken naam te verwis
s e l  voor den naam v. n een parvenu uit
de ! 9« eeuw.

W.j ?u!len ijveren opdat deze tiendui
zenden Honderdduizenden worden, opdat 
in Viaanderen een r ituw e koene, held
haftige geest ontwake van wagen en win
nen, uw geest Borms, de geest van het 
actl isme.

Het activisme was geslagen.
Gij, Borms, hebt van de verslagene de 

overwinnaar gemaakt.
Borms we danken u om uw groote

e a v e  ,u ^Botms we zullen in trouw volharden 
voor het ho g ideaal.

Borms Vlaanderen zal dank zij uw
offer le  ̂sn

Uw >..ffer zal voort de tienduizenden
bedelen.

Tot over Vlaanderen weerom de zege- 
klok zal luiden.

Dr A. BORMS begint op voor de bevrijding van z’n zedelijke kracht door z’n h Vlaanderen gegeven.
— ........  ..... —..........  — -—  ------ I

Een laatste Oorlogsartikel van Dr A. BORMS
in October 1918 in het ac i visten-dagbla^ 

« Het Vlaamsche Nieuws » van Antwerpen versc'nenen|

8 Februari aan z’n 3 2 8 6 “* gevangenisdag 
Ik. W e danken en eeren hem om de groote og voorbeeld daardoor aan het strijdende

Amnestie ofte Vergiffenis
Ia het antwoord der Haversche re

geering op de vredesvoorstellen die de 
zwager onzer koningin, de Bïlersche 
graaf Törrlng, op eigen hand aan België 
heeft gedaan, lezen wij dat eene der 
voorwaarden waaraan Duitschland zou 
vasthouden, is, dat het « amnestie ver
langt voor de burgers die de plannen van 
den vijand hebben ondersteund » wat 
zou beteekenen, voegt Havere er aan toe, 
dat Dui schland aan de Belgische reg^e 
ring een daad van onderworpenheid wil 
opdringen. „ -

Reuter heeft daarvan onmiddellijk ge
m aakt: « België m^et amnesüe verleenen 
aan de menschen die voor Duitschland 
in de Vlaamsche kwestie geageerd heb
ben Degenen die met den bezetter handel 
hebben gedreven, zelfs in oorlogsartike- 
len, of die voor hem hebben gewerkt ia 
tiunne mjreitoeWSttiTic W Bjen e*r<J»armee 
ontzaglijke winsten en dividendes hebben 
opgestrekei, al de oorlogssjacheraars en 
woekeraars zuilen beschouwd worden 
als den vijand niet te hebben gediend ; 
noch met hem te hebben gehandeld ; 
enkel en alleen zal den zondenbok zijn, 
naar de bekende fabel waarin de mäch
tigsten de schuld van de pest op den 
zwaksten leggen :

.. . « le maudit flam in gan t, 
Ce p elé , c e  galeux , c e  m échant régim ban t»

Immets, zijn Vlaamsch recht eischen ! 
Wat denkt ge wel ?  En dat in de afwe
zigheid van stiefmoeder België 1 Neen. 
enkel de dood kan zoo een euveldaad 
uitwi8schen en de Belgische kefferkens 
eischen dan ook fiamingantenbloed.

Welnu wij zijn bereid het hun te g e 
ven, als ’ t moet, maar tegen hoogen 
prijs 1 niet waar, mannen van den Ijzer, 
kerels uit de kampen en leden onzer 
Wachten ?

Het Wolf-bureatf heeft aangaande de 
verklaring van de Haversche ministerie 
meegedeeld dat de Duitsche regeering 
geenerlei formeel vredesaanbod aan de 
Belgische heeft gedaan. Wij aktivlsten 
kunnen eraan toevoegen dat we niemand 
mandaat gegeven hebben, aan wienook 
amnestie voor ons te verzoeken; ja , dat 
w eer niet in ’t minst aan denken die ooit 
te vragen. Voor ons is de Haversche 
regeering de aartsvijand van Vlaanderen 
gewonden sedert zij dichter De Clercq 
en Dr Jacob broodroofde voor hunne 
vlasmschgezlndheld, de Vlaamsche hoo- 
geschool verketterde en hare professoren 
ontridderde, priester Van der Meuken 
verbande en onze Vlaamsche heiden aan 
't front wreedaardig verdrukte « omdat 
zij Vlamingen willen zijn » ; officieel ver
kondde dat zij, naarmate het grondgebied 
bevrijd wordt (1) alle vervlaamschlngs- 
werk zal sloopen ! Die regeering erken-

nen wij niet meer en we kunnen h^ar dan
ook niets meer vragen, in ’t allerminste
vergiffenis. Zijn bloedvijand vraag? men

geen vergiffenis ; men veeb t met hem tot
het uiterste en als men onderligt zoo blijft
nie*s over dan « v ï  victls » te ondergaan.
Wij hebben overigens aan niemand kwijt
schelding te vragen, immers wij hebben 
vóór God en ons geweten niets misdaan : 
ons eenlg vergrijp bij de kwade., is dat 
wij Vlaanderen boven Havere hebben 
gesteld en spijts alles getrouw gebleken 
zijn aan ons Vlaamsch vaderland. Zeker, 
we wete" het, en we hebben b«“t ons geen 
oogenblik ontveinsd, wanneer we nu bijna 
vier jaar geleden den strijd, op leven en 
dood aanbonden : Vlaanderen boven alles 
dienen, zou door onze regeering en haar 
franskiljonschen aanhang met hoog en 
landverraad worden gestempeld en zoo 
we ooit in hare macht vleien zouden wij

onze trouv aan Moeder Vlaandere 
schrikkelijk boeten. M aar in onze Vlaa 
sche volks- e": vadeilandslief ie heeft ons 
dat geen oogenblik afgeschrikt en da* 
hebben wij dan ook heel kalm v e rk la ag  
aan wien het hooren wilde, onder andere 
aan substituut Parmentier, wanneer hij 
mij op 8n Februari 1.1 op bevel der Hee
ren van H-ivere kwam aanhouden.

0 >n dezen strijd te beginnen was e?i? 
groote liefde voor Vlaanderen en een orig 
wankelbare wilskr ebt noodig : het is b 
negen op tien passieven, gebrek daara 
dat hen afdjdlg heeft gehouden. Hua r 
ls gemakkelijk voorwaar : lukt het, z 
weten z«* dat wij henüïet zu’len afstoi 
ten ; lijden we da neerlaag, zoo kunui 
ze ons steeds verloochenen en zegge 
« Nin u o v i...l * Zeer behsndig, zek| 
m aarzuileu zij ln geweten kunnen cel

plicht gekweten hebben? Met ons mag 
gebeuren wat w il, wij hebben tot rog toe 
gedaan wat menschelijk mogelijk w^s om 
ons Vlaamsch? land en volk in d rien gru 
weiijken wereldoorlog door den macht- 
honger ontketend, van den ondergang te 
redden ; wij deden nooit iets te^en Vlaan
deren, werkten enkel sameft m^t de be
zettende macht, wa^r net b j,a"g  van 
Vlaanderen 'u 'kseischte,dienden n-oiten 
zullen n^oit rechtstreek s D u sch e  olart.' 

nen dienen, m air lou tjr Vlaamsche. We 
aasden nnch op g-ld , noch op eer : ’k ben 

zoo arm als voor den o^rl^g, dst weten 
al die me kennen en heb m°er nog dan 
toen, de grootste zorgen om mijn talrijk 

gezin te onderhouden : van den strijd post

dien de Vlamingen me toevertrouwden, 
kan men zeker zeggen : « magus onus 
quam honos », dat het meer last is, dan 
eane eereplaats, hoezeer het rotsvast 
vertrouwen mijner strijdgenoten me ook 
vereere.

Anderen rondom ons, die aa^i goed koon 
patriotardisme deden, hebben wij intus- 
schen zien rijk worden, of ongezonde 
populariteit verwerven, met dierlijke 
driften bij de oorlogszieke massa op te 
zweepen ; zooals sommige kanselrede
naars zeker op e?n wenk van hoogerband 
iederen Zondag in de kerk — den tempel 
van Vrede nochtans — gewoon zijn te 
doen.

Franskiljons en passieven hadden zich 
maar met den vloed te laten meedrijven. 
Wij daarentegen hebben een langen tijd 
met schaarsche krachten, tegen een ge
weldigen stroom van haat en laster moe
ten varen, maar wij hebben spijts alles 
vol gehouden 1 En sedert ettelijke maan
den, onaangezien de w isselvaliige oor
logskansen en de veraebtebike middelen, 
die onze vijanden voortdurend aanwen
den, is de tij volop aan 't keeren en heb
ben wij zooals Gladstone eens zegde : 
« the flowing tide with us », bet wassend 
getyl dat weldra al e hinderpalen weg
sleept. Enkel een Fransch Engelsche 
militaire diktatuur kan onze volksbewe
ging nog stuiten : daarnaar hunke t dan 
ook de tegenpartij. Gaat die patriotardl-
sche wensch in vervulling dan no1/ zullen 
wij on/^ri plicht b'ii'/en dn?* ■ en ons we
ren to* d ^  l 33t s t ,ri *idoTnt'rht E ’ «tH-n 
wij <*e u'li'M vail- mnt fi-t ! (Vit Uun- 
ren « i j  u belogen, laffe frar-ski'jo-s !

Dr Auo. B o rm s . 

Uit « H et V laamsche N ie u w s . »

Verraad is het verkoopen van een hoogere liefde 

voor een lager doeleinde e .  h .  c y r i e l  v e r s c h a e v e .

BORMS
Noem m ij den h>ld uit h et h eir da t pa l,
Den man d er daad m et d e kracht d e s  • storm s, 
Den vasten v r ien d  m et het hart van g o u d  ?

Onthoud !
De held, dien ik nooit v e r g e ten  zal,
De v r ien d  van m ij van u, van al :

D aar is m aar één  
En eld ers g e e n  

In Vlaanderland a ls B orm s !

Bij een Oorlogshulde
aan Dr Aug, Borms

ln  Januari 1917 werd Dr A. Borms door zijn 
strijdgenooten gehuldigd. Te dier gelegenheid 
g a f  * De Eendracht », het schoone activistische 
weekblad een artikel dat we hier o verdrukken :

Eoii SSGlalfsüeoü oordeel ener Br fieras
« Z’n ja s  wa ’ kaa l, hij w as dokter 

in de letteren. » Zoo schreef M uitatulie 
in den aanvang zijner minnebrieven. 
Deze zin kwam mij in de gedachte, 
toen ik  las dat Dr Borms w as aange-

Ook hij is , of w as « der letteren 
dokter » ,  en ., ’ t is  waarachtig w aar, 
g ij ailen die hem beschuldigt financieel 
geprofiteerd te hebban van het akti- 
visme ..

