
Ik ken geen volk, en ik ken er 
vele, dat zoozeer den naam ver
dient als het onze, van een woest 
en baldadig volk.

............ En ïk ken geen volk ter
wereld wien het zoo aan uiterlijke 
beschaving en zelfeerbied mangelt 
als het onze.
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Allo mededeelingen moeten ten laatste den Don
derdag avond voor ’t verschijnen van ’t blad 
binnengezonden zijn.

SU

W A R D  H  E  E A N S  K O M T

op Maandag 10 October te 7 uur ’s avonds in ’t Vlaamsch Huis spreken over het leven der houthakkers in de wouden 

van de Orne en Fresnes. Te dier gelegenheid trekt hij het houthakkerspak aan. Vlamingen allen er heen Î

Belg-ie tegen V laanderen
waren alle nijverheden in België nog weinig ont

wikkeld!: db steenkool- en metaalnijverheid in W al

lonië, de textielnijverheid, scheepvaart en vis-

Honderden malen reeds hebben onze bladen 

en tijdschriften erop gewezen, dlat onze strijc 

er geene is tot het verkrijgen van esn reeks taal

wetten, die alhoewel rechtveendüg en dringend nood- 

-/[akelijk, slechts .den uiterlijken kant van dbn 

Vlaamschen strijdt uitmaken, „maar dlat het in de 

eerste plaats erom gaat: Vlaandbren zijn eigen 

natuurleven terug te schenken, en het Vlaamsche 

volk dloor zijn bloedeigen ontwikkelingsgang tot 

een hcog peil te brengen op alle gebiedl.

Velen beseffen met dat het hier een echt na

tionale strijd! geld', waar de verheffing van eea 

volk op stoffelijk, verstandblijk en zedblijk ge

bied op het spel staat. In- onze tijtdbn van geld

bejag, gemak- «en genotzucht is het een ondlank- 

baar en vooral weinig winst gevendl baantje aan 

het volk te spreken over volksver© 'eiing, eigen be

schaving en nationaal gevoelen. Als db zaken maar 

goed vooruitgaan en men op t ein-db van t jaar 

een goadb winst g cd i an heeft, dan schijnt alles 

voor het best. Het is zeker een verheugend) feit, 

.dlat onze Vlaamsche we kerstevolking tot een be

teren welstand! gekomen is dan vroeger; verblij

dend is het vast te stellen dat nijverheid en land

bouw in Vlaandieren een goeden stap zijn voor 

uit gegaan, maar waarop we hier d!e nadlruk w il

len leggen, is, dlat jilie vooruitgang er niet ge

komen is, in Vlaaidheren met dien stotfelijken en 

moreelen steun van België, maar djank zij ons 

werkkrachtige en spaarlievendb volk. Wat Vlaan- 

dieren hedendaags economisch 'aan 't worden is, 

komt uit eigen kracht en spaarzaamheid', ondlanks 

België.

Onze menschen weten over ’t algemeen niet 

genoeg dlat de staat waarin een volk opgesloten 

ligt, van overgroote beteekenis is voor dbn eoo- 

nomischen 'bloei van öSt volk. Door zijn inrichting 

en idloor «Je talrijke stoffelijke en wetgevende 

maatregelen waarover een staat hedbnidlaags be

schikt, kan hij db volkeren die binnen zijn gren

zen wonen tót een hoogen bloei brengen, maar 

kan ook tengevolge eener vrijw illige verwaarloo- 

zing een volk economisch en geestelijk dloen ver

kwijnen en doodmartelen. Tt Is de treurige ge

schiedenis van Ierland en Polen en van zoovele 

andere minderheden, t Is ook het noodlot geweest 

van Vlaandbren sedbrt het ontstaan van den staat

VLIEGT DE BLAUWVOET
scherij in Vlaandbren. Wat dbed België nu tegen

over die nijverheden? Volgens het oordeel van 

economisten als Waxweiler en Solvay die ze

ker niet zullen verdacht wordbn van Vlaamsch- 

gezindheid — werden de Waalsche nijverheden 

uitsluitend! bevoordbeligd ten nadeele van de 

Vlaamsche textielnijverheid! en scheepvaart. Het 

eerste wat België dbedl was een tolovereenkomst 

sluiten met Frankrijk waarm aan d!e Vlaaamsche 

textielnijverheid! groote rechten opgelegd werden 

om van een andere zijdb verminderingen ts be

komen voor '«Ie tolrechten dier Waalsche nijver

heid. In db ministerieele bureelen werden alle 

voordeelen voorbehouden aan de Waalsche n ij

verheden welke er aanzien wenden als de eenige 

uitvoernijverheden. De gevolgen bleven dan ook 

niet uit: de textielnijverheid) had met zware moei- 

£een te kampen en weid door België ge

dwarsboomd in plaats van ondersteund. Vlaan

deren werd het land der lage loonen en van het 

armmoedige bestaan. Intusschen ging dl» Waal

sche nijverheid! fel vooruit. Het vakonderwijs 

werd er degelijk en in talrijke plaatsen ingericht 

terw ijl Viaaltóeren verplicht was zijn jonge krach

ten te laten uit wij ken naar Wallonië en Frank

rijk  waar zoovelen zedelijk en godsdienstig ten 

onder gingen.

In de laatste jaren kwam een groote ontwikke

ling in de uitvoernijverheden. Nieuwe afzetge

bieden naar verre landen werden opgespoord. 

Groote kapitalen waren daartoe noodig. Machtige 

banken als db Société Gén. de Belgique en de 

Banque d!e Bruxelles met uitsluitend Waalschi 

en Fransch kapitaal, kwamen tot stand en be

schikten over de kredieten. W at die concentratie 

van kapitalen, wat die financiers vermogen, heb- 

jen wij verleden jaar aan dbn lijve en vooral aan 

onze geldbeurs al te goed ondervonden. K laar is 

iet dan getoond geworden dat dp financiers alle 

macht, ook op politiek gebied in handbn hebben 

en zij alleen het land naar goeddunken besturen.

Ondertusschen ook werden de Kempische kool

mijnen ontdekt. Vlaanderen stond economisch on-

STORM OP ZE E !

M e r k e l i j k  I f i m i w ®  * k u n s t r u b r i e k

k e r k e l i j k e  k a l e n d e r  Ludwig van Beethoven
9 Z. 18e Z. na Sinxen, semid., com. van (Bonn 1770 Weenen 1827)

HH. Dionysius en Gez., mr., 3. io M. • geheele jaar door werd in de muziekwe-
II. I* ranciscus de Borgia, b., semid. reld deze roemrijke man herdacht. Niet ééne 
II D. \ an den dag, simpl., M. van Z. 1st. inrichting waar echte kunstzin heerscht,

12 W. Van den dag, simpl. 13 D. ^  jaar nagelaten, minstens één werk van
H. Eduardus, b., semid. —- 14 V. H. Do- iC>en muziekreus uit te voeren, 
natianus, bb., Naamheilige der Hoofdkerk < 200 deed ook reeds in Maart laatstleden de
en Patroon des Bisdoms, dup. 1 cl. met, kunstgroepeering van «  Eigen Leven ». 
gewone oct. (B.d. B.). 15 Z. H. I eresia, Beethoven’s vooroudbrs waren Vlamingen, jni
mg. dup. <fe XVII eeuw in Antwerpen gevestigd en herkom-

machtig om met Vlaamsch kapitaal die ondbrne- 

België. De stichters en eerste regeerders van̂  mingen uit te baten. De groote banken en fran 

dien staat België staken het onder geen stoelen sche financiers legden er de hand op en ontstolen 

of banken. België zou naar het getuigenis van dbn opnieuw aan Vlaanderen' een rijke nieuw op-, 

toemmaligen eersten minister, Fransch wezen in komende nijverlieidsstreek

zjijrt inrichting en in al zijn uitingen. Hiertoe Ziedaar, in al te korte trekken wat België 

moest Vlaandbren natuurlijk verbasterd worden, met dbn stoffelijken vooruitgang van het Vlaam 

Benevens de bestuurlijke dwangmiddelen, zooals sche volk gedaan heeft. Z ijn doel, althans in dit 

verfransching van gerecht, bestuur, leger, ondbr- opzicht is wonderwel geslaagd. Sterk voelen wij! 

wijs, beschikte België over nog andere niet min als Vlamingen dat w ij zoo weinig macht bezitten 

gevaarlijke wapens om het Vlaamsche volk min- omdat w ij zoo economisch ‘en .finantiëel arm zijn. 

derwaardig en weerstandloos te maken, name- Duidelijk voelen w ij het dlat w ij met reuzen

lijk  door de stoffelijke verwaarloozing en uit- schreden vooruitgaan zouden indien w ij over de 

buiting van het Vlaamsche volk in zij a economi- machtige geldmiddelen beschikten van onze vljan- 

sche belangen. x ! , den. België heeft het vormen van Vlaamsch ka-

Indïen Vlaanderen, zoo redeneeren de Belgi- pitaal belet of dbet dit Vlaamsch kapitaal langs 

sche gezagvoerders, stoffelijk arm is, indien zijn omwegen in ' Vlaamschvijandigö handbn terecht- 

volk over geen kapitalen beschikt, dlan is het komen; Vlaandbren laat zich bestrijden met zijn 

no odz a kei ijk afhankelijk van hen die economisch eigene kapitalen waarover het zoo weinjg be- 

maehtiger zijn, en is het natuurlijke gevolg hier- schikt en wordt geslagen door zijn eigen hand. 

van dat dit volk zich overheerschen laat door Twee besluiten vallen hieruit te trekken: Het 

het kapitaalkrachtige deel van het land. België is de broodnoodige plicht voor ieder Vlaming; 

wist heel goed, dat een arm volk, een machte- zijn eigen geld niet te geven aan inrichtingen 

loos volk is en dat het zekerste middel om een waar het tot zijn eigene verdrukking en onmacht 

volk in zijn eigen aard! en stambewustzijn tel zal gebruikt wordbn, maar wel hiermede zijn eigens 

kunnen ondbrmijnen hierin bestaat, dit volk stof- economische inrichtingen als Vlaamsche huizen, 

fe lijk te doen lijidbn. ' spaarkassen te steunen en vooruit te helpen.

D it is dan ook db lijn geweest die België on- Het is eindelijk een dure maar leerrijke les Nederland za l blijven, 
verbiddelijk tegenover Vlaanderen gevolgd heeft, voor ons te bestätigen hoe België getracht heeft —

Terw ijl eenerzijds db economisch machtigen in ons stoffelijk arm te houden. Dat die Vlamingen,

Vlaanderen zich afscheidden van het volk wegens die steeds denken dat Vlaanderen economisch

opvoeding, eigenbelang of aanstellerij, werd an- niets te winnen heeft b ij een andere staatsin- 

derzijds de ontwikkeling der Vlaamsche nijver- richting hierin het bewijs, vinden dat een staat

heid geboycot en gedwarsboomd. België was een die gegrondvest is op de belangen van ons eigen

land! dat niet in staat was zijn bevolking te Vlaamsche volk, ook op stoffelijk gebied van

voeden. Het moest — juist zooals nu nog — overgroote beteekenis zijn zou voor da welvaart

een groot dbel zijner levensmiddelen iri den vreem- van ons volk. . ;

d!e koopen. Om die levensmiddelen te kunnen —___............- - . - ------------

koopen moest het zijn eigene fabriekwaren inj 

den vreemde aan den man brengen. Ten dien tijde

E V A N G E L IE  V A N  D E N  ZO N D AG  1
(Mattheus, 9, 1-8)

In dien tijd steeg Jezus in het scheepje, 
voer over en kwam in zijn eigen stad (Ca- 
pharnaüm, waar Hij gewoonlijk verbleef).. 
En zie, men bracht Hem een lamme, liggend 
op een bed. En Jezus, hun geloof ziende, 
sprak tot den lamme: Wees welgemoed, 
zoon, uwe zonden worden u vergeven. En 
zie, eenige schriftgeleerden zeiden bij zich
zelf: Deze lastert God. Maar Jezus, hun 
gedachten bemerkend, zeide: Waarom denkt 
gij kwaad in uwe harten? Wat is het ge 
makkelijkste te zeggen: De zonden worden 
u vergeven; of: Sta op en wandel? Opdat' 
gij echter weten moogt, dat de Menschen- 
zoon macht heeft op aarde zonden te ver
geven (hier sprak Hij tot den lamme): Sta 
op, neem uw bed, en ga naar huis. En hij 
stond op en ging naar huis. De scharen die 
dit zagen, werden door vrees bevangen en 
verheerlijkten God, die zulk een macht gaf 
aan de mensch.

stig uit de omstreken van Leuven, Rotselaei|,

’ T V E R S C H I L
’k Vernam deze week, dat « De Mandel

bode » verleden Zondag nog ne keer op ons 
kappe gezeten heeft, wat ik een verheugend 
teeken noem en een bewijs, een klinkend 
bewijs zelfs, dat ze haar eerste strijdmethode 
«doodzwijgen» volledig mislukt acht. Zoo
is ’t ook...... •

De Mandelgalm verdient ’n hartelijke pro
ficiat.

’k Zeg daar ’k vernam, en inderdaad, ’k 
laat mij over dat blad door n tróuwe vriend 
inlichten. Lijk vele nationalisten ’n wil ik 
dat blad niet lezen, ten eerste, ’t en is mij 
zooveel niet waard, en ten tweede, aan ’t 
ondersteunen van klerikale staatskatholieke 
vuiligheidsverspreiding en doe ’k nigt mee. 
Ware ’t niet dat ik om de waarheid be
kommerd ben, ’t zou mij heel weinig schelen 
wat zulk ’n blad zijn dutsen van lezers wijs
maakt.

Nu laatst ging het niet over vuilblikken, 
maar wel over ’t kalsijden der nieuwe stra
len, of nog beter gezegd over ’t betalen 
dezer kalsijden, en De Mandelbode is kwaad 
omdat de redactie van ons blad er ’n andere 
meening op nahoudt dan zij zelf. Sedert 
eenige weken doet ze oprecht haar beste 
om haar trouwe kinderen te verdedigen, die 
tégenover de koopers van de goedkoope 
werkmanswoningen in de nieuwe straten zulk 
’n spijtige maatregel troffen.

Dat is haar recht en we hebben daar 
weinig over te protocollen. Wil er morgen 
iemand ’n rechtstreeksche diefstal verdedi
gen, nog is daar niets over te zeggen ver
mits iedereen daartoe het recht heeft. Maar!! 
De Mandelgalm kritikeerde de benoeming 
van een vreemden onderwijzer als opvolger 
van den op zeer staatskatholieke manier ge-

Steunt onze adverteerders!

VLAAM SCHE K ALEND ER
Zondag. 9 Oktober H. Denys. — Maandag 

10 Oktober H. Franciscus Borgia 1825. Ge- 
hoortetöag van Paul Krüger. — Dinsdag, 11 
Oktt. H. Gommarus 1873. Slag lap de Zuider
zee legen de Spanjaarden. — Woensdag, 12 
Okt. H. Wielfried 1809. Begin van den Boe
renoorlog. — Donderdag, 13 Okt. H. Edward 
1867. De eerste diamant in Zuid-Afrika ge
vonden. — Vrijdag, 14 Okt. H. Diotnatus —
Zaterdag, 15 Okt. B. Theresia 1831. De con-

•bepaaIt daL M aaslrich l galmen db klokken van den beiaard die tonen

van het vreugdelied! over de stad.)

Stel nu evenwel Beethoven niet voor als een 

moedig geworden broeder Johann waarop ge- triestig, immer droefgeestig mensch. H ij hield

schreven stond: l a n d e i g e n a a r ,  schreef de ook soms van humor- Toen hli moest geopereerd

Meester als antwoord: Ludwig van Beethoven, wordbn om het vele water uit het ondbrlijf te

h e r s e n e i g e n a a r  verwijdbren, zeide hij tot zijne bezoekers dat de

Deze maand nog bezorgt ons «Eigen Leven» heelmeester hem als een Mozes voorkwam die

een tweedb Beethoven-avortd met een uitgelezeh ™et zIJns taf °P eene rots sloe« en hii trooste

programma uitsluitelijk uit werken van den Mees- 2‘ch zelf met d'e woorden « b e t e r  w a t e r  te

ter samengesteld en gepaard met een voordracht ^a *e n v l o e i e n  u i t  he t  l i e  ham dl an u i t
Ie pen .»

Op een naamkaartje van zijn rijk  en hoog- 

(Vervolg onderaan vorige kolom.)

Leefdael of B e r t h e n .  In 1706 woonde de wijn- broodroofde Frans Sarre, en dus de ach 

slijter W illem Van Beethoven en dezes vrouw f te ru its te lling  van zeer verd ienstelijke jeug- 

Catharina Granajean, te Antwerpen. Hun zoon, j cjjg e Iseghemsche onderwijzers. H ij beweer- 

Henricus Adelardus was meesterkleermaker ook j de> of beter zei dat e r beweerd w ierd dat 

in Antwerpen. H ij had een kroostrijk gezin j spitzen ofte spellewerkkant op het benoe- 

twaalf kinaeren waarvan een dezer, Lo- | men van onderw ijzers invloed kon hebben, 

dewijk, zich als koorzanger te Leuven vestigde. | 0m  die komereklap, die zoo rechtstreeks 

Doch Loidbwijk vertrok weldra naar Bonn in tegKn >t gezag indruischt, niet langer te 

Duitschlana waar hij huwde. . moeten a]s waarheid aanzien vroeg De Man-

Zijn zoon, Johann, was d'e alles behalve voor- j deigaim aan zj jn confrater De Mandelbode

beeldige vader van den grooten Meester. | naderen uitleg.