Z’n ja s  w as kaal ! Zoo vaak  ik dezen 
droomer dit groot idealistisch kind 
gezien heb, viel het mij op hoe arm 
hartig deze man gekleed en geschoeid 
w as. Dat was niet de type 'jan de 
staatsruif — vreters, niet de type die 
zich gaf voor een zaak uit w inst of 
eigenbelang Neen, veeleer heeft hij op 
mij den indruk gem aakt van een groot 
warm bloedig iddalist die zich geefi, 
geheel geeft, voor en aan de zaak 
w aaraan hij zijn leven heeft gew ijd . Ik

zie dan ook in Borms, a ls  ik  mij uiet 
vergis, een der grootste, zoo niet de 
grootste voorman welke de Vlaamsche 
zaak ooit heeft bezeten, die man is 
gem aakt van het hout waaruit men
miancrargi s -c n 'y iuimeu bflTJUeii K,au.------

Daarom geloof ik ook dat hij onbe
schroomd en fier zijn idealen zal dragen 
voor de rechters, en dezelve trouw zal 
blijven tot in den dood.

Borms schijnt mij toe te behooren 
tot het nog zeldzame soort menschen, 
die in al hun levensuitingen toonen_ 
ruggegraat te hebben, dat is : een per
soonlijkheid te, zijn . En alhoewel uw 
doel en uw strij i, mijn doel en mijn 
strijd  niet is , toen groet ik  u, en 
wensch u kracht en moed toe, uw 
kruis te dragen tol op ïteirtop van Gol
gotha I

(Aldus s c h r e e f  het L euvensche 
so c . weekblad « Het Volksrecht » 
in Maart 1919.)

orBorme tol z’i  reoüiere
voor hei Assisenh< f vsn Brabant 

ln September 1919.
. . . .  Van die galdzucht is in de 

beschuldiging niets, totaal niets over
gebleven. Ik ben armer dan vroeger, 
ik bezit niets en moet leven van de 
aalmoezen die de goede vrienden w il
len geven (ontroering) De bladen die 
mij aanvallen moeten bekennen in welk 
huis ik woonde, slecht en karig  be
meubeld. Dus geen geldzucht Vrouw 
en kinderen leven van aalmoezen. 
M aar nu is het eerzucht volgens de 
advo kaat-g -n en a l gisteren in zijn 
rekw is'torium  beweerde. Heeren, ik 
ben zoo eerzuchtig niet. Ik ben een 
nederig man en heb een m eisje ge
trouwd uit den nedengen burgerstand, 
de d ich ter van eenen politiekommissa 
ris, die de moed heeft gehad 16 kinde
ren vo >rt te brengen. Ook dat verw ijt 
men mij : La fille d ’un forgeron ! Heel 
mijn Vlaam schgeziiidheid, ik wou mij 
niet afscheiden van mijn volk, ik  wou 
geen franskiljon worden zooals vele 
anderen. Ik verloochende mijn broe
ders niet, ik  was ea  bleet Vlaming. 
Als g ij tot tw intig of vier eu tw intig 
ja ien  naar de school en hoogeschool 
zijt geweest dan kunt g ij zeggen, ik 
spreek nu voldoende, Fransch. 
Vlaamsch, die gemeene taal ken ik  niet 
meer 1 M aar ik heb mij altijd  in de 
plaats gesteld van die 3 .3 0 0  000  
Vlamingen die slechts naar de lagere 
scholen hebben kunnen gaan ; zij kun
nen geen Fransch leeren en hun geest 
wordt niet ontw ikkeld. Anderen kenrren 
een soort boeren-Fransch, waarmede 
men ze aitlacht. Altijd heb ik me in de 
plaats gesteld van die menschen.

En dat heet men geldzucht ? Ik heb 
allen op voorhand gezegd wat hun te

wachten stond, de onzekere toekomst 
voorgespiegeld , allen hebben den har 
den strijd aan v aa rd ... voor Vlaande
ren ! Ik ook heb veel geofferd, doch ik 
deed het met iiefde ; mijn vrouw en 
kinderen leven nu van aalmoezen, 
mijne twee dochtertjes zijn in een 
kostschool besteed en twee zoontjes 
zullen ook naar de kostschool gaan , 
de twee jongsten blijven bij moeder 
afwachten hetgeen met vader gebeuren 
zal en zullen zich dan komen vestigen 
in de p laats w aar ik  mijn straf zal 
moeten doen. (h ij heeft tranen in de 
stem ). Het is een offer van hooge 
liefde voor Vlaanderen, doch moest ik 
herbeginnen, geen oogenblik zou ik 
aarzelen . W ij w isten, dat w ij ons 
leven w aagden . Alles voor Vlaanderen, 
Vlaanderen vóór a lles .

Ik heb mijn lot, heel mijn offer licht 
gedragen, al is het zeer hard geweest 
tot vóór 14 dflgen Ik heb inderdaad 
geheel en gansch het regiem gevolgd 
der andere gevangenen. Driemaal 
’s nachts werden w ij door de op ronde 
zijnde bew akers, w akker gem aakt. 
Sedert eenigen tijd brengen mensch- 
lievende Vlamingen mij eenig voedsel.

M ijne vrouw en m ijne zes kinderen, 
die ik  zoo menig werf heb moeten ver- 
waarloozen om w ille  van den Vlaatp- 
schen strijd , die kunnen mij beschul- ! 
digen omdat ik  zooveel gedaan heb 
voor dien V laamschen strijd  en zoo 
w ein ig voor m ijn eigen gezin.

En toch, m ijne heeren, d raag  ik  dit 
a lles, zelfs, op som m ige oogenblikken, 
met een gevoel van vreugde.

W ant ik  bemin mijn Vlaanderen 
hartstochteiijk, en om dit ideaal w il ik 
dan ook a lles offeren.

Zoo g ij mij veroordeeld zal ik  gedu l
dig in de gevangenis; wachten tot bet 
uur waarop het V laamsche volk zijn 
w il zal doen gelden 1 j

Maar met niets houd ik 
rekening en mijn eigen per
soon tel ik niet zoo ik maar 
volbreng mijn levenstaak...
H. P a u lu s  H.d.Ap. XX: 24.

Het valt te vree?en, dat wie later droge 
dokumenten zal willen ultpiulzen om het 
aandeel der leidende persoor lijkheden in 
Viaanderen aaa de beslissende gebeurte
nissen, waarvan wij de bange getuigen 
zijn, te berekenen, den wonderbaren 
invloed van een man a ls Dr Borms op 
strijdgenoot en tegenstrever moeilijk naar 
waarde zal weten te schatten.

Wel zuüea zijne opstellen vóór en on- 
middellifk na de bezetting in bet Han
delsblad verschenen en zijn Khmoprede 
waarin hij op ontroerende wijze de ge
voelens vertolkte, die toen zoolsng reeda 
de ziel van zoo merit» Flamingant 
praamden, schoone, sprekende getuige
nissen blijven van zijne oprechte vader
landsliefde en krarig  vooruittredenden 
moed .

Later wer3ê> de pnHtleke llfren langs 
de*elKe het aktMgine zich verder ont 
wikkelde, door jongere krachten wel 
afgebakend. M aar Borms bleef de door 
allen erkende, innig vereerde leider, 
wiens naam als een wachtwoord klinkt 
en wiens voorbeeld de scharen bezielt.

Aan den adel van zijn gemoed alieen 
hfiif Dr Borms zijn invloed te danken.
HpTTn^rm -x^p. win* ..nr.afffLHn* A o  W f jf ld
wordt gedragen door de w aarachiigïïetrr- 
der goede menschen. Voor V laarderenis 
Borms een echt schild geweest ln zware 
tijden. ^

De geesten warén vertroebeld en de 
gei'e driften opgewekt ln de harten Met 
de gemeenste verdachtmakingen hoopte 
men zedelijk te dooden, wie den knel van 
het antivlaamsche schiikbewlnd wilde 
ontspartelen.

Moeder Vlaanderen had een voorvech
ter noodig wiens liefde groot genoeg v.as 
om voor het opnerste offer niet terug te 
deinzen ; wiens ideali-me zoo hoog en 
zoo reinstralend was, dat het slijmerige 
slijk der lastertongen er g ee i vat op had.

Met open vizier zijt ge vooruitgereden, 
Borms, alleen. De giftige punten der 
pijlen hebt ge afgebroken en veel slagen 
geweerd. De dagen zijn vaak hard ge
weest. En wrang is de strijd tegen de 
moedwillige miskenning en de nietsont
ziende zlelegoorheld der vijanden, voor 
wie zoo edel een doel nastreefr uit li* fde. 
Ongebroken, even moedig staat B >rms 
nog steeds vooraan. M aar niet alleen. 
Nevers hem, achter hem rukken de 
strijdmakkers aan door de breede bressen 
die hij sloeg. Mocht hij ons ten zege 
leiden I

Zondag gaan ze hem vieren te Merk- 
sem, de rumoerige proletariersgemeente 
waarvan de walmende fabris-kschouwen 
rijzen even buiten Antwe> pen’s wallen. 
De Groeningerwacht zijner woonstede 
heeft het feest op touw gezet. M aar alle 
bewuste Vlamingen worden uitgenoo- 
digd er hartelijk deel aan te nemen.

Dat eindelijk ons een gelegenheid gebo
den wordt eens luide hulde te brengen en 
diepen dank te betuigen aan den prscht 
Vlaming, Borms verheugt ons zeer. 
M aar ook de Merksemsche Groeninger- 
wacht, die haren voorzitter met innige 
aanhankelijkheid vereert en hem als een 
lijfwacht steeds vergezelt, mag deelen ln 
die hulde.

Het is zoo roerend Borms, door die 
geestdriftige volkskinderen omstuwd, 
met fieren stap en strijdlustig, te zien 
aanrukken, a ls hij ergens weer de goede 
boodschap van Vlaanderen’« nabij zijnde 
verlossing gaat verkondigen.

Terwijl de mannen nog vaak strooi
briefjes in ’t Zondagstille dorp aan 't ver 
spreiden zijn bestormen de meisj s mei 
juichende jool de trappender vergader
zaal. Er, al zijn ze nog maar even bij'jenc 
op hun bankje neergevallen, zoodre 
Borms het verhoog bestijgt klinkt klaai 
en tilomfantelijk hun « Lied der Vlamln 
gen ». JHAGEN,

.



De minimalistische Conquistadores

Een antwoord aan den Standaard-«Observer»

De grond dreunt onder hun martlaien 
stap ; in gesloten gelederen rukken ze 
aan : de jongste beweging...

Bouillon, extract, Liebig van manne
lijkheid.

Aan hun hoofd stapt « Observer 
een pracht van ’n Romeinsche honderd 
man. W aarlijk alleen de stalen helm past 
boven dit ucherpgeteekend wilskrachtig 
gelaat en de rustige veerkracht van zijn 
jong geoefend athletenlijf is een vreugde 
voor oog en zinnen.

Zij gaan het doen...
« Het nationalisme heeft tot dusver 

geprofiteerd van den sch ijn  de jongste 
beweging en dus de beweging voor de 
jongeren te zijn * proclameert Observer 

« M aar de vergissing komt aan den 
dag 1 »

De jongste beweging ? . . .
In hun vaandel hebben jeugdige han 

den het zinnebeeld geborduurd : het 
gedrum van den Kath. VI. Kamergroep 
rond de Belgische vetkom ?

O p den achterkant een reesem a jut 
nen a ls festoen rondom een Egyptische 
vleeschpot.

Hun patroon is de allerheiligste Sint 
Arrivist, die, moderne Sint Joris, de 
Viaamsche romantische draak doorsteekt 
met een minlsterieelen paradedegen. 