Beethoven’s jeugd' was- vol kommer en zorg. ) i) ie confrater die van alle officieele Ise-

Zijn zatlap van een vaaer dwong hem immer bij ; ghemsche zaakjes de sneute kent zweeg lijk  

-dage en bij nachte naar het klavier. Zijn zoon ! vermoord, en lie t die lee lijke  praatjes de 

moest een vaardig muzikant worden veel geld, r0nde doen alhoewel h ij w ist dat ’t h ie r 

opbrengeri,.. ■ voor liet huishouden en voor db • tegen ’t gezag ging

braspartijen. • ■ zoo kende de jonge Beethoven de i ’t Gezag ’n w ierd dus deze keer niet ver-

vreugde der kinderjaren niet. ' dedigd, maar in  dë steek gelaten. Van waar

Men verklaart hierdbor gemakkelijk zijn grillig - dat ve rsch il in  houding? 

temperament. j Beide besturen zouden nochtans onder de-

H ij bezat ook fierheid, vleierij was hem pn- . zelfde bescherm ing moeten staan, want ze 

bekend en republikein was hij in db ziei. ' hebben alle bei het monopool van ’t ka

ïn zijne werken zong hij «het» lied! dbr ; tholicism e en zijn  e lk op hun gebied: gezag, 

menschheid. In zijne kunst drukte hij als geen ! o f zou De Mandelbode ook al geen eer-

andere uit wat er in de onbepaalde diepten van b ied meer hebben voor ’t gezag, zoodat ze

’s menschen geest en gemoed leeft en roert van ’ ’t gezag geen verdedig ing waard acht ? 

een oneindigheids-, van een eeuwigheidsbewust- j Q f misschien kent zij geen fläm ische spit- 

zijn, stuwkracht der strijdende menschheid. drijf- j zenhistories ? 

veer van het genie.

Zijne reeks onsterfelijke werken teekenen zoo 

schoon deze gemoedsstemming en zijn bekroond j 

met d’e negende symfonie waarin de doofgewor- 

üen meester de schoonheid der vreugde uit,,

«Freude, schoener Goetterfunken» (elk uur

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

over zijn leven en zijne werken.

W ie iets voelt voor ware. kunst weze dien avond 

van d‘e. partij ! u

NaamloozeVennootscha p 
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Waarom de Vlamingen 
eigen regeering, eigen 
wetgevende macht en 
eigen bestuur eischen !

H E N D R IK  CONSCIENCE 
IN  ZIJN PLECH TIG  BEROEP 

OP DE O VERHEID  IN  1850

In 1850 voorspelde onze groote Hendrik 
^Conscience, in zijn plechtig beroep op de 
overheid, «een diepen afgrond van haat en 
afkeer tusschen Walen en Vlamingen».

« Men zal het Vlaamsche volk van aller 
«beschaving verstoken houden; het zal voort- 
«kruipen in onwetendheid; ambachten, nij- 
« verheid en landbouw laten verachteren; het 
«zal in domheid vervallen en als een hoop 
« beklagenswaardige verworpelingen door 
« zijn broeders worden beheerscht en ver- 
« drukt. »

Dat Conscience toen gelijk had, bewijzen 
de woorden van onzen grooten filozoof, de 
pater-jezuïet A. Stracke, die in 1913, in zijn 
geschrift beweert dat in geheel Europa geen 
volk te vinden is dat zóó laag staat onder 
geestelijk en zedelijk opzicht als het Vlaam
sche.

Wij beamen ten volle die woorden, maar 
klagen de Belgische regeering aan. Zij, en 
niemand anders, is de bewerker van dien 
schandelijken toestand.

In volgende nummers willen we de mid
delen aantoonen, die zij daarvoor aanwend
de, aan de hand van cijfers en platen.

NAAR DEN OORLOG ?
Veertien dagen geleden toonden we in 

ons blad door allerlei officieuze uitlatingen 
en persberichten, hoe volgens een bepaalde 
vooropgestelde methode de staten eenerzijds 
gedurig over hun begeerte naar vrede spre
ken en anderzijds zich met groote haast en 
kommervolle zorg op den komenden oorlog 
voorbereiden.

’t Eene zijn woorden en ’t andere daden. 
De daad is sterker dan het woord. Daar 
ligt het verschil.

Wij wezen hier op de uitlatingen van 
maarschalk Pétain en toonden hoe zoo rap 
als ’t mogelijk was zijn rede door den Bel
gischen minister van oorlog werd beant
woord met de bewoordingen: wij zullen mor
gen wapenbroeders zijn zooals wij het gis
teren waren, hetgeen beteekent: stel u ge
rust, mijn, lieve Fransche generaal, wij leiders 
van den Belgischen staat zullen bereid zijn, 
zoödra gij Fransche generaals het mocht 
noodig oordeelen voor het heil en de be
langen der Fransche finantie het bloed te 
storten van het volk, dat we sinds honderd 
jaar ook om uwentwille verdrukken.

Wel protesteert daartegen de Vlaamsche 
pers, en Ons Vaderland meent zelfs te weten 
dat Van Cauwelaert daarover de regeering 
zal ondervragen, maar Walen en Franskil
jons zijn echter om die uitslagen verheugd. 
We weten dat die menschen de troetelkin- 
ders zijn van den Belgiscnen staat en dat 
ze gewoonlijk hun zin krijgen en daarom* 
kunnen we vooraf zeggen dat de interpellatie 
Van Cauwelaert al niet veel zal om ’t lijf 
hebben. Ten andere zien we maar even wat 
er al gebeurt:

De correspondent van Belga te Parijs, 
schrijft:

Te Brussel en te Parijs wordt de verze
kering gegeven, dat men akkoord gaat om 
van Straatsburg tot Antwerpen verdedigings
werken op te richten en ook om de beide 
generale staven in nauwe verbinding te stel
len derwijze dat zij aldoor van gedachten 
zouden kunnen wisselen over het aantal man
schappen en kanonnen dat achter de ver
dedigingswerken zou moeten verzameld wor
den.

Zulk ’n taaltje schijnt ons nu juist niet 
zeer vredelievend en het zou ons dan ook 
wel een beetje verwonderen de heer de Bro-

queville te hooren verklaren, dat "hij met 
diensttijdvermindering kan vrede nemen in
dien er daarvoor waarborgen bestaan, ware 
’t niet, dat we de heer de Broqueville ken
nen als ’n sluwe politieker, die weet waar 
hij heen wil.

’t Was trouwens ook mijnheer de baron, 
die vader was van den met het oog op den 
oorlog gestemde legerwet, en die uit Fran
sche bron wist dat Duitschland de Belgische 
onzijdigheid zou schenden. Toen volgde hij 
het ordewoord van Parijs. En nu wil de 
baron nieuwe forten. Om die forten die 
honderden miljoenen zullen kosten te ver
krijgen is den baron tot verkorting van den 
legerdienst bereid, want hij redeneert aldus : 
eens dat we de forten hebben zullen zij er 
blijven. W e geven nu zes of acht maanden 
dienst, ’t komt er niet op aan. Eens dat we 
de forten hebben kunnen we die zes 'of acht 
maanden doen verdwijnen door handig ge
bruik te maken van het Duitsch gevaar.

Onze heeren socialisten zullen den baron 
daarin ’n handje toesteken, ’t wordt voor 
hen ’n gelegenheid om hun volgelingen zand, 
in d’oogen te gooien. Zij zullen de verster
kingen aanvaarden, de verkorting van dienst-, 
tijd in ruil krijgen en aldus het Fransch- 
Belgisch militarisme een fermen troef in de 
kaart spelen.

We toonden het reeds aan hoe het so
cialistische voorstel over zesmaandendienst 
de militariseering der heele natie voorziet, 
We wezen er op hoe onze jongens van in 
hun prilste jeugd worden opgeleid tot lief-i 
hebbers van vechtpartijen, hoe van in de 
school de militaire geest zal worden aan- 
gekweekt, en hoe na de zesmaanden kazer- 
nedienst er nog een viertal oproepingen zul
len plaats hebben. Wat kan het militarisme 
meer vragen?

Maar er is meer! Destijds werd door de 
socialisten een voorstel ingediend waardoor 
de zesmaanden geleidelijk zouden worden 
ingevoerd. Onder dat voorstel trok de so
cialistische partij ten strijde in de verkie
zingen van 1925 en het luidde dan: zes
maandendienst in eens invoeren is onmoge
lijk. ’t Moet trapsgewijze gaan. De fronters 
zijn demagogen als zij zoo maar zonder meer 
de zesmaandendienst betrachten; nu doen 
de socialisten hetzelfde, hun voorstel voor
ziet geen algemeen overgangstijdperk, zoo
dat ze binnen eenige maanden wijzende op 
hun vroegere verklaringen wel zullen trach
ten goed te praten, wanneer zij zich ten 
voorloopigen titel met acht maanden dienst
tijd tevreden stellen.

Daaruit volgt, dat we de zes maanden- 
dienst niet zeker zijn, dat we de vooroplei
ding en de heroproepingen, en ook de forten 
wel zeker zijn.

Uit dat alles valt te leeren,' dat we een 
oorlog ook zeker zijn en dat wij Vlamingen 
zullen mogen sneven ten profijte der Fran
sche finantie. Dan zal de Belgische vasaal- 
staat de leugen op ons graf planten: m ort 
p ou r la P a tr ie .

Vlamingen, hoe lang nog? Dra wordt het 
tijd niet naar zelfbestuur te streven, maar 
voor zelfbestuur te vechten!

F. VAtflIAUW AERT-DEM EURISSE
Ommegangstraat 9F, ISEGHEM

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

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

Rood of geen brood I 
Geel of kreveer !

Jaren lang pasten onze staatskatholieken, 
ten bewijze dat ze de deugd van christene 
naastenliefde beoefenden, de hatelijke me
thode van broodroof toe op al degenen, 
waarop ze maar eenigszins hetzij rechtstreeks 
hetzij onrechtstreeks vat hadden, ’t Gebeur
de onder Üe huichelachtige leuze: ’t is voor 
hun welzijn.

Naderhand zijn de tijden veranderd, en 
is ’t noodig geworden dat er met die prac- 
tijken voorzichtig wordt omgesprongen. Als 
echte Pharizeeërs zijn ze gaan schelden op 
de socialisten die in Wallonie duchtig het 
rood of geen brood toepassen. Het hatelijke 
van die practijken zelf werd door hen nooit 
ingezien, nooit verloochend en alles wijst er 
op, als ze morgen weer voor weerloozen 
moesten staan dat ze juist hetzelfde zouden 
herbeginnen.

Dat bewezen ze in ’t geval Sarre gisteren, 
dat bewijzen ze in ’t geval Claes heden.

R. Claes, onderwijzer aan de aangenomene 
jongensschool van Watou, werd gebrood
roofd, niet omdat hij zich aan de verorde
ningen niet onderwerpt, maar alleen omdat 
hij er een stevige nationalistische overtuiging 
op na houdt.

De historiek van ’t gebeurde is hatelijk» 
en het zal de moeite Joonen, dat we toe
komende week op ’t geval terugkeerçn.

F R A P C H -B E L G IS C IIE  
V R ED ESPO LIT IEK ? ?

In dien laatsten tijd! wordt, zoowel van Fran

sche als van Belgische zijde met meer ijver clan 

ooit, gewerkt aan de inlijving van België, dus 

ook van Vlaanderen, bij Frankrijk.

Eerst was het Maarschalk Pétain, dié mét 

het goedvinden der Belgische regeering en daar

toe door de Amitiés françaises uitgenoodigd te 

Dinant kwam verklaren cat de « Belgische » be

volking immer db voorpost v.\n die Eatijnsche (lees 

Fransche) beschaving tegen het Gertnanerodom was 

en uit den - aard der zaak de beschermster van 

de geestelijke, gemeenschap, waarop Franschan ea 

« Belgen » zich beiden beroepen.

Daarop volgde op 18 September die Fransch- 

Belgische dag te Elisabethville-sur-Seine, een 

tuinstad aan de poorten van Parijs gebouwd door 

« La Belgique Prévoyante » en hare dochter

maatschappij « La Prévoyance mutuelle fran

çaise». Ter gelegenheid van het leggen van dbn 

eersten steen dier Kerk aldaar had er een feest

maal plaats.

Daar waren o. a. tegenwoordig: Charles Ber

trand, Fransch kamerlid voor ’t Seinedeparte- 

ment, De Broqueville, Belgisch minister van oor

log (?) Mgr. Bauldlrillart, rector van db kan 

tholieke Universiteit ,te Pariis, Delaoolette, ka

merlid voor Luik.

De heer Bertrand bepleitte de v e r s t e r k i n g  

van het Fransch-Belgisch m ilitair verbond!, het 

sluiten van een economisch verbond en van een 

tolverbond tusschen Frankrijk en België. f

M inister de Broqueville beloofde plechtig al 

zijn krachten in te spannen voor die verwezen

lijking van een ekonomisch verbond tusschen Frank

rijk  en België, want dat is, naar db woorden 

van de Broqueville zelf « een dbr kostbaarste 

waarborgen der m jjltit a i r  e entente voor db 

gemeens cTi a p p e 1 ij k e verdediging van de 

twee landen». Och, wat zijn Frankrijk en Bel

gië toch goede vriendjes! Luister maar naar het

geen de oorlogsminister verder vertelt: « Ik  noo

dig u uit te drinken op de Fransche vlag, in 

naam van al degenen, die, gedurende de balling

schap van 1914-1918, den warmen kus van Frank

rijk  hebben gevoeld». Zeg eens minister van oor

log: voor wie was db ballingschap hardbr: voor 

onze Vlaamscihe jongens in de IJzergrachten en 

in db houthakkerspelotons, dan wel voor u in 

Le Havre bij uw Fransche boezemvrienden? En 

verder gaat het : « in naam van degenen, die aan 

d'e zijde der helden van t Fransche leger ge

streden hebben. In naam van al db Belgen, groet 

ik  de glorierijke vlag dbr overwinning, de vlag 

tie  in haar plooiert. den roem van een won der - 

schitterend (??) verleden draagt, de blijdjschap 

van een b e w o n d le r e n S w a a rd ig  heden e i 

van een heerlijke toekomst » Het immer stij

gende, godsdienstig en zedelijk verval van Frank

rijk  met zijn ongeloof en kinderbeperking, d'at 

noemt db Belgische oorlogsminister: bewondb- 

renswaardig! En als dat zoo voortduurt, gaat 

Frankrijk heel zeker naart een «heerlijke» toe

komst. ‘En w ij erbij. Immers die «heerlijke toe

komst» verstaat de Broqueville zoo: « W ij zullen 

morgen wapenbroeders zijn, zooals wij het gister 

waren, en door onze| vereeniging (union) zullen 

morgen "Recht en G e r e c h t i g h e id !  over

winnen, zooals gisteren en z oo a ls  vandaag.»  

Fransche grootspraak en Franschen bluf. ’t Is 

best dat het publiek van db Broqueville niet 

bestaat uit Vlamingen, die zouden hem misschien 

ve l wijs maken hoe het Recht en Gerechtigheid! 

in Vlaanderen thans overwinnen.

Doch dat zijn allemaal groote woorden, zult 

ge zeggen, daarvan komt niets in huis. Toch 

wel, beste lezer: oogenl en ooren open!

Zoo juist werd het radiostation te Ruysselede 

ingehuldigd, het best ingerichte op het Euro- 

peesch vasteland1; dat zal in den toe'komstigen 

oorlog wel zijn dienst bewijzen: in W. Vlaan

deren alleen zijn reeds honderden Ha. besten 

akkergrond onteigend tot het aanleggen van vlieg

velden, enz... Luister nog naar db Parijschei

«Temps» die ons vertelt hoe die zoete (!?) ver

eeniging nu, op dit oogenblik uitgewerkt woidt:

« De diensttijd kan verminderd worden of niet 

maar d'e quaestie der kaders moet onmiddellijk 

worden opgelost : h e t B e l g i s c h  l e g e r  t e l t

8.000 o n d e r o f f i c i e r e n ;  ER  M O E T E N  

(ER 30.000 Z IJN !

«Om  daartoe te komen moet België db vrij- 

willigersdienst van één jaar invoeren voor db-

genen die een plaats bij ’s lands bestuur aan

vragen.

« Verder moet db kwestie der bewapening wor

den opgelost. De wapens dbr infanterie en der 

artillerie, die onder den oorlog gediend̂  hebben̂  

moeten trapsgewijze vernieuwd! wordbn. Het Bel

gisch leger moet stormwagens hebben en moet 

db helft van zijn vliegwezen vernieuwen.

«E indelijk moe ten  de g r e n z e n  v e r 

s t e r k t  w o rd e n .  De Luiker versterkingen zul

len het middbnpunt worden der Belgische de

fensieve organisatie. Nu reeds werd een regiment 

vestingartillerie gevormd en zal op 15 Nov. klaar 

zijn. De moderne dbfensieve verdediging zal be

staan in eene lijn  langs de bedreigde grenzen, 

gevormd door vestingen voor artillerie, gebeton- 

neerde schuilplaatsen voor machinegeweren, klei

ne forten, enz. »

« Het gat van Limburg moet gestopt worden' 

volgens de lijn Antwerpen-Luik en het kanaal der

Kempen. Verder zal de Belgische grens langs 

Duitschland! heelemaal versterkt worden met een 

machtige verdedigingslijn in de streken van Eupen- 

Malmedy. Deze lijn  zal doorgetrokken worsen, 

tot in Luxemburg. De Ourthe zal als tweede 

lijn  dienen. (

« Grootere forten zullen gebouwd wordbn in 

de streken van Herbesthal, Elsenbom, Malmédy, 

V̂ isé en M a a s e i k . ^

* * *

Ziet ge nu waar we naartoe gaan met ons ge

zegend Belgisch vadbrland, ekonomisch en mi

lita ir aan Frankrijk gebonden? Van dit vader- 

land houden de suikerwater!’lair.inganten (ofte Bel- 

gicisten zooals « Standaard en « Mandelbode ») 

toch zooveel, ze zijn er aan verkocht, ze aan

bidden het, want ze krijgen er postjes en eere- 

teekens van. En wij, och arme, bedrijven db eene 

staatskatholieke doodzonde na de andere, omdat 

we niet willen weten van d!at « ééne en onver

deelde (?) vaderland» dat ons stelselmatig naar 

den oorlog voert.