Patachon I
W at was de tocht van J^sou vergele

ken bij het stout bes'aan van deze Fran 
chimonteezen.

Veroveraars, conquistadores.
« Te veroveren is : B elg ië  z e l f  ! »

*
* *

De taktiek is veranderd ; de ou J e con 
quistadores verbranden hun schepen ; 
overwinnen of sterven, onherroepelijk ! 

Voos romantisme.
Da moderne conquistador plakt een 

mom op zijn wezen en ze'fs achter dit 
mom blijft hij voorzichtig.

Wie het ciet tot blsschop heeft ge
bracht, dus ft hij aan , maar voor den 
Aartsbisschop bakt hij platte broodjes : 
wanneer vertelt Observer ons iets over 
het onthaal door zijne Eminentie bescho
ren aan de afgevaardigden van de Kath. 
VI. Schoolbond, zaliger gedachtenisse ?

Ahl «Aartsbisschop heeft het A. V. V. - 
V. V. C. niet gekrenkt, maar alleen voor 
een slechte interpretatie gewaarschuwd»!

En de lijdensgeschiedenis van het 
Vlaamsch college te Antwerpen, Obser 
ver, en de liberté du père d<* fam ilie?

W as de aartsbisschop nu maar eens 
een zeer talentvolle onderpastoor, qu’est 
ce qu’il prendrait pour son rhume, niet 
w sar Observer ?

M aar bij gebrek aan den moed des 
leeuws, beschikken jullie werkelijk over 
de voorzichtigheid van het serpent.

Ja , de jongste beweging zal arrivee- 
ren.

Binnen tien jaar zijn ze allemaal mi
nister, gouverneur, burgemeester en .... 
zeer loyale Belgen.

Niet zij zullen België veroveren.
België zal hen veroveren.
E(*cuujk is ue verovering allang afge- 

loopen....
** *

Misschien verovert Vlaanderen een
maal België...

We denken aan Antwerpen, aan de 
Limburgsche kolen, aan onzen land
bouw, aan de zee en ... aan de Hene 
gouwsefte mijnen waar de kolen zoo diep 
beginnen te liggen.

En we denken aan de voordracht van 
professor Gerritson over de groeiende 
macht van Middel Nederland.

M aar dit weten we : de Vlamingen 
veroveren eerst dan België, wanneer ze 
zich geen Belgen meer voeleD, maar Vla
mingen.

Anders verovert België Vlaanderen.
En daarom in welke richting de toe

komst zich ook orienteere, de weg der 
Viaamsche grootheid gaat over het 
Vlaamsch nationalisme.

Onnoozelaars, met uw holle rethoriek 
over negativisme.

Weerom bezit nemen van zijn eigen 
wezen, van zijn eigen geschiedenis, van 
de grootheid van het eigen vaderland, is 
dat negativisme ?

Alleen wie vertrouwt op eigen kracht 
wie kroonhalst om den roem en de waarde 
en de grootheid van eigen geslacht, 
alleen die gaat uit op veroveringstocht.

Voor enkele weken zegde een gezant 
scbapsattaché van een jonge Staat uit 
centraal Europa aan volksvertegenwoor 
dlger Van Severen : « Waarom spreken 
van separatisme ?  Waarom verovert ge 
België niet. *

En Van Severen zei : « Vlaanderen 
moet eerst zich zelf veroveren. »

Volgens Observer staan wij in een 
hoek te mopperen en verbeuren Intus- 
schen alle invloed en aanspraak op het 
openbaar leven ....

Arme jongen. Hoort ge dan niet dat 
Vlaanderen aan 't gonzen gaat vol blij 
rumoerig leven als een bijeenkorf waar 
de zwerm gereed z*t ?

Gelooft g ij, Observer, dat het uw voor
beeld is dat Vlaanderen oproept naar de 
daad, gij die bij elke gelegenheid uitpakt 
met uw groote woorden om, wanneer het 
In de kamer op daden aankomt, te vluch
ten voor een grijns van Jaspar of Hy- 
mans, oh ! sukkelaars zacht van aard ?

Het nationalisme is bezig de Vlaam 
sche massa te doordeesemen en gij 
schrijft brochures, waarbij zelfs een ezel 
op zijn kop zou gaan staan.

Uw arrivisme heeft u gelijk gemaakt 
aan die uit de vespers : ze hebben ooren 
en ze hooren niet, ze hebben oogen en 
ze zien niet.

Arme jongen, die Vlaanderen meent te 
redden met ministrabel te worden.

In datzelfde weekoverzicht rept Obser
ver ook over de Interpellatie van de com 
munlsten betreffende de fascistisches'uk 
slagerij van de Sovjettentoonstelling te 
Brussel.

Hij heeft vergeten te vermelden dat de 
socialisten daar de communisten zijn bij
gesprongen.

Was Observer bang dat we hem zou
den herinnerd hebben aan de houding 
van de minimalisten bij de Interpellatie 
Vos-De Ctercq ?

Och ! Observer schrijf maar voort ar
tikels en brochuren : al uw drogredenen
zu llen  den g io c l va n  h e i VUUInocïa n a iïo
nalisme niet verhinderen.

Ge beschikt schijnbaar over alles om 
ons te verpletteren : een sterke pers de 
ïulp van de geestelijkheid banken, ver
lokking van eer en bate...

En toch krijgt ge ons niet onder.
Wiens rekening we voor dit wonder 

credlteeren ?
De rekening van de Kath. VI. Kamer

groep.
Had de Kamergroep zijn mlnimum- 

programma verwezenlijkt, <îâh... ja  dan 
was de groei van het Vlaamsch nationa
lisme nog versneld geweest.

Er ls geen uitweg Observer.
Of ge uw minimum programma verwe

zenlijkt ofte niet, het herlevende Vlaan
deren wordt nationalist.

Van uwe Kamergroep gaat geen de 
minste aantrekkingskracht uit.

Ais ik die kudde daar in de Kamer zie 
liggen, herkauwend haar parlementaire 
vergoedtng, zucht Ik : Wanneer zendt 
de Hemel eens een Dr Voronoff naar 
Vlaanderen ! A. D’Haese.

Uit onzen Pijlkoker
De d«»mokratie 

tegen d geldmacht.

Naar aanleiding van de versmelti-’g 
van de Société générale en de Barque 
d’Outremer schrijft H. Vos In De Schelde: 

Wij zeiden het, de Vlamingen hebben 
nog bijzondere redenen om die concen
tratie van de Bmsselsche flnancleele in
stellingen zeer te vreezen. Dr. Van Ge
nechten In zijn « Vlaanderens econo
mische ontwikkeling na den oorlog » 
herinnerde er aan :

« De Soclé é Générale financiert in 
Vlaanderen twee steenkoolmijnen en de 
belangrijkste koloniale bedrijven.

De Banque de Bruxelles, een van de 
sterkst uitgesproken antivlaamsche ban
ken, heeft haar draina«e-net over gansch 
Vlaanderen verspreid, waar zij de kleine 
banken, ondeT zelfstandigen naam opge
richt, geheel controleerd. Zij heeft o. a. 
groote belangen in drie Viaamsche kool
mijnen. » _  . . .

« De Banque d’Outremer financiert de 
meeste electrlscne installaties ln Vlaan
deren en de Gentsche textielindustrie. » 

De eerste en de laatste van deze drie 
grootbanken zijn nu maar één geworden.

Om die gesyndikeerde geldmacht te 
beheerschen, prijst men van zekere zijde 
de monarchie aan. Het is nog al vreemd, 
dat het bewonderaars van Leopold II 
zijn, die met dit middel komen aandra
gen! Dat deze vorst boven de flnancle 
verheven was, als een ongenaakbare 
Godheid, niet besmeurd met het aardsche 
slijk, wie zal dat bewereu ? Nooit is de 
monarchie dichter samengevallen met de 
financie dan toen 1 

Het is te vroeg om te beweren, dat de 
flnancleele macht der bankconsortiums, 
of liever, dat hun leldeis door de poli

tieke demokratie niet kunnen bedwon
gen warden, en de sterke monarchie dat 
alleen zou kunnen.

De waarheid is, dat, toen het oogen
blik gekom-n was om de proefneming te 
wagen,In België ee > demokratisch m bis 
terle roemloos op de vlucht geslagen (s.

M aar dit bewijst nog geenszins, dat de 
Geldmacht onoverwlnbaar zou zijn.

België, de verkeerde wer ld

De Belgische fasclsrjes hebben de sov 
jett'mtoonstelllng stukgeslagen te Elsene 
bij Brussel.

Het Belgisch gerecht heeft nog niks 
gevonden maar Buyl, de burgemeester 
van Elsene, heeft de heropening van de 
sovjettentoonstelling verboden.

Vindt ge dat niet smakelijk Belgisch.
In Frankrijk schreeuwen ze moord en 

brand op h^tcommuntsti-ch gevaar, dus 
volgen de Belgische patriotten het voor
beeld van hun meesters en gebaren < f 
het communistisch gevaar schromelijk 
dreigend was.

Wat een triestige apen !

Politierechtbanken.

De heer Aug. Van Cauweïaertr politie
rechter te Antwerpen, schrijft zelf ln De 
Standaard dat hij op één dag niet 383 
maar 402 — zegge vier honderd en twee
— zaken opgeroepen, onderzocht en ge- 
vonnisd heeft.

En zijne edelachtbaarheid voegt er aan 
toe : « En ik ben zoo vrij te meenen dat 
noch het prestige der rechtbank, noch de 
belangen der overtreders daardoor eenlg- 
zins geleden hebben ».

De waarheid zelf is dikwijls onwaar
schijnlijk.

De Vlaamsch-n itionalistische meer
derheid van Dend rleeuw onderscheidt 
zich. Schepenen D Bruyn en Herremans 
afgesteld. Twee iee krachten, onder wie 
de dochter van vo ^vertegenwoordiger 
Van op den Bosca, wegens zoogezegde 
onvaderlandsche h uding. Proficiat !

De invloed van de kath. VI. Kamergroep

No» verleden week hoorden we <■ 
Standaardlst hoog opgeven van den in 
vloed van den heer Van Cauwelaert op 
de regeering Jaspar.

Deze Invloe'l blijkt Inderdaad.
Pas ls Vauthier aan K mst^n en We

tenschappen of Mej. Van op den Bosch 
en de heer van der Speefen, onderwij
zers te Denderleeuw worden geschorst, 
de eerste voor één maand, oe t - e e  
voor drie maand, beiden natuur) k met 
wegkaping van hun wedde, we^ei s on- 
vaderlandsche houding.

En de Libre Belgique merkt e i  tri' m- 
fantelijk bij aan :

« Zoolang de heer Huysmans m in is er 
was hoefden deze onderwijzers zich nie* 
tegeneeren. »

« We constateeren met genoegen d. t 
de heer Vauthier niet d ^ t lf  e toegeef 
lijkheid betoond tegenover het aktivi3me 
in de school.»

« De tuchtstraf opgelegd aan deze 
onderwijzers zal waarschijnlijk enkele 
i'an hun cuiiegas doen nadenken ».

De invloed \an heer Van Cauwelaert.
Ja  maar, minister Vauthier is een fana 

t i'k e  franskiljon, Van Cauwelaert kan 
hem waarschijnlijk niet beletten iemand 
voor drie maand zijn loon te ontstelen ...

Goed, en minister Carnoy is dat ook 
een politieke frarskiljon ?

Hij is de zoor, van een Waa maar hij 
beweert flamingant te zijn.

En 'och pas zit hij op de ministerbank 
en hij teekent Jets waarvoor zijn voor
ganger, de fanatieke fra* skiljon Vauthier 
tot nog toe was terugsedeinsd.

Wat moet de franskiljo sche groot
meester die aangesteld is tot gouverneur 
van Oost-Vlaanderen In zijn vuistje 
lachen als hij de « flamingant » Carnoy 
zijn vuil werk slet doen.

Het onderhoud met dén 
Goeverneur.

O'ize vrienden de schepenen De Bruyn 
en Herremans werden opgeroepen om te 
verschijnen voor den goeverneur.

Vrijdag trokken zij er op af.
De goeverneur was als eltijd vriende

lijk. Onze vrienden koel-beleefd.
De goeverneur brabbelde in zijn neger- 

Vlaamsch. Hij zou al lang sancties heb
ben getroffen indien hij het niet gelaten 
had voor den heer De Bruyn, provincie
raadslid ... enfin ze moesten toegeven 
nnrWs__

« Waarom weigerden zij ue toeiagen 
aan den melkdruppél ?  (Klemtoon op pèl
— hij hakkelde eerst een poosje voor hij 
de vertaling vond van hun Goutte de lalt).

Onze vrienden zaten niet verlegen met 
hun antwoord : « ü a t werk vraagt van 
de gemeente een goei twintig duizend 
frank, maar weigert alle toezicht op het

»anwenden van dat geld. In zulke geval 
I- n weigeren we en zullen we blijven 
weigeren... »

« Oh, stamelde de goeverneur, bad ik 
dat gebeten. M ije zuster is voorzitster 
van dat werk. Waarom me niet een 

•lefjegeschreven ...?  »
« Ik heb deze toestanden hier in den 

pro incieraad aangeklaagd in uwe aan
aai wezigheid » antwoordde De Bruyn.

De goeverneur pluisde in zijn dossier 
er haalde een nieuwe beschuldiging 

ven.
« Gij weigert de mandaten te teeke-

ntn 1 »
M aar de zaken weiden weerom kalm 

rechtgezet. Al de mandaten werden ge 
teekend, meneer de goeverneur, met uit 

-zondering van de betslingsmandaten 
«oor de werklieden die uwe burgemeester 
op eigen houtje met miskenning van de 
bevoegdheid van het schepencollege heeft 
te werk gesteld.

Hij, Rollier, heeft ze eigenmachtig 
aangesteld dat hij zelf betaalt uit zijn 
eigen zak ».

Nieuwe beschuldiging 
« U weigert de speciale commissaris

sen te betalen ?  »
En het antwoord luidde : « Dat zij be

talen die de speciale commissarissen 
geroepen oi gezonden hebben. Trouwens 
onze meubels zijn er goed voor, doet ze 
verkoopen 1 »

Twee sekuïtarlssen woonden dit on
derhoud bij en schreven vlijtig een ver
s lag ....

Toen de «oeverneur gedaan had, vroeg 
Jet Herremans het woord om de onwet 
tige hm delw ijze van Rollier aan te 
klagen.

Aan de hand van de gemeentewet 
bewees onze partijgenoot dat Rollier 
herhaaldelijk bulten de schreef Hep en 
vroeg of er tegen dezen Belgischen die
naar, die de Belgische wet overtrad ook 
sancties zouden getroffen worden.

De goeverneur bleef het antwoord 
schuldig.

Gedurende het requisitoir van onzen 
vriend Herremans bleven de sekretaris- 
sen werkeloos : Nu hadden de heeren 
niks meer te schrijven.

Ook toen de goeverneur onze vrienden 
ultnoodigde om het verslag mee te 
onderteekenen weigerden z ij....

Het onderhoud was afgeloopen. 
-M eteen schakschen glimlach zegde 

Ue Brujfi* iot « i.»  ^^-veineui r « m ia , 
meneer de goeverneur, we wenschen u 
een goei gezondheid ! »

En de gelaatsuitdrukking van den goe
verneur bewees dat hij het zeer goed 
begreep dat ze dat ln het Gentsch eenig- 
zln8 anders formuleeren, dien harte- 
wensch.

Zondag vernamen we dat schepenen 
De Bruyn en Herremans werden afge
steld. Proficiat !

ie  viaamsche Kwestie
(4* vervolg)

HET JAAR 1905

Ni ’tegenst^arde de 't< lit g 
ame der Bisschoppe tegen h» t 
' etsvoorstel C< »remans, bleven de 
ka'holieke Vlamingen voort ijve 
ren voor de wet Comemans.

Ou 20* Jnnu ri 1905 trok Prof 
Gus'aaf vérriest, hoogleeranr aa 
deLeuvet schehoogeschool, (br e 
1er van Pastoor Verriest) sanier 
met Pater Evers, algemeen secre
taris van het Davidsfonds, met 
Van Kerckhove-Donnez namens 
den Nederlandschen bond, en met 
enkele advokaten en studenten uit 
de vijf Viaamsche provinciën naar 
de Kamers. Daar drongen zij aar 
bij de vertegenwoordigers der 
viaamsche gouwen om het voor
stel nog gedurende dezen zittijd 
in bespreking te brengen.

Men kreeg beloften mede. en 
dit was alles. Dat de helderzier de 
Vlamingen ook dan reeds wisten 
hoeveel de belüften van sommige 
volksvertegenwoordigers waard 
waren, eo begrepen dat dit alles 
gold om het wetsvoorstel maar 
immer voort op de lange baan te 
schuiven kan men best opmaken 
uit volgend uittreksel uit « Ons 
Recht » :

B u ite n la n d
JOUGO-SLAVlE

De s*rijd der minderheden t gen 
de Servische regeering duurt or- 
verminderderd voort. Te Agram 
zijn 10 000 betoogers in botsing 
gekomen met de politie. Op di 
vergadering werd door een voor
aanstaand Mder de Servische 
regeering danig geroskam t

Volgens spreker hebben de 
Croatische, Siovier.sche eo and* re 
minderheden hun inlijving bij 
Servië aangevraagd om van den 
Oostenrijkschen verdrukker ver 
lost te zijn Belgrado verbreekt 
hi t gegeven woord ; de verdruke 
minderheden zul en r iet mee' 
smueken maar eischen en er den 
moed inhouden tot het uiterste 
De betooging van Agram is er ( 
inzet Vir>. Croatië Slovenië, M i 
eed >nië, al eiterbuien op het 
Jougo Slavisch Staatskind.

ROEMENIË

De studenten aa g< houden n^ 
de relle'jes in Zevenburgen, /.in 
veroordeeld tot eer> gevangenis 
s'raf van verscheidene maanden. 
D ch die heertjes laten zich daar 
door niet dfschrikken . terwijl hun 
kameraden terecht stonden zijn ze 
naar J^ssf hur> parten gaan spe 
len. Vooral de Joden zijn er de 
slachtoffers van. De Chauvinis
tische uitspattingen te zamen me 
de kwestie der troonopvolging, 
zullen Roemenië nog weleens in 
zonderlinge conflicten drijven.

RUSLAND

De leider der oppositie Trotsky, 
is naar Siberië verbannen Twee 
-ijner handlangers, Zinewjef en 
K-imewjef. hebben « mea culpa » 
geslagen en in de oude rangen j

terug plaats genomen. Trotsky is 
daardoor niet ontmo digd. Over 
laa'st heeft hij een schrijven ge
richt tot alle d kommunistischr 
partijleiders in ue vtrschillende 
landen, hen st ur vragend om 
djn eisch, in de partij opgeno
men te worden, te zien verwezent- 
I ij ken.

POLEN

dat driehonderd jaar verdrukt is 
geweest alvorens zijn vrijheid te 
nerwinnen, houdt er alles behalve 
vrijheidslievende methoden op na 

Korten tijd geleden werden 
enkele Wit Russen veroordeeld 
tot jarenlange gevangenisschap 
op grond dat ze tn hoorden tot 
een staatsgevaarlijke < rg nisatie. 
Dn ge n ‘gis eikel het vo r̂ p« I 
va het g ro o te  H « 'm a l  pr Ces, 
wa -rvoor /oo nnar 400 b klaay 
den zullen op ’t ban^sken zitten.

H nrgou^sch«* koolmijnen

sluit n

H rhaaldHijk hebben wij et reeos de 
d^cht v.-«» o*ze leztrs o p g^ v ts tig i 

■ t f t -.al de groote rij-erbeld  errui>t 
tt H erieg. uwtn na*r Ltmburg eri de 

Antwetpscr e K mper, omdat dt k ‘1er in 
1e H“negou • sche mij-e? stilaan zoo 

diep beginnt n te Kgger>, dat de ultba- 
tlng^kosten een loontnd bedrijf onmoge 
lijk maken.

Vandaag Dinsdag meldt de L<bre Bel
gique dan ook dat de naamiooze ven
nootschap der koolmijnen van Courcelles- 
Nord weldra zal geliquideerd worden. 
Deze uitbating strekte zich uit over de 
gemeenten Courcelles, Trazegnies G^uy 
te?-Pif-ton, zijnde een oppervlak'e v<n 
429 hf>et n n  E<■ waren drie putter, de 
nummers 3, 6 en 8 .

Het werklieden personeel berirreg bij 
d<> twee duizend man, onder wie 500 tot 
600 Marokkanen. De Bt'gische werkhe 
den zullen ln andere mijnen te werk wor
den ges’eld, de Marokkanen zullen terug 
naar hun land worden gezonden.

IN DE KAMER.

Men wordt van langs om meer 
ongerust over den keer, dien de 
zaken nemen Reeds hoopt men 
het verlof te bereiken zonder dat 
er iets van de zaak terecht kome.

En zoo is men rustig de onaf 
hankelijkheidsfeesten voorbij — 
(Feesten der 75e verjaring van 
Belgie’s onafhankelijkheid, nota 
van de Red.) Aanstaande jaar is 
een vtrkitzingsjaar. Dan is het een 
gebruik den zittijd heel kort te 
maken. En dan rog é°n kwaad : 
dan zijn de verkiezingen van 1906 
achter den rug en dan, dan is men 
gered. Aanstaande jaar, vóór de 
verkiezingen, zoo gaat de ronk 
reeds, mogen de katholieken geen 
betwiste vragen aanraken« Vla
mingen gaat ge u laten foppen ?. .

Dit jaar mag men van Core
mans wetsontwerp niet spreken ; 
jubelfeesten, union patriotique ! 
En aanstaande jaar mogen de ka
molteken ook niet, om tucht, o
de eenheid vóór den vijand ..

En zoo paait men immer de 
Vlamingen.

. *
* ¥

HET MANIFEST DER Sl LUITGAAR- 

DISGILDE TE DENDERMONDE.

Den 20e Februari 1905 vaar
digde het bestuur der S‘ Luitgaar 
disgilde van Dendermunde, een 
manifest uit dat kranig stelling 
koos in deze zaak.