IIE T  AltlERIKAANSCH LEGIOEN

Een Amerikaansch legioen van oud-soldaten; 

heeft Europa bezocht. De communisten hebben 

er in Frankrijk gebruik van gemaakt om 

te protesteeren tegen db terechtstelling van SacCo 
en Vanzetti. Het schijnt d'at ze ook verscheid 

dene bomaanslagen beraamd hadden op den spe- 

cialen trein waarmee db « Legionnairs » reizen. 

Een afvaardiging is ook bij onzen... ’k w il zeg

gen bij den koning dbr Belgen geweest en bij 
Elisabeth von Wittelsbach von Bayern. Na veel 

ceremoniën heeft db leidbr van het legioen een 

Belgisch eereteeken ontvangen. Nu dat hoort zoo, 

waarom het hem benijd'en.

Uit onze Inrichtingen
W A R D  H E R M A N S  K O M T !! op Maand'ag 

10 Oktober te 7 uur ’s avonds in ’t Vlaamsch 

Huis spreken over het leven dbr houthakkers 

in db wouden van de Ome en Fresnes. Ta 

dier gelegenheid trekt hij het houthakkerspak aan. 

Vlamingen allen er heen!

SPAARKAS. — A lle  Vlaamsche Nationa

listen moeten lid  worden van onze Spaarkas.J 

Vriendbn, beleg uw gespaarde centen in eigen 

inrichtingen, zoo strijdt ge metterdaad tegen de 

franskiljonsche geldknacht.

Stortingen en afhalingen eiken Zondag van 9 

tot 10 u. in ’t Vlaamsch Huis. Zuivere intrest' 

4 V2 °/o. A lle  inlichtingen zijn s teeds  te be

komen op het sekretariaat en gedurendb a/s z it

ting. W ie dbet nog mee?

S t a d s n i e u w s
NOODLANDING. — Verleden Dinsdag is 

alhier een vliegmiachien neergedaald op de 
wijk genaamd « Heye ». ’t Was een eendek
ker uit Wevelghem. De inzittenden hadden 
reeds een reis rond België afgelegd en de 
bijzonderste steden in tx ogenschouw geno
men, toen zij Op 700 meter bpven Iseghem 
opeens bemerkten dal hun benzinevoorraad 
uitgeput was. De noodlanding geschiedde 
zonder ongelukken om 11,45 u. Nadat uit 
.Wevelghem lenzine wlas toegevloierd, hebben 
de luchtreizigers 0111 2 1/2 u. hun tocht, 
voortgezet.

Vraagt aan uwen winkelier de Vlaamsche chicorei 
M O K A !

’t Is de beste!

WERKRECHTERSRAAD — KIFZKUS- 
Lijsten — Het College vain Burgemeester en 
Schepenen der stad Iseghem,

Maakt bekend d,at de kiezerslijsten der 
N ijVer heidsbazen — Bedienden en Werklie
den voor den Werkrechtersnaad van Beus- 
nelare, voior het tijdvak van 1928-1934, voor- 
loopig gestoten den 30 September 1927, 1er 
inzage zal liggen van het publiek in het 
Stadhuis alhier, van af 3 Oktober 1927 lot 
'10 Februari 1928. v

De bezwaren tot welke deze lijsten zou
den kunnen aanleiding geven, moeten ten 
laatste den 20 November 1927 aan het Col
lege van Burgemeester en Schepenen wor
den ingediend, bij gebreke waarvan alle la
ter verhaal, strekkende tot de inschrijving 
van een kiezer, voor het Hoi] van Beroep, 
niel meer ontvankelijk zou wezen 1.

De bezwaren moeten votor eiken kiezer 
afzonderlijk i ngediend word011 vergezeld der 
uoodige bewijsstukken.

APOTHEKERSDIENST — Den Zondag 
is maar ééne apotheek van stad open. De 
apotheker van dienst is Michel Verhamme 
P.oeseiaerstraat.

A LLE  SLACH V A N  BRU IKBARE KIS
TE N  TE  KOOP BIJ J. VERSTRAETE , 
ROUSSELARESTR., RECH TO VER ’T  
KERKH O F A LH IE R . 9-10-27

GROOTE FEESTELIJKHEDEN op Zon
dag 23 Oktober 1927, ter gelegenheid van 
hel 25-jarig beslaan der Sladselectricileiten 
Nijverheidsschool, Inhuldiging der nieuwe 
Sladslokalen en ingebruiks tellen der gas.

Te Cll ure plechtige ontvangst der Over
heden. ,

Onmiddelijk daarna bezoek aan het elec- 
triekgesticht.

Te 121/2 groot Baniklet bij openbare in
schrijving. — Gedurende het banket hu lde- 
bdoon aan de gewezen Burgemeesters.

Te 3 ure op de G notule M alrkl, ops t ijging 
van den welgekenden luchtvaiainder, Heer De- 
vlaeminck uit Kortrijk.

Te 6 ure Muziekconcort en prachtige ver
lichting Her Stads openbare gebouwen.

Te 71/2 op de Koornmarkt, buitengewone 
Acrobatische vertooning met Vuurwerk doox 
den wereldberoemden Koordedanser Mac 
Djonlav. ,

Bij bevel : De Secret. Bürgern, en Schep.
A. Werbrouck C. Staes

Het Feesteomileit :
Allewiaert Em., Bourgeois Pierre, Daencns 

Alphonse. De Jan Alphonse, Dejonghe Pie
ter, Dekeirsschieter Rerni, Dewaele Henri, 
Gilis Robert, Paret Alphonse, Sintebin Ju
les, Staes Cyriel, Vanldenbogaerde Em., Van- 
steenkist'e Jean, Van Witberghe Georges. 
Werbrouck A.

N. B, De inschrijivingslij sten voor deel
name alan ’t banket wordt van heden af 
geopend tot Dinsdag 18 Oktober. De prijs 
is bepaald op 25 f!r., een halve flesch wijn 
inbegrepen. Men kan inschrijven in de bu- 
reelen van ’t Secretariaat en bij) de leden 
van liet Feestoomiteit.

G EB O O R TEN . — Anna Heldbnbergh, d. v. 

Jozef en Julia Buyse, db . Pélichystr. 16. — 

Leona Maes, dl v. Valère en Zosma Tackj, 

Maneghemstr. 125. — Maurice Dehens, z. v. 

Gerard en Rachelle Oosterlynck, .Wantje Pie- 

tersstraat 54. — Leona Debeyne, d. v. Albert 

en Margeurite Folens, Abeele 422b. — Thé

rèse Vandbnberghe, 'dl v. Rudolphus en Jeanne 

Bourgéois, Marktstr. 17. — Lucienne Delaere, 

d. v. Michel en Emma Seynaeve, Rousselaer- 

straat 306.

O V E R L IJD E N S . -  Leonie Verheile, landlb. 

67 j. wed. Amand; Masschelein. — Auguste De

clercq, z. b. 80 j. wedl Constancia Dekyvere,

— Emile Coolen z. b. 78 j. wedl Melanie 

Vromman. — Alouisius Scheldbman, stadsarb. 

77 j. echt. Mathildb Vanhuyse. — Emma De- 

jonghe, huish. 48 j. wedl C yrille Vandloorne.

H U W E L IJK E N . — Henricus Verd'uere, 

z. b. 68 j. van Emelghem en Maria Leonia Ver- 

scheure huish. 57 j. van hier. — Camiel Hel- 

denbergh, borstelm. 25 j. en Cornelia Van! ’t Veer*, 

dienstmeid 22 j. b. h. won. — Camiel Muyle, 

schoenm. 22 j. en Rachel Vermeulen, bottienst. 

27 j. b. h. won. — Jeroom Blomme, fabriekw.

25 j. van Rumbeke en Julia Maertens, weefster,

21 j. hier won. — Maurice Vereecke, schoentn.

24 j. en Ivona Vanrobays, bottienst. 22 j. ,l£ h.

won. — Arthur Vandbputte, schoenm. 23 j. en 

Romania Bardbel, bottienst. 24 j. b. h. wonende.

I n g e z o n d e n
— Wij ontvangen van de « Iseghemsche 

Bouwmaatschappij» volgend schrijven:
Als antwoord aan uwe N.v. d. R., waar

mede gij ons schrijven in « de Mandelgalm >: 
van 2n dezer bespreekt, aanzoeken wij U 
krachtens de wet, volgende op te nemen in 
uw eerstkomend nummer:

Ver van te bekennen dat gij onze reke 
ningen op onberispelijke wijze ontleed hebt. 
bevestigen wij, dat gij, in weerwil der waar 
heid en tot misleiding uwer lezers, geschre 
ven hebt dat onze maatschappij, benevens 
de uitgedeelde intresten, nog eene kolossale 
winst van frs. 130.000 gemaakt heeft op den 
rug der werklieden. De oorsprong en be 
stemming der reserven zijn u bekend, maai 
gij hecht er schielijk geen belang meer aan 
Wij begrijpen dit: aldus poogt gij de be 
kentenis te ontgaan van de onwaarheid uwei 
beweringen.

Gij zijt geen aandeelhouders der Maat 
schappij? Wij nemen er nota van en besta 
tigen dat gij in dit sociaal werk slechts 
belang stelt, om onbezonnene beknibbelin 
gen te uiten.

Wij stellen daarboven vast dat gij de an
dere punten van ons antwoord dood zwijgt 
en dus daarop schuldig pleit.

Daarmede is, voor wat ons betreft, het 
debat gesloten. Hoogachtend.

Namens den Beheerraad der Iseghemsche 
Bouwmaatschappij : De Zaakvoerder, Em. 
Staelens; De Voorzitter, R. Holvoet.

N. V. D. R. — Alhoewel wij, uit vrien
delijkheid, niet uit verplichting bovenstaan
de schrijven opnemen, houden wij er aan 
nogmaals te bevestigen dat wij in het bilan 
der Iseghemsche Bouwmaatschappij gevon
den hebben:

1) dat zij met een uitbetaald kapitaal werkt 
van 170.000 fr.;

2) dat zij aan gewone reserve 1000 fr. 
geboekt heeft, aan buitengewone reserve 
120.000 fr. en aan bijzondere reserve 10.000

ink.
Die cijfers zijn te vinden in de archieven 

der Handelsrechtbank van Kortrijk en door 
U echt en gelijkvormig aan uw boeken ver 
tlaard.

Het ligt verders niet in onze bedoeling 
een pennetwist te houden met de Iseghem
sche Bouwmaatschappij alhoewel wij niet 
ïeelemaal akkoord zijn met al hetgeen zoo 
maar in haar brief beweerd wordt.



Socia le  en Syndikate Kronijk
irbcidsgesichilleii en verzoening 

' in België
GESCHILLEN DIE IN .IUNI 1927 Z1.JX 

ONTSTAAN OF HEBBEN VOORTGE
DUURD. — Twaalf nieuwe stakingen en 
twee uitsluitingen werden gedurende de 
maand Juni aan het Ministerie van Nijver
heid, Arbeid en Maatschappelijke Voorzorg 
gemeld. Er waren 3,528 stakers en uitgeslo
tenen en 1,009 gedwongen werkloozen.

Negentien stakingen die vroeger ui tb aken 
(8,536 stakers en 222 gedwongen werkloozen 
hebben gedurende de heele maand of een 
deel er van voortgeduurd.

Gedurende het in aanmerking genomen 
tijdperk waren er dus in het geheel 31 ge 
schillen, waarin 13,290 arbeiders betrokken 
waren. 261,395 dagen gingen door werksta 
king of uitsluiting verloren.

Gedurende de overeenstemmende maand 
van verleden jaar werd er melding gemaak 
van 22 geschillen, waarin 4,109 arbeider 
beti okken waren en waardoor 3,781 dagen 
vei loren gingen. 1

De 14 nieuwe gescliillen deden zich in de 
volgende bedrijfsgroepen votor: 5 in de vezel 
bedrijven, 3 in de inetaalbedrijven, 2' in de 
mijnbedrijven, 2 in de aardewerkbodrijven 
1 in de houtbewerlcingsbedrijven, en 1 in 
de vervoerbedrijven.

Wat het nagestreefde doel betrefl, 7 ge
schillen braken uit om eischen ten aanzien 
van de loooien te steunen. Die 6 andere wer 
den onderscheidelijk door de volgende re 
denen veroorzaakt : ophangen van een aan 
plakbiljet door de arbeiders, zonder voor 
afgaande toelating; loomk.sesiie en verzet t< 
gen een aan tv\ee arbeiders opgelegde boete 
wegens krisis aan twee arbeiders opgeleid 
werkloosheid van 5 dagen; Icons verlaging 
regeling van de arbeidsuren; arbeidsregelin 
en arbeidskwestie.

Achttien werkstakingen eindigden in Juni 
Tien van die geschillen eindigden in he 
voordeel van de werkgevers. Vier er van 
onstoniden naar aanleiding van een loon 
kwestie (397 arbeiders). De zes andere ont 
stonden onderscheiden en om de volgende 
redenen: weigering van den bedrijfsleider 
verlof voioir een plaatselijke kermis toe te 
staan (10 arbeiders); beboeting van een arbei 
der (219 arbeiders); ophanging van een aan
plakbiljet door de arbeiders zonder vooraf
gaande toelating (893 arbeiders); kernkwestie 
en beboeting van twee arbeiders (515 arbei
ders); werkloosheid van twee arbeiders ge 
durende vijf dagen, wegens krisis (21 arbei 
ders); regeling van de arbeidsuren (52 ar 
l>eiders).

Vijf stakingen eindigden in t voordeel van 
-ie arbeiders. Vier er van ontstonden naar 
aanleiding van een loonkwestie (1,374 ar
beiders) en de vijlde om een kwestie van ar
beidsregeling (54 arbeiders).

Drie stakingen eindigden door vergelijk. 
Twee er van werden veroorzaakt door een 
loonkwestie (731 arbeiders). De derde brak 
uit om een afgedanklen arbeider weer te doen 
aannemen (40 arbeiders).

Provinciegewijs zijn de 14 geschillen als 
volgt uit te deelen: West-Vlaanderen, 5; 
Henegouw, 3; Antwerpen, 2 ; Brabant, 2 
Luik, 2.

ISEGHEM

Hij <le Borstelm akers
De algemeene vergadering der werklieden 

nam liet voorstel der verzoeningscommissie 
aan. Ook de Patroons, zoadat de 5 t. li. ver- 
hooging worden toegepast van af 7 Sept. li. 
toL 15 November.

Intusschen wordt ©ene overeenkomst op
gemaakt. De eerste bespreking daarrond 
heeft plaats op 8 Oktober in den schoot der 
Parritaire Commissie.

W erkloozenfonds
De gemeenten aangesloten bij het fonds 

van Iseghem hebben besloten aan de werk- 
loozen die genieten volgens de standregelen 
hunner kas benevens de gewone onderstand

BOK M S
voor ’t Gerecht

(Vervolg)
filïTU IGEK  TEN O NLASTE:

Eerste getuige ten onlaste: Meyer René, 
31 jaar, Apotheker, wonende te Merksem, 
legt den gebruikelijken eed af.

Voorzitter • ’Welke vragen wensclit de ver
dediging aan getuige te stellen?

Mtr. Yan Dieren: Getuige heeft Bonns 
langen tijd voor den oorlog gekend ai wist 
dat bijl algemeen geacht en geëerd was. Kunt 
gij ons zeggen wat de werking van Borms 
in Merksem heeft geweest voor de Vlaam- 
sehe zaak? I

Voorzitter: Wilt gij op de vraag van Mees
ter Van Dieren antwoordden ?

Getuige: Iiij was voorzitter van het Da
vidsfonds. Ik lieb hem daar gekend, en hij 
heeft altijd de Vlaamsche zaak voorgestaan 
en verdedigd.

,Mtr. Van Dieren: Herinnert gij U dat 
‘Borms veel opgeofferd heefl v..or de Ylaani- 
sche zaak?

ORSTBALSEM Martin Toms
is de Koning der Borstmiddelen !

W a a r o m  U  d a n  n i e t  V O L K O M E N  g e n e z e n  v a n  e e n  v e r o u d e r d e  b o r s t z i e k t e ?
Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt dóen ! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem Mart. Toms 

Te verkrijgen bij alle Apothekers óf bij den Apotheker Specialist Martin Toms, Wetstraat, 112, Brussel

een hulpgeld toe te kennen van 25 ctm per 
dag en per kind ten laste.

’t Is weinig, maar ’t is een begin!

T H IE L T
(ingezonden)

l it het Textie lbedrijf
Veertien dagen geleden had ik het niet 

over de fameuze Jan, waarmee de werklie 
den uit de firma Waelktens gezegend zijn 

(Helgene er in de laatsten tijd op ons 
werkhuis gebeurde, ware interessant genoeg 
om een lijvig boek te vóllen. Waar We echter 
eens willen de aandacht op trekken is, dat 
er onlangs ’n werkliedcnvereeniging vanwege 
eèn Patroon een briefje kreeg, dat nagenoeg 
’•eze betciefcenis had.

Heer...,
Onlangs gaf ik aan 11 leerjongens een ge

touw'. Wil het moge lijke dpen om deze zoo 
haast mogelijk van uwe Vereeniging lid te 
maken.