Eenige uittreksels :

« Met innige droefheid stellen 
wij als Christene Vlamingen vast, 
dat indien het wetsvoorstel Core
mans nog niet gestemd werd, 
zulks vooral te wijten is aan de 
tegenwerking van Zij- eEminentie 
Kardinaal Aartsbisschop van Me 
chelen en van de Hoogweerdige 
Bisschoppen van Brugge en van 
Gent.

« Met allen eerbied en ootmoed 
doch met oprecht leedwezen wees 
het stuk ook op de vaderlandslie 
vende houding der Bisschoppen 
van Kroatië, Ierland en Polen, ter 
wijl onze hooggeachte Herders de 
zijde kiezen van de bevoorrechte 
hoogpre sta> den en deze bijgevolg 
tegen het miskerde, vero* gelijkte, 
verdrukte volk aanmoedigen en 
steune in hunrie vt oroordeelt n, 
in hunne onedele antivlaamsche 
g voi Ie» s en in bu re ntisociaie 
en gevaar volle h-mdi g ten op 
zichte der landstaal »

En verder .

« Vlamingen ! Zoozeer als *jj 
betreurt gij welz ker, dat on a 
geest, lijk Hoofd- n 'ich aldus aan 
de spits van het leger d, \ Fra< sch 
ye indei plaatse» en ich bij^e 
volg er aan blootste len voo t^an 
de ge luchtst»* vijande" va h i 
Viaamsche v Ik genoemd te wor 
den. Maar u daard or ontmo» di 
gen zult ge nief.

In alle zaken onzen heiligen 
godsdienst betreffende blijven wij 
eerbiedig onderw >rpen aan het 
onbesproken gezag onzer Hoog 
Eerwaardige Bisschappen. D ch 
het bedoeld wet^voorst* I ( van 
Coremans ) is een zuiver wereld 
liik belHT g, dat geenszi s het 
geloof raakt; en, als < usdanig, 
beh uden wij, trouwe ge|<>ovii»en( 
het onbep' rkt en ot-bet^istb ar 
n cht het te behartigen en er de 

j oplossing van na te jagen bij de

wereldlijke overheden, die er 
alleen en wel in ’t belang der 
gansche natie over te beslissen 
hebhen, namelijk de wetgevende 
K am ers  »

D t m mf s* zei sl chts u ' p 
■v vel. katholiek* VI mu t *n 
h un  ri r , cht

Dat de Vlaming, r w'r. velig *» !- 
den. bij ht t voordurend on er- 
vindei hoe de geestelijke overh- id 
ste«ds u* kant biet f tegen VI a1 
deren. b< wiizen or s de Maden uit 
•Jit tijdstip Hier volgt dus nog e» n 
uittreksel uit «Het Recht» dat aan
toont de bitterheid oie de V aam 
sche gemoederen binne slo >p.

«De hoogere geestelijkheid 
verzet zich met hand en tand 
tegen de Viaamsche beweging.... 
Maar de ontevredenh-id zal niet 
immer met gelatenheid gepaard 
y aan ; en dat het geestelijk gezag 
er deerlijk gehavend zal van af ko
men, lijdt geen twijfel ..

Met innige voldoening zien wij, 
dat de Vlamingen zoovsai alt m 
feestelij' den bras geven aan de 
slaafsche ondf rwerping, die 
plichtvergeten kerkvoogden van 
ons zouden willen eischen, waar 
't geloof buiten kijf is en er slechts 
aristokratische haat voor ’t volk 
en zijn taal op 't spel staat.

De bisschoppen staan onbe 
twistbaar aan t hoofd van 't ver
zet tegen Coremans wetsontwerp. 
Coremans wetsvoorstel moet er 
door voor 1906 of de duivel zal de 
kaars houden ! »

(*t Vervolgt.)

L*ch* meer licht

De Kath. VI. Landsbond heeft niks te 
te maken met de parlementaire katho
lieke vertegenwoordiging.

Nu lezen we in De Standaard van
28 Januari 1 .1.

Zorgwekkend is de toestand In het 
Hageland op katnoiiek en Vlaamsch ge
bied.

Oorzaken daaivan : de macht en de 
overmoed var onze tegerstreveis in het 
Tiensche ; m aar cok de lamlerdlgheid 
van de katholieke Vlamlrgen in het op 
bouwen van een degelijke organisatie en 
het voeren van een kordate actie. Het ls 
tijd dat de katholieke Vlamingen opvee- 
ren, willen zij een nakende ctisls voorko
men.

Te dien einde wordt op Zondag 29 Jan. 
te 3 u. 1/2 in den namiddag. In de' Kath. 
Kring ( atria), Broekstr^at, te Tirnen, 
de Katholieke Viaamsche Bond gesticht 
voor de stad en het disrrikt Tienen

tb sprekers zuilen optreden : M Prof. 
Bouweraerts, voorzitter van den Katho
lieken Vlaam8cben Landsbo» d, en E Pa 
ter C laes, secretaris van den Landsbond. 
Zij zullen onder8cheldelijk behandelen :

« Vlaamsch belang, volksbelang » en 
«Katholieke en Viaamsche actie*.

De Katholieke Vlsamsche Bond beoogt 
de groepee lng van al de katholieke Vla
mingen uit de kantons Tienen, G'abbeek 
en Zoui Leeuw en is geroepen om samen 
met de standforganisaties een stevig bol 
werk van de katholieke pa rtij te vormen.

De k.- tholl' ke Vlamingen uit het Hage
land worden dringend uitgenoodigd bij 
de 8tichtlngsvergade»lng van den K»tho 
Heken Vlaamschen Bond aanwezig te 
zijn ; zij moeten den kern vormen van de 
afdeellngen die ln elke gemeente zullen 
gesticht worden

Zóó worden de grondvesten gi legd van 
een sterke katholieke Viaamsche öemo 
kratlsche/MT/ÿin het Hageland

Kerkelijk nieuws
KERK ELIJK E KALENDER

Zondag 5 Februari, Septuagesima, H Aga- 
tha. voue Maan.

Maandag 6, H Amandus.
Dinsdag 7, H Chrysolius.
Woensdag 8, H. Joannes de Matha. 
Donderdag 9, H. Cyrillus van Alex. 
Vrijdag 10, H. Scholastlca.
Zaterdag 11, Verschijning van O. L. Vr. 

Onbevlekt.

STADSNIEUWS
APOTHEKERSDIENST.

’s Zondags is er maar één apo 
theek van stad < p ^  Ap< ’h*k*r 
van dienst : Michel Wyffels,
Marktstraat

Aan een  beroerte overleden . — Vf r|<
oe *<■>>. W.. . «mg d. ( e f*am

t ' i '8 S - h r1', so* <((■' m !< e ■■ o n* * 
Bnsr’-rrt. |> • s, », n e* ij> • ■ ■ - t H 
er>. Aa* ge?ie< Mj o ia: * » -n  b lu f

*>r<’en 7l}f huW -r o t» < g> 1 st e 
>:-l"ge>- hem rt* n Hf >. av- r d r  p t la r  
Mij we d g. vo» ri- n hij ^  |-p. s 'x f, p 
^n o ver v»> der gr c t 
Wa. rschijrlijk h* e ft »?en beroere hem 

getroffen.

GELD TE BEKOMEN
op vasten e'gendom. om hul?ep t*’  koo- 
r»er>, i m te N u » en, om • rni dt r r f ir* er 
«rhen te k- npe , nrr b r d e l . ƒ r l iv  rhelf* 
uit t» b re ite r ; aile g ev . fcM eft , . r  

’ « rde< llge vo» rwa der .
B ijy< nd*tp vo< rwasrder vr or l*r c’bru 

wpr8 Inüchti' p er  k< sn loos 
S 'e tris groote rr  k eire kap) a ’er be 

FCblkbsar 
Schrijven of ?ich w»-rr*en naar

JULES DENYS, 
W antje Pleterstraat, nr 40, Iseghem.



F. V an hauw aert-D em eurlsse
OMMEGANGSTRAAT 9F, ISEGHEM 

O roote keus van 
a lle  w interartik els

BURGERLIJKE STAND. 
G eboorten .

Marie José He Smet. d. v. Maurice en 
G rmana Delay. — GodHieva Helden- 
h *gh ,d .v . Robert en Marguerite Hauwe.
— Marie-José M alfiit. d. v. Georges en 
M aria Casier. — Marie-Louise, Idem. -  
E'iane Gri'let, d. v Richard en Magda- 
$e a Vanlede. — Cyrille Vaoryssel z. v. 
Ju'ieß en Augita Verschoot. — Madeleine
)pcommere. d v. Richard en M aria Rey- 

_  Monique Demeulemeester, d. v. 
f iannes en Bertha Bourgeois. — Marie 
G ellet, d. v. Jozel ea M arie Coopman.
— Lucien Wefvaert, z. v, â lm é en Alice 
Gysels.

O v e ru jd en s .

Petrus Segers. scnoenm. 57 j . ,  echtg. 
fjn iJje Mestdagh. — Paulina Sabbe, z.b 
94 j . ws Antonius Deeroote. — Camil- 
•usCoucke, schoenm. 59 j . ,  z. v. Fran- 
cKfus en Juliana Dejan. — Adolf Ver- 
fanm siän , z. b. 81 wr Juliana Vanneste.
— luliacsaSBenolt, z. b. 79 j . ,  wc Frederi
c s  Oosterlynck.

H u w elijken .

Geerges Sabbe, schoenm. 22 j . ,  en 
M areelia Vermeulen, bottienst. 21 j.

M envraa g i te koopen a a n 'h oo g e  p r ijs  :

Molleftvellen
Zich aanbieden o f  schrijven  :

H. Brunei!, Lakenstraat. 93, Brussel

FAMILIEZIEHEDOtlD V SLK SBEU IIB
VlUmSCH HUIS ISEGHEM
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

En t-'U r«*rts m^er d*in 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

CACHTEM
Burgerlijken Stand Januari

Geboorten :
Verhelst George« Achiel z. v. Cyriel en 

Vanc^mpern 'He Alida.
0  erlijdens :

Vervaecke P iilem on, echtg. Jeffe^y
Elisabeth.

B ew eg in g  van de bevolk ing o v er  h et ja a r  
1927.

Intredl gen : door geboorte 22 mann.
21 vrouw.

Door vestiging van verblijf : 21 mann.
22 vrouw 

Totaal : 86
U ittreli gen ; doM- stergeval II m?nn.

10 vrouw
N air andere gemeente : 42 ^ann.

48 nou  *• . 
Totaal : 111

Overschot i*r uittredingen op de intre- 
dln en 2 '»

G -iurende ’t jaar 1927 werden 14 huwe
lijken gesloten.

Bsvolwjng op 1 J t^u^ i 1926 • 1640.
» 1 Januari 1927 ; 1592.

1 |anUari1 92 8 : 1567.
B ‘ ’ 'Ikiri; • I- 1835 : 1784 -leien; In 1839 
1872; I- 18 n  : 1893; In 1845 r 1889; In 
1846 1764 1849 1582; In 1850 : 1572; 
in 1864 1590 

N 8  I 1846 waren er 35 geboorten 
102 ^erfg.r allen.

I 1847. waren er 33 geboorten en l r 6
stetfjj» vallen.

P I A N O S
8. Van Hyfte

Ge t. Néderkoutör, 32 Gant
client bi] n I Paleis van Justitie)

O ils te  fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

Sodalè Syndikate

K R O N I c J K

Bij d e borstelm akers.
De werkhememlnif nam D>rdj rdag 

aanvang, alhoewel verschillende fabrie 
ken eerst M landag volledig aan ’t werk 
waren. Vrijdagavond was de uitspraak 
gekend, die de verhooglng voor de dag- 
uurwerklieden bepaalde. Het minste loon 
der Ie categorie w**rd vastgesteld op 
4,50 fr. Dit der 2e op 8 %  min en dit 
der derde op 18 %  min dan het loon der 
eerste categorie t.t.z . 4,50 fr. 4,14 fr. en 
3,69 fr.

Dat brengt mee dat alle daguurwerk- 
lieden 20 centiemen buiten gewonen op
slag krijgen en dat dezelfde die dan nog 
beneden hun categorie betaald worden 
persootïiijk en langs de vereeniging om 
bt:i den patro&ü moeten aandringen om 
hun minimaloöïl betaald te worden.

Werklieden opgelet ! Als ge twijfelt 
vraagt raad in uwe vereeniging, maar 
houdt aan uw recht 1

Een overeenkomst met zooveel moeite 
veroverd moet door de werklieden maar 
ook door de patroon geeerbiedigd wor
den.

Bij de m etaalbewerkers in 
West Vlaanderen.

Gezien het provinciaal iodex ummer 
boven de 800 punten steeg, moeten be
sprekingen aanvangen over de te bepalen 
loonsverhooging. Vanwege ons Vlaamsch 
Nationalistisch Vakverbond werd aan 
net patroons verbond volgend schrijven 
gesiuurd :

V'aamsch Nationaal Vakverbond, 
Molenstraat, 57, Aalst.

Provinciaal Secretariaat,
Iseghem, den 30 1 28.

Aan den Heer Voorzitter en de Heeren 
leden van hst P rovin ciaa l Verbond van 
C onstructeurs en M etaalqieters van West- 
Vlaanderen.

WAARDE HEEREN,
In betrekking met de stijging van bet 

provinciaal indexcijfer tot boven de 800 
punten en voortgaande op de bestaande 
overeenkomst tusschen uw vereeniging 
en de Christene en Socialistische Cen
tralen van metaalbewerkers, dewelke 
zegt dat boven de 800 punten de beide 
partijen zullen beraadslagen over de toe 
passen verhooging, zoo hebben wij de 
eer Ued. onze meening dienaangaande 
*e laten kennen en deze voor zoover 
'u lks in een schrijven mogelijk is met 
redenen te omkleeden.

Voortgaanie op het feit dat sedert 
ongeveer acht maanden en voor vele 
werklieden sedert een jaar en meer 
ondanks een groote verhooglng der 
levensduurte de loonen onveranderd 
zijn gebleven, geden d eb es ’aande over
eenkomst, als 'i ware ’a nivelleering en 
’n stabilisatie van reeds vroeger toege
paste loonen, zoo hebben wij Ued. voor 
te stellen de vastgestelde loonen met 
10 t. h. te verïioogen om deze a ls basis 
te laten dienen voor het provinciaal in
dexcijfer 805 840.

Ten tweede, van nr 841 en beneden de 
805 deze loonen met 5 t. h. te verhoogen 
>f te verlasen voor een beloop van 40 

punten, hetzij tot 880 en 775 beiderzijds 
inbegrepen, enz...

Ten derde, de meening toegedaan 
zijnde dat in ’t belang der werklieden en 
in ’t welbegrepen belang der heeren pa
troons, t.t.z . met het doel een oneerlijke 
concurentie op de loonen onder de hee
ren patroons uit te schakelen, stellen we 
voor een nadere bepaling van 1/2 en 3/4 
gasten vast te leggen ln dezer voege :
Ie cat. beginnelingen :

14 tot 15]
15 tot 16
16 tot 17 

cat 1/2 »asten
17 tot 18 j.
18 tot 19 j.

1.00 tot 1,50 fr. 
1,50 tot 2,00 fr.
2.00 tot 2,50 fr.

2,50 tot 3 00 fr.
3,00 tot 3,50 fr. 

Leerlingen der vakschool die hun stu
diejaren hebben voleindigd worden aan
zien als een jaar vooruit.
3 cat. 3/4 «asten

19 tot 20 j. 3,50 tot 4,00 fr.
20 tot 21 j .  4,00 tot 4,50 fr.
21 tot 22 j .  4,50 tot 5,00 fr.

en meer.

Door het volbrengen van hun militai

ren dienst worden de leergasten niet meer 
dan 6 maand achteruitgesteld. Ook deze 
loonen verhoogen en verlagen op boven
gestelde basis. Zij worden verhoogd met 
101. h vooralle leergasten tot a*n de
derda Tti Af iïji.
S#»flp\ÏTrV . J r ' « p K
h. . If

VI ht- r 

g..?, or>de m \-  
st' ld Me, en *3' • • r>- i
liik bestaan en 5*?r i he > n 

v o l le r e  zekerheid bie»'t, ’ or .' 
evenwel Van overdrpver hpid ku e

schu'dlvd wor-Vn.’* w.ire s  a : 
mpcKt*-'' wij uan i:we- u ♦ 
ontvangen of ter hespteH' u 

voorstel bii u uit» enoodlgd *ord
Aanvaar! intussc en «Ie verzet*erir* 

onzer bijzondere achting.
Voor het VI N. Vakverbond,

J. ('ECLERCQ

Kader fabriek  RIGA S1BENCA te 
R oesela re

Tusschen dedrie werkersvereer igingen 
en het Beheer dezer firma zijn o» derhan 
delingen aan ganu voor het afsluiten 
eener loonsovereenkomst. Denkelijk 
wordt een oplossing gevonden die de 
beide partijen volledig bevredigt.

Bij de bouwwerkers. — De patroons
bond meldde ons dat onze vraag naar de 
provintlale looncom missie werd doorge
zonden, vanwaar we, heden Dinsdag, 
nog geen antwoord ontvingen.

SS?
THIELT.

De plaatselijke schrijver uit «De Volks
macht» wekte de schijn dat onze Vereer i- 
ging looi stabilisatie had aangenomen, er 
dus verhooging volgers lever sduurte 
als begirsel had prijs gegeven. Aiboewel 
het eene het andere r ie t uitsluit, geven 
we liier ter documentatie van dien schrij
ver het afschiitt van den britf die d. or 
hei VI. N. V., afdeeling Thielt, aan de 
Patroons weid gestuurd.

Isjghem 27 12 27.
Aar den Heer Secretaris van den 

Patroonsbond uit de Schoennijverheid,
THIELT.

W aarde Heer,
Langs telefonische weg deelen we U 

de redenen mee waarom we op de uit- 
noodiging tot de vergadering van 27 Dec. 
niet konden ingaan.

Onze vergadering nam kennis v&n het 
persoonlijk voorstel van den Heer 
Deprez, medegedeeld in Uw schrijven 
en door Ued. aangenomen.

Wij houden er aan U id. te doen op
merken :

1. Dat voorloopige stabilisatie alleen
lijk mogelijk is wanneer de practiscbe 
voordeelen niet eenzijdig zijn hetgeen 
wel het geval is ln bovengenoemd voor
stel.

2. Dat het onze meening is dat het 
provintiaal Indexcijfer voor einde Juni 
1928 riet boven de 840 punten komt, en 
we derhalve de practische reden niet 
gissen, voor dewelke U de voorloopige 
stabilisatie verlangt, daarom te meer is 
het ons onmogelijk op dat voorstel in te 
gaan.

Aanvaard enz....
V. d. Vereeniging, 

(get.) D^clercq

ARDOYE.
Den 22 Januari j . l .  halden we hier een 

algemeene vergadering die goed was 
bijgewoond. De plaatselijken toestand 
werd besproken en besluiten van inwen
dige orde genomen. Een bestuur werd 
gekozen bestaande uit : Voorz., R. Dler- 
ken8; Ondervoorz. A, Lefeire; M. Sabbe, 
Durobalse Jeroom, Robalse Alfons, Wal- 
rouck Leo, Duyvegirck René, Van den 
Hende Achiel, Leon Dueclier, Adrienne 
Uytterhove en M arg. Dlerkens.

Vanwege onze vereeniging werd ln de 
firma Baertsoen-Buysse opgetreden om 
de betaling van overwerk. Er werd volle
dige voldoening bekomen, voortaan zal 
alle overwerk 25 t.h. meer betaald wor
den. Ons bestuurslid A. Van den Hende 
heeft hiermee alle werklieden een goeden 
dienst bewezen.

Betere tijden. — Onze vereeniging 
boekt dagelijks vooruitgang. Verleden 
week mochten we weerom 5 nieuwe leden 
inschrijven.

Mannen vooruit ! Aan de propaganda. 
Voor M aart nog moeten we ons 100ste ii i 
vieren.

m t m m m m m m
CnOOTE MAGAZIJNEN VAN NIEUWIGHEDEN

) V

T e le f o o n  3 3 6  
VEI.DSTRAAT i l  en  VOLVERSSTRAAT  2 7

VOO^OEELIGSTE VERKOOPHUIS VAN GANSCH BELGIË

ZATtRD'G 4, MAANDAG 6 en DINSDAG 1 FEBRUARI
Om onze inkoopprijzen — onze algemeene onkosten — en bij

gevolg — onze verkoopprijzen — te dosn verminderen, — zijn wij 
verp'icht ons zakencijfer te doen klimmen — door het getal 
koopers te doen aangroeien. Om ons

100.000 N I E U W E  K L A N T E N
aan te schaffen, doen wij een

G E R U C H T M A K E N D  A A N B O D
welke alleenlijk van kracht zal zijn gedurende 3 dagen : 

Zaterdag 4, Maandag 6 en Dinsdag 7 Februari.
W ij stellen een overgroote keus goederen te koop aan 

voorwaarden welke voor gansch Europa, eenig en eene echte 
“  innovatie „ zal zijn.

De aankoop van gelijk welk artikel in reklaam, geeft recht aan een zelfden 
tweeden artikel welke maar aan 1/4 van den prijs zal gerekend worden.

VOORBEELD : Men koopt een manshemd in reklaam gesteld aan 49 fr., het 
gelijkend tweede hemd wordt U verkocht aan 12.25 fr. W IN ST

voor den kooper36.75B ij
gewone
verkoop

kost

een hemd 49.00 
nog een hemd 49.0a

Samen 9 8 , 0 0

In deze / eerste hemd 
reklaam ) tweede hemd 
verkoop j 
kost het

49.00
12 .25

Samen 6 1 . 2 5

EENIGE ARTIKELEN UIT DEN HOOP :
C rêpe d e  cb in e , zuiver z ijd e ,1 L ijfro k  of o n d erb ro ek  jersey 
extra kwaliteit, alle kleuren, I  katoen extra kw aliteit, w it, 
breedte 100 crn. R Q ^  i 2a m̂* lila«, i / 9 0

de meter ö ö  | per stuk |*|
De tweede meter 17,25. |Het tweede stuk 3,70.
A rm tare  zijde, mooie fantasie 
voor kleedsels, bloezen en voe 
ring voor kleederen, a lle  f 
mode kleuren, de meter ? JL
De tweede meter 3,25.
T o ile  d e  so ie  met fantasie *tre- 
pen voor bloezen en 
kleedsels, de meter I
De tweede meter 3,25.
Gedrukte K rep  voor bloezen en 
kleedsels, mooie fantasie en uit* 
sluitelijke teekeningen,

de meter Q

De tweede meter 2,25*
Onze verzam eling mooie f a n t a 
s ie  S toffen  geruitte en effene, 
uitgekozen in alle beige toonen, 
voor kleedsels en kostu- O flOÖ 
men, br. l m40, de meter <&, «ij
De tweede meter 7,25.
S ab lin e , zuiver wol, voor kleed
sels en kostumen, zwart CJJOO 
of donker b lauw , de m . O ÏJ
De tweede meter 14,75.
H a n d s c h o e n e n  nam aak 
< suède * extra, merk «Valisère » 
2 drukknoopen, alle tinten, on
verslijtbaar, voor damen I 190 

het paar 11
Het tweede paar 2,95.
O nderb roeken  voor damen, 
gansch gesloten, jersey katoen 
extra kw aliteit, roos, w it, "^90 
lilas, de broek ƒ
De tweede broek 2,00.