Daarmee wordt onze zaalkeen goeden dienst
bewezen. Hierbij de namen:.....

Intusschen aanvaard de enz...
Die vereeniging heeft gelijk als Zie de na 

tionalisten voor konkelfoezers met de bazen 
verwijt, want aldus belet ze, dat de aandacht 
der werkers wordt getrokken op hare be
trekkingen met sommige Balzen.

Z’en ziin daar zoo< dom niet of dat wel eens 
den Bui&hoed stjond!

Vindt ge t odk niet1??

Bÿ de Naaisters
Waarde Heer Opsteller,

Mag ik ’n beetje plaats krijgen in Uw 
blad, om deze, mijne bedenkingen, rond den 
toestand fier Naaisters aan het licht te bren
gen?

(Het schrijven van t Vrij Kristen Syn- 
dikaat werd dus door ’t Volkhuis niet be
antwoord: Waarom ? Daarvoor kunnen aller
lei redenen bestaan, onder meer:

1. de patroon, die liet hardst weigert is 
geen nationalist, anders ware de stad te klein 
geweest om het uit te bazuinen.

2. die beer patroon, samen met al de pa
troons die ndg de vijf ten honderd niet ge
ven, zijn staatskaUiolieken en dus flinke 
bondgenototen van politieke Syndikaten  en 
de kiezingen zijn misschien niet zoover meer 
af.

3. de Naaisters n kunnen geen Vlaamsch 
op hun boterhammen eten, en vermits som 
mige sijndikatenleiders vooruit en vooral op 
eten of drinken peinzen, zijn die mannen 
waarschijnlijk van oordeel dat men Belgisch 
kan eten en er soms nog dikkevet van wor
den.

4. als de leiders ïcinders hebben die een 
plaats behoeven, dan is ’ t voor de leden 
plicht, shrenge plicht zelfs, daar ruim
schoots rekening mee te houden, en ’ I ware 
onredelijk te vragen, dat de vereeniging met 
die patroons in ruzie of konflikl kwamen, 
want hel w'elzijn der leden gaat innig samen 
met hel persoonlijk welzijn der leiders.

5. -t een plezier is t’ ander waard ! Als 
ge b. v. van een patroon altijd op tijd c*i 
stond ingelicht zijl, zoodat ge weel hoeveel 
verheuging een ander syndikaat vraagt, en 
ge dan eenige dagen later iets meer kunt
ragen, zelfs zonder dat ge ’t verkrijgt dan 

bestaat er redelijkheidshalve voor U te-

Voorzitter: Weel gij dit?
Getuige: Ik weet dat Borms een -betere 

positie zou hebben kunnen bekleed en, in
dien hij de Vlaamsche zaak zoo niet ver
dedigd had en zijn eenig streven niet liad 
geweest.

Voorzilter: Volgens U was beschuldigde 
een verstandig man.

Getuige: Hij was een zeer vernuftig man 
n algemeen geëerd en gewaardeerd. 
Voorzitter: Ik erken dat niemand op dat 

punt Borms beschuldigt.
Mtr. Schiltz: Eenige sympathie doet geen 

kwaad.
Voorzitter: Zijn er nog vragen te stellen 

heeren -verdedigers.
.V emediging : Neen.
^Voorzitter: Gij hebt gedaan.

(Willekens August, oud soldaat. 26 jaar, 
rekenpliehlige te Antwerpen, legt den eed al'.

Voprzitter: Heelt de verdediging vragen Ie 
isitfelkm?

Mtr. Van Dieren: Getuige bekent dal 
Borms een man van eer was? 1 

Getuige: Ja, hij was een man van eer. 
Mtr. Van Dieren: Getuige weet dat Borms 

een geacht man is, eerlijk en beminnelijk?
Getuige: Borms was een zeer geacht man j 

te Merksem.

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

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

ZONDER HOOGEiN VERG AARBAK

Gasinrichtingen

Luxe en gewone badkam ers

Talrijke  referentieën  

in en buiten stad

P lans en devis gratis op aanvraag

4.Seynhaeve
Rousselaerstraa t 133. ISEGHEM

genover die mensch een plicht, en die moet 
ge dan als ’t nijpt trachten te vervullen.

Ziedaar waarde Heer opsteller, waarom 
wij van verhooging volgens de levensduurte 
kunnen verstoken blijven, ’t Is mijn vinee- 
ning, dat moesten de leiders in kwestie aan 
zulke tarieven werken, dat ze clan toch w7at 
rapper zouden zijn.

Aanvaard de betuiging mijner diepgevoelde 
achting.

!N. d. R. Het Bestuur van het Vr. Kr. 
syndikaat nam kennis van dit schrijven en 
het kon niet anders dan dil gezegde volle
dig onderslrepen.

l  it het Sehoeubedrÿf 
De betwisting rond de 5 t. h., als zouden 

deze niet toepasselijk zijn voor het effen 
getal van 20 punten heeft dus nog geen op
lossing gekregen. Intusschen heeft de pa
troonsorganisatie hare meening doorgedre*- 
ven.

Onze vereeniging is daartegen opgekomen 
en had de heeren patroons een onderhoud 
gevraagd \al waar, met beider goede wil, 
tot een bevredigenden uitslag zou gekomen 
zijn. Intusschen zou de bestaande toestand 
behouden blijven. I)e heeren patroons aan
vaardden, dat zij volgens de- schriftelijka 
overeenkomst op den aftrek geen recht had
den, zooals wij hen in eeti schrijven hadden 
doen inzien. Dat wordt bewezen uit het feil 
dat zij zich beroepen op mondelinge verkla
ringen, en op de getuigaiis van aanwezigen, 
leden van het socialistisch syndikaat.

Als ’ t zóó ware, dan is ’t natuurlijk voor 
die Vakvereenigingen een punt van eer, te
gen die toepassing niet op te komen. Een 
bijeenkomst van afgevaardigden zou dat mis
schien wel hebben uitgewezen, en een ak
koord hebben kunnen treffen rond het ge
ringe dat nog van dat geschil overbleef, 
want deze week, gezien de stijging van het 
index, worden de 5 °/o terug toegestaan.

I Ongeluk is dat er altijd meer gestreefd 
wordt naar bombast., en naar volksvleierij, 
demagogie, dan naar een goede oplossing, en 
dat sommigen in Tliielt daar n handje van 
weg hebben . ■ < ' :

Waarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch-Nationale 

Spaargilde?

VLAAM SCH HUIS, ISEGHEM

’t Wordt ongezien 

met een kleintje bijeengegaard 

Met kermis uitkeerbaar 

Jaarlijks een of meer lotingen

Vraagt inlichtingen aan de Boden

Kortrijk sçhe Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, i ,  K O R T K iJ K

— Spreekdraad 385Î —

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 

van 2 tot 5 uur.

A L L E R H A N D E  IN L IC H T IN G E N

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, 

over ’t overnemen van pachthoven in Frankrijk.

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

— Allerhande Verzekeringen — 
BRAND - LEVEN  - ONGEVALLEN] 

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

op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 

voor waarden

FamilieziekeiiboDil Volksbe lang
VLAAM SCH HUIS ISEGHEM

Verzekert tegen

Mtr. Van Dieren: Getuige Willekens is 
oorlogsvrijwilliger geweest. Zou hij ons niet 
iunnen zeggen op welke wijze hij oorlogs
vrijwilliger is geworden?

.Voorzitter: Wanneer zijt gij vrijwilliger 
geworden? Zijt gij niet gevangen geweest?

Getuige : Ik heb heel den oorlog meege
maakt en ben vrijwilliger geworden in 1914. 
Wanneer ik vertrok, ben ik biji Borms ge
weest om hem een afscheidsgroet te brengen 
en hij heeft mij geluk gewenscht met mijne 
iaad. ;

Mtr. Van Dieren: Herinnert gij U zijn 
woorden niet meer?

Getuige: Neen. Wij zijn met ons zessen
o]>getrokken als öorlogs\rijwilligers, alle zes 
leden van den Groeningerwacht, waarvan 
Borms voorzitter was.

Mtr. Van Dieren: Heeft hij uw voornemen 
niet fljangemoedigd?

Getuige: Hij heeft ons geïukgewenscht. 
Mtr. Van Dieren: iWieet getuige niet dat 

na het uitbreken van den »wtrlog, Borms va- 
derlandsche artikels geschreven heeft?

Getuige: Daar weet ik niets meer van...
Borms: Er is hier sprake van een artikel 

in het Handelsblad in de maand Augustus 
verschenen van mijn hand, en diat getiteld 
was «Zij zullen hem niet temmen». Dal 
arlikel heb ik geschreven in de eerste da

D E P O L IT IE K  V A N  A M E R IK A

« Zoodus zijt ge voorstander van ontwapening ? » 

« Ja, van de uwe. »

(La Com pa ni a de Gracia — Barcelona. )

B E LG IE  E N  H E T  O N D E R Z O E K  

IN Z A K E  D E  V R IJS C H U TT E R S

« Als ge een groote zus hebt, die dfe baas ovér 

u speelt, is ’t ook,niet alles.» (De Roskam.)

gen van den oorlog. Getuige zal zich nog 
wel herinneren dat ik het zekeren dag heb 
gebracht om hel over te tikken Op dejichrijf- 
machine.
( ^Getuige: Ja, nu herinner ik hel mij. Maar 
den tekst juist herinner ik mij! niet meer, 
ik weel enkel nog dal het naar Vlaamsche 
bladen gezonden weid.