P y ja m a  voor mannen, in goede 
vogeesche flanel extra kwalitett, 
sluitend met « brandenbourgs )) 
knoop3trikken

De pyj'ama *| ï!
De tweede pyjama 12,25.
M an shem d borst in  fantasie 
popeline grond beige met gesa
tineerde strepen, lijf  in ztph ir 
beige kleurig extra kw aliteit. 

Het hemd / ROO 
met 2 kragen

Het tweede 12 ,25 .

G ilet voor dam en, breiwerk 
zuiver wol,«Rachel» teekeningen 
van goeden sm aak, /QOO 
modekleuren, de gilet
De tweede gilet 12,25.
K ousen in garen en zijde met 
naad. versterkte zolen extra 
kw aliteit, a lle  mode tin- IQ 5 0  
ten, het paar | ïJ
Het tweede paar 4,90.

K& rw ai in  mooie fantasie zijde 
extra kw aliteit, afw isseling k leu 
ren en teekeningen,

de karwat f IJ
De tweede karw at 2,65.
Engelsche k la k  in mooie fantasie 
stof, n ieuwheid, verzorgd m aak
sel, klip  in ju te onbreekbaar, 
voering in zijde of leder, ITFSO 

de k lak  | /
De tweede klak 4,40.
H and v a l ie s  « Péga » hoeken in 
vezel, schuivend slot van 
36 cm De valies JL I
De tweede valies 6,90.
Badze?p van < de Neuville s de 
doos van 6 stuks van 11150
125 gr IU
De 2 »ie doos 6 stuks 2,60.
T an d en b o rs te l beste "195 
kw aliteit, den boTstel ƒ
Den t weeden borstel 1,95.
C o useuse  in galalith , uit- 
gezochte tinten, de couseuseO
De tweede couseuse 1,35.
T a fe lla k e n  in mooie damast 
witte grónd, boord en ru iten 
fantaisie. Maat 130 X 1 3 0  cm. 
Kleuren : rood, b lauw , A Q 5 0  
tango en goud. Het laken £  ï )
Het 2de tafellaken 7,40.

B ed lak en  in mooi gem engd 
lijnw aad der V laanderen , ver
sierd met opengewerkte ladder- 
gaatjes en met de hand getrokken
draad. M. 200 X 300 cm Q T CO

het laken  ÎJ *
Het tweede laken 23,75.
S to o r  « Medicis » in grove vis- 
schersnet, broderie in gemer- 
ceriseerd katoen, met de hand 
gemaakte franjen en eikels.
Maat 140 X 225 cm. ffiQ®® 

de gordijn §0^9
De tweede gordijn 27,50.
Dezelfde, 

maat 170 X 225 cm

K o ffiek an  met doorziiper voor 
6 tassen, vuur aarde eerste p  00  

keus, de kofiBr1-?' ^J
De tweede Ï's l 4,CD.

S a lad ek o m  hristacl ven Dese
men, mooi snijwerk, ciev - ïer 
110 mm. r  1-3

cVn 1 om
Den Hvscc’en !:rm C,Z\

Tafdm cf n, c
staal, i .jciit i » !o. 

galc»ti~>, c • rr r
De vcN. 3 r?r~:

de gordijn
De tweede gordijn 32,
P a ru u r  in opaletté goede kw a
liteit opengewerkte steken, ge
borduurde motifs, mooie kant 
« Binche » «chouderlinten, kleu 
ren zalm en parma.
Het hemd of de broek &JL

Het tweede stuk 5,65.

L ep e l en \  O  , rr.( n
w it metaal c. .zie keu?, v 
vering tot iC v v.r .» cï-
D2 3 vc’- r  *2 l i r  \

Diepen i ic t  i i (

nium, afgezenaer co- 
ren, rr at-t 24 cm c‘e - 1
Den tweeden pot 11

Schort effen zephir met borst, 
versierd met biaia, fantasie kre- 
tonne. Kleuren : roos, j  ^|50 
b lauw  en parma, de schort 1 s j
De tweede schort 3,40.

K e u k en s te ll»g  • voor specerij 
doozen, in vernist b u- i 0 0  
kenhout De stellage I \J

De tweede stellage 3,73.

Kader Pêle-mêle» soort g **"0 
acajou, den ka^er i t
Den tweeden I.r.iler 3,43.

Duimpjes regenscherm in
serge, ga la  handvatsel, QpOO 

de regenscherm U 11
De 2 d e  regenscherm 8,75. T a p i jt  ovaal in moVettire, 

nieuwmodische teek e r  in pen, 
blauw  en rood, tango en blauw, 
goud en b lauw , maat ^  Q&O 
120 * 60 cm , het tarv:t 31
Het tv/eede t&piji 7 , 0 .

V ie rk an t voor kussen, kunst
matige zijde, a lle  groot- 1 *J90 
ten den vierkant 1
Den 2den vierkant 3,25.
Taïellooper O POO

den eersten £Ö
Den tweeden 6,50.
Clufczetel «Palace» zeer gem ak
kelijk en verzogd w erk, over- 
trokken met behang- QCfl®® 

stof, den zetel 0 0 U
Den tweeden zetel 87,50.

C h oco lade  «Kv.-atta» geparelde 
ribben extra smeltend, Q 30 

het pak çj
Het tweede pak 2,40.

W ijn  witte Bordeaux gew aar
borgde oorsprong, "15 O 

de flesch ƒ
De tweede flesch 4,90.

DE “ HIT
» >

M ’U dij< e i ■ stj* ïoeken ...
■ h i> d ‘ ie I- j I aere kinderen

S
0

d • * n -r -a b-<i w i t  gebracht, had
* »-r v. r hij ?ic*i g lepeT en een lan- 

f ,d ernstig ïnet haar aesoroken. 
N r I • f z>‘ 1 een «root mensch was I

S*«e 'j ‘A'as er ai hetl tro'sch np ge- 
V et p,- o ißf.riclt’r> mor en had ze

1 ”u t on g**eeurd : d »t ze 
u n ' u n erdi- rpf voor h' t
i« Ü
M 'I a< d nlar-g ?iek en

a,t u , — h**, x rge luk  dat h< m
e r • rn w s iet rnpfr zoo voort

itis r Hij ou z’ ’ he^le leven kreu-
tv I 1 r., •! 1 de huisdokter vo >rspeld

dit or rel had den oppassenden
werkman zeer ti neergeslagen. Wat moest 
er daa worden van z’n gezin ?  Van z’n 
zieke vrouw ? Van z’n zes kinderen ?

Et dan in dit* gure tijden, nu alle 
u  p-.gspho f gn 1 < ee ja driemaal zoo 

v r<i)l8 i' normale tijden!
H I h > ai e m lijke ma leren ge*
iarh> ^at ’■ >o«i- > d werk te krijgen. Maar

ov 'nl as hij f e<vpzen Overal duidde 
m hem op t ’n ichaams.*' hrek en als

ij flrï r>o i;de dit n i-der e*nstig voor te 
steil dan het in werkelijkheid w«s, dan 
*er * hem me< een medelijdend hoofd
schudden te kennen gegeven dat men het

niet met hem aandurfde en tnet allerlei 
troostwoorden en beloften werd hij van 
den een naar den ander gestuurd. M aar 
steeds was hij moedeloozer dan te voren 
weergekomen. «Ze willen mij niet meer», 
monpelde hij verdrietig en terneerge
slagen « Ik ben niet meer bruikbaar ».

En in de bedstede zuchtte dan diep 
z’n zieke vrouw en een paar malen had 
hij bemerkt hoe ze in stilte te huilen lag. 
De kinderen werden er stil van.

En eindelijk had hij, na lang geaarzel 
en lang overwegen, z’n oudste dochtertje 
bij zich geroepen, een schraal en bloed
arm mHsj“S van nas even vijftien jaar en 
fluisterend met haar besproken wat hij 
overdacht en gewikt en gewogen had.

Stientje zou een dienstje zoeken. En 
na een paar dagen al had ze iets gevonden 
dat geschikt en niet te zwaar voor haar 
zwakke krachten leek. Als dagmeisje. 
Van ’s m orgens^ uur tot ’s middags 4 u. 
Loon 4 frank per week.

Het was niet veel. M aar als nu vader 
als nachtwaker of opzichter of ie<s derge
lijks ook wat verdienen kon, dan z u toch 
met het karige pensioentje dat hij trok, 
de totaal ontvangst in het gezin op een 
30 35 frank ’s weeks te brengen zijn en 
daarvan moesten ze dan maar voorloopig 
met z’n achten zien rond te scharrelen.

Ze moesten nu oen moed er maar in- 
houden en door de handen in elkaar te 
slaan zich door den zwaren tijd zien heen 
te werken.

Stientje deed h a ir  best.
Ze kwam ’s morgens precies op baar 

tijd. Dikwijs zelfs wat vroeger. En als 
mevrouw haar ’s middags tot 5 uur of 
half zes hield, in plaats van tot vier, zoo
als afgesproken was, dan zei ze daar 
maar niets van en deed gedwee en gewii- 
llg wat er van haar verlangd werd. « Je 
kunt nooit weten waar het goed voor 
was », meende het kind wijs en haar 
vader beaamde dit, hoewel hij toch ook 
wel vond dat het niet was zooals het be
hoorde.

M aar ze was bij fatsoenlijke mecschen, 
meende hij, en « die zouden het, als 
Stientje baar best deed, toch niet onder 
zich laten ».

M aar de fatsoenlijke menschen dachten 
er anders over. Of misschien dachten ze 
in het geheel niet. Dit gebeurt bij fat
soenlijke menschen. Mevrouw was < uit 
de hoogte ». Mevrouw deed altijd kortaf. 
En de jongeheeren waren plagerig en 
deden verwaand.

SHentje was in de heeie familie, * de 
hit » (een soort van klein paardje.)

Jongeheer George had haar zoo ge
doopt. Omdat ze altijd zoo draven en 
sjouwen en hollen moest. En de naam 
« de hit » had dadelijk in de familie 
grooten biival geoogst. Als meneer 
brieven naar de post had te brengen was 

: er altijd haast bij. Dan riep z’n harde 
stem met een sarrig lachje om de deur 

1 van z’n kamer : W aar is de hit ?  Hier

met de hit 1 En een beetje vlug 1 Hard 
loopen, niet vallen en gauw terug.

En Stientje draafde.
Als mevrouw boodschappen had te 

doen dan riep ze bevelend : « Vooruit 
hit, en niet staan kletsen hoor, zooals gij 
natuurlijk altijd doet I »

En Stientje holde.
Of als jongeheer George sigaretten 

hebben wou of jongeheer Henri een boek 
moest laten brengen aan z’n vriendjes, 
dan kommandeerden ze » de hit », alsof 
het meisje een hond was dien het appor- 
tesren werd geleerd.

En Stientje rende.
Dikwijls kwam ze ’s morgens met een 

leeg« maag. Dan had ze haar boterham
men Htlekum aan haar broertjes of zusjes 
gegeven, omdat die zoo weinig kregen en 
nog trek hadden. M aar in haar «dienste* 
kreeg ze niets. Ze was er van na het 
ontbijt tot vóór het diner.

Alleen om twaalf uur kreeg ze een 
kommetje koffie met een paar amper- 
gesmeerde sneden brood. Nooit waren de 
sneden belegd.

M aar Stientje ruimde wèl ’s morgens 
de ontbijttafel af en dekte ’s middags de 
tafel voor het diner. En ’s middags rook 
ze de geur van de snep, van het vleesch 
en de groenten en de toespijs, die ze op 
tafel zetten moest. M aar zij kon gaan.

En, o, zoo dikwijls rammelde Stientjes 
arme maag van trek en sprongen haar de 
tranen in de oogen a ls ze bedacht hoe

bij haar thuis haar zieke zwakke moeder 
; lag  te snakken naar een klein, een heel 
: klein stukje maar van dat heerlijke 

vleesch, waarvan hier zoo’n overvloed 
was en waarvan ze zich bij haar thuis 
den smaak zelfs niet meer durfden her
inneren.

Nooit zou mevrouw haar eens laten 
proeven of haar iets meegeven. Nog geen 
kliekje van den vorigen dag. Die nam de 
werkster altijd mee. Die er « zooveel 
jaren was. »

En Stientje durfde nooit vragen. Ze 
was Immers maar aangenomen van ’s mor- 
gers  na het ontbijt tot ’s middags vóór 
het diner.

*
* *

Op zekeren morgen had moeder in een 
bul van zwaarmoedigheid zich laten om
vallen : « Ach, als ik toch nog maar eens 
een klein, een heel klein stukje vleesch 
kon krijgen... » En dien geheelen dag 
bleef die droeve, wanhopig gehuite klacht 
in Stientje’s ooren zoemen.

Er was dien middag in de keuken weer 
vo Io d . En toen ze een oogenblik alleen 
was, tilde het arme kind den deksel van 
de braadpan op en snoof den geur in van 
het sappige en maische vleesch. En plot
seling, voor dat ze er zichzelf eigenlijk 
rekenschap van geve" kon wat ze deed, 
liep ze naarden vorkenbak. greep er een 
vork uit, liep weer terug naar de braad
pan op het fornuis en pikte uit de pan 
een stukje van een ons misschien. Dat

legde ze haastig op een schoteltje, rukte 
een stuk krantenpapier van den stapel 
die in een hoek lag en wikkelde het scho
teltje met vleesch daaraan.

« Wat doe je  daar ?  » klonk opeens een 
harde stem en meteen werd ze stevig bij 
haar arm gegrepen.

Het was mevrouw.
Het arme Stientje stond te trillen en te 

beven. Lijk-wit werd haar gezichtje en 
haar oogen vulden zich met groote tra
nen.

« M’n moeder is zoo ziek, mevrouw. 
M’n moeder snakt naar een klein, een 
heel klein stukje vleesch. En we kunnen 
het niet bekomen, mevrouw. We zijn zoo 

arm. En h ierb ij u is zooveel..., »
Ze snikte het uit in een stroom van 

woorden.
« Zoo’n vuile hit 1 » bitste de dame en 

er kletste een klap om arm Stientje’s 
bleeke gezichtje. « Dus gij gaapt hier den 
boel. En daar heb ik dien armen slager 
de schuld van gegeven ! . . .  Er uit 1 »

« Mevrouw 1 » kreet het kind ontzet.
« Er ult 1 En dadelijk I Marsch ! Of 

moet ik je door de politie... »
*

* *
In haar schamele manteltje, op een 

bank in het plantsoentje, viel zwakke 
Stientje neer. Ze durfde niet naar huis te 
gaan. En in haar ooren gonsde het ver
wijt : « Zoo’n vuile hit ! Dus gij gaapt 
hier den boel... » O tto  Zheqers.

(Uit « Het Volk », Amsterdam.)



Gij alien die min of meer onderhevig 
Ziit aa ’j borstkwalen : Bro' chief, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en F lu im e n , indien gij tot hiertoe 

alles beproef J ht bt zonder afd-v nd eff^kt te bekomen, indien pij hopeloos zijt en mistnoe 
dig, vçrgeet niet dat er een midüe! is dat sind« 50 jaren duizenden en duut nden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

sorsmeisem Martin Tons, üesiea zalt, lïMegiieii
Volgt d e v o lled ig e  behandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  gebru ik  de d iep st in gew orteld e b o rst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en a ldus 't b est voorbehoedm iddel is tegen  de ter in g en ’l zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel 

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

P R IJZ E N  : Zonder Zalf 17,50 fr„ «iet Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weten 185 fr.

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van t bloed
ÜENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
v ers top p in g , draa iingen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER
N

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

■ y t"

Hst Oud Bier der
is  gekend voor B r o m r l i  “ De Arend,,

’t gezondste, kloskste, aangenaamste

A . LiOuwaege-Ver&traete, Oortemarck

In den
Zilveren llos
Alles aan zeer 
vo 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 vellen  mantels.

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

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

HENRI SIMOENS- SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuw e en okas ie m otors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

Z A N N E K IN
DUBBEL BLOND BIER 
gezovd, kloek natuurlijk

Brouwerij St Louis
L. VERLENDE LOO

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

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

Nsrlngdaeners, zoekt uw profijt!!

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

gepoederd worden met

D U L GI OR  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 sc h -N a tio n a a l 
'W eek b la d  vo o r Iseghem  

en O m liggende

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EEM ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prij« t 20 frank:

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go 2d 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 eva llen  d ie  r eed s m eer

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

• Prijs 4,50 frank P rijs 4,50 jrank
MEENEN

P rijs 4,50 frank

M O P
POEDERS

O nfeilbaar geneesm iddel tegen :

Hoofd- an Schele H o o f d p i jp .  Zenuwlijden, 4 
Hevigs Tandpijn, Rheumatiek, G rippe 1

h o s t
W A .A .R O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk 
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard ?

zij onmlddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreveu 

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

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

12 pak|es 4,50 fr. 
25 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 St N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocoi^de Dessert, B iscu its, P raüues, Fondants, 

Su ikers. Doopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Groote keus van Spekken, e^cence. acidulé, forré.

Eierkleursel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL In ’ t klein
Bijssondere Prljsçen voor Voortverkoopera

•' \ - ; • K

Hoopt voor uwe hinderen
bÿ Verjaardag of andere 
plechtigheden des jaars.

V oor onze kleine 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

B ijzonder aanbevolen
G. GEZELLE.

Viaamsche V olksvertelsels. Met ge
kleurde omslag en 5 platen, geteekend 
door den kunstschilder K. Rosseeuw

4,50
Herman HENOT.

Kempische V olksvertelsels 7,50
Van dezen bundel zijn als afzondei lijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4 50
Van slimmen Jan en dummen Sus 1 50 
Het Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en andere 

vertelsels 1,50
Kan . A maat JOOS.

V ertelsels van het Viaamsche 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
Viaamsche Legenden 1,50
Van Duimpje en andere wondere 

Kinderen 1,50

Artistieke Prentenboeken

Albumformaat, gekartonneerd
J enny DE BLOEME.

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

A lfred LISTAL
W"t Lisette droom de 15,—
Gouden R egen  15,—
't Is lan g g e led en  15,—

1
Andere mooie Prentenboeken.

Annie HOMAN.
Grieksche Sagen voor kinder eu  7,50
Het nieuwe Dierenboek

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

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

denls, 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 vroolijke m iddag; Een 
g r o o te  v erra ss in g ; Een g ez e l l i g e  droom ; 
Kees zijn avontuur-, In de Duinen; De 
avonturen van jan ; M oeders verjaar
d a g ; Jokko ’t Aapje; Vacantie;  Reuze 
pin .

Elk deel gekartonneerd, flink geïllus
treerd 10,—

7.80
7.80
7.80
1.95
1.95
1.95

C. ASTAES. Uit Moeders jeugd 
Vertellingen 
Herinneringen 
Kindervriendjes 1

II
III

De wonderlijke dwerg 3,90

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

H nd

MET ZEKSSMEID VOOR ALTIJD GENEZEN 1 
I  f  £ Ej r OE WERELDBEROEMDErOE WERELDBEROEMDE « 4 !

....... HEEK DEWALVBcHf.«- !
QiÊPÊSTRflflTjJLO, ANTWERPEN .

BIjOEDVERZUIWRjn s
VOOR BRAND, HAARWORM

BAARDZIEKTE , Jtl/KTE emallï ANDERE

TE VERKRIJGEN 
ir alle Iseghemsche Ajotheken

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 , h eup - o f  lenden jich t ? 

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

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

?
Dit a lle s  zijn de zekere 

kenteekens dat uwe 
Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toevlu ch t m oet 
nem en tot een e e rn s tig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g m et

?
Dalila Pillen

EN

S am som ’s Oliebalsem

Ontelbare getuigschriften van genezin
gen, bekomen door het gebruik van df ze 
wondere geneesm iddelen, 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

Stoven. Kachels en Gasuuren
wendt u tot

Germ. OheHiere-Buyoh
Roeselaerestr. 88, Iseghem

Magazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengevief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven ln eigen werkhuis gemaakt.

G azlnrichtingen Zink & Loodwerk  
S poed ige b ed ien in g M atige prijzen

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

JP robeert eens
met de produkten van

La
Vaaristr. 2, Roeselare

voor uwe kaderlljsten en kaders

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

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  L E F E V E E E -B O T S E H T IIY T
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en v ern issen . 
Groote keus van sp on sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, traploopers en karpetten

Tro u w s  budtening Lage prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen  d oor de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bij&anheq : ßnliprpen & üoririjh
Agentschappen :

B ru gge , Crombeke, P operinghe, 
Harelbeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenba^k maakt dee! uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50 000.000 frank

B IJH U IS  TE ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

?
■ B I B

Waarom hoesten al BORSTPILLEN LALEMAN 
U radicaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden als 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 zijn als U ter apotheek Laleman alles kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Matteen Fleren! Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raagt ten huize T elefoon 63

KORTRIJKSCHE B9ÜUI- 
- EU HVPOTHEEKKflS •

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 ’t koopen, verkoopen van gronden 
en huizen, over ’t o vernemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O pmaken van P lans en B estekken 
voor ’t bouten  van huiden, v illa ’s, 

fabrieken, enz.
— A llerhande V erzekeringen —  

Brand - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de metst 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O I D S
Overtreffen alle andere zwarte pilleken si togen den hoest !

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