Mtr. Schiltz: Ik zal trachten dit artikel 
te krijgen.

Mtr. Van Dieren: Het artikel was toch 
geschreven in een vader!andsehen toon en 
met vaderlandsche strekking? i 

Getuige: Ja, zeker. ,
Mtr, Van Dieren: Heeft getuige in Decem

ber 1914 wanneer hij reeds in Frankrijk 
was, aan OBorms een artikel gezónden gc 
titeld « Union morale et verbale des races » 
van Gerard Harry, verschenen in den « Pe
tit Journal ».

Getuige : Ja, toen was ik in het kamp van 
Auvours. -

Mtr. Van Dieren: Hoe werd gij daar be 
handeld als Vlaming?
j ^Getuige : In het begin van den oorlog,, 
niettegenstaande ld« aanvallen van de frans
kiljons hadden wij steeds als flaminganten 
gezwegen. Gerard Harry zei dat de Vlamin
gen hun werking hadden stilgelegd omdat 
ze au ingezien hadden dat '/ij op den slech

ziekte

invaliditeit

X-stralen
operatie
geboorte
sterfte

en telt reeds 1500 led«n.

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

De Woonstverwarming
in de twintigste eeuw
Depositaris van de

Surdiac-Famsée-Morton
VOOR ISEGHEM EN OMLIGGENDE

Ook alle andere merken, zooals:
Nestor Martin; Godin; Fonderie Bruxel

loise; Convenoise; Porta Demoulin, enz. Alle 
merken van Kookstoven en Gazevuren aan 
zeer voordeelige prijzen, zonder concurrentie.

Ook aanveerding van alle k u n sts  m e e 
w erk . — Afwerking en nieuwmaken van 
Brandkassen ^Coffre-forts).

Specialiteit van donderschermen
Teekeningen en prijzen op aanvraag.

OMER SEYNH AEVE-SABBE
kunstsmid

ROUSSELARESTRAAT 131, ISEGHEM

ten Iwieg waren. Wij zeiden dat het w'aisj 
omdat wij den Godsvrede hadden gesloten. 
Wij hiadden als plicht voort te strijden voor 
onS Vaderland. Maar toen dit .artikel ver
scheen, dat de Vlamingen zoo heftig aanviel, 
toen wij dat bestatigden, dat de franskiljons 
alles inspanden om dc-.Vlamingen Vdor goed 
onder de knie te krijgen, dat \Vij ons moes
ten zien verwurgen en steeds moesten zwij
gen, toen dat arlikel van Gerard Harry ver
scheen, toen heb ijk mijn over kropt hart aan; 
Borms tuitgestorl in een brief en er het ar
tikel uil de Petit Journal bijgevöegd. 

Voorzitter: Wanncei was dat?
Getuige: In November of December van 

1914. Er was toen n|og geen spraak vgn ak- 
tivisme.

fEn (ook daarna Werdlen wij' steeds alsf 
•minderen beschouwd. Ziehier een voorbeeld. 
Er was een misdaad bedreven. De kapitein 
legde alles in het Fransch uit en wlees er ons 
op dat zulks niet meer mocht voorvallen, 
want, dat wij 'streng zouden getsrafi wor
den. Daarna dan heeft hij het in ’ t Vlaamsch 
uitgelegd, zonder dat er iemand was, die( 
uit zijn brahhellaal iets kon verslaan. Nu 
dat was nog zoö erg niet, de jongens konden 
het dan maar vragen aan diegene die het 
verstaan hadden. 1

(Vervolgt.),



GOEDE W A A R  PRIJST ZICH  ZEEF

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

zijn deze die dagelijks gepoederd 
worden met

DÏÏLGÏ01 FOEIEB
DE DOOS : 1,50 FR.Te koop in alle goede apotheken.
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1 V E R Z E K E R I N G E N  I
^  BRAND  LEVEN  O NG EVALLEN  H Y PO T H E K E N  ^
^  aan de meest voor deelige voorwtuurden ^

0  G E LD P LA  ATSINGEN #
STRIKTE GEHEIMHOUDING SO LIEDE WAARBORG ^

^  Voor alle inlichtingen zich wenden tot ^

*  J U L E S  D E N Y S  *

Voorbehouden aan

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

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betanwaren, ijzerwai-en, kolen.

Voor uwe stoven,
I
kachels en gasvuren wendt u tot

i
Gepm. Ghekiei?e-Duyek

I Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM
!
Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 
keukengerief, waschkiüpen in galvanisé, kinder
baden, waschfoumoizen. — Groote keus van ver- 

; lakte menagerestoven van de beste merken en 
'• buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

i Gasinrielitingen
j

Spoedige bediening

Zink- & Loodwark 

M atige prijzen
■ !

•jfc.
TT?

#

7|v
A|A

■iU.
W

W A N T JE  P IE T E R S T R A A T , 30, IS E G H E M  

Agent der verzekering-maatschappij AN TVE R PIA  
en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885

Twee honderd miljoen verzekerd kapitaal meer dan zes en dertig miljoen reserve

•AU> AtA -Mt- -ilt. <slA* A!A •-&£- <11- <1i- -il/,- 'Ui- <sl<-
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P e c t o ï d s
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

Z ij Kosten enkel 4  frank !

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

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

6 6MON099 Poeders
O N FEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

Hoofd> en Schele Hoofdp|jn, Zenuwlijden, Hevige Tandp ijn .
R heum atiek , G rippe

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

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

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

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

O M D A T  Z IJ door meestal de voornaamste g; neesheeren voorgeschreven worden, om hunne
menigvuldige genezingen, zelfs in de hardnekkigste gevallen.

O M D A T  ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijk
ingenomen worden.

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

TE KOOP IN  A LL E  GOEDE APO TH EKEN
t in doozen van

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

A. Rosselle-Maertens
SPIEGELS, M EUBELS, V ITRAU X, GLEIERS & SPEELG O ED

A L L E S  A A N  D E  V O O R D E E L IG S T E  P R IJZ E N  -x*,
K O M T  Z IE N ! ■ V R A A G T  P R IJZ E N  E N  G IJ Z U L T  K O O P E N  g

Meenenstraat, 77. ISEGHEM

Ä *'®r* rÿ> «>®r» ‘"jif* «'Sr» «i®r» >41r> rjfci i*> rjr» *'8r* r®’ •’ft' »’fir» rif* 'ÿ* *Sk* r'5r* ^  'r9% rA« r&n r#ri \£Ï.

b l o e d t h e e ;
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACH ETTEN VOOR HET

zuiveren van ’t bloed

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De konijnenkweek ondermijnd door sterften o? sterften gaf afkcer en teleurstellingen. Nu is het 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door M u lle s  Konijnenpoeder te

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

zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met Mullie's konijnenpoeder voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om 

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

maken, een goed voedsel op tafel brengen.

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

i

W a a r o m  ? ? ?
WAAROM hoesten als Borstpillen  L a 

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

chetten K éph il die doen ver
dwijnen?

WAAROM uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Droséls 
Borstbalsem  der A po
theek Lalem an daartoe de 
geschikte middel is ?

WAAROM zelf ziek of zuchtig zijn als U 
ter Apotheek Lalem an  al
les kunt verkrijgen om U gezond 
te maken?

DUS voor alles naar de

Apotheek Florent LALEMAN
Brugstraat, n° 2 (bij de Gendarmerie)

TELEFO ON  68 ISEGHEM
N. B. Men draagt ten huize.

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

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Roeselaerstraai, ÏÖ8. 1'SEG-ïEM

Magazijn van kleuren en vernissen .
; Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopers en kirpetten

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

LA G E  P R IJZ E N

Geneest allerbest en op radikale wijze: U IT S LA G , P U IS TE N , SPEEN, VE R S TO P P IN G  

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

I n  alle  goede apotheken - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
JE* y  s e i s  t r a n t ,  4 9 ,  M E K K E N

P R I J S  4  F R A N K

Houdt uwe verkens D n p / l p f  M i l U t P *  te
gezond met *  U C U W I  1 T & L 4 1 I 1 V  gebruiken.

Het Poeder Mullie is de Redder der Zwijnen
Nooit mag eien zwijnmoer jongen zonder acht dagen te voren haar bloed en afgang gezuiverd 

te hebben met eene doos
PO ED ER  M U LLIE

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

PO ED ER  M U LLIE
G E N E E S T : Verstoptheid, geen eetlust, het vuur, pokken, afloop, neus-, keel-, darm- en long

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziekten, jacht, vlie

gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr . de doos in a lle  apotheken

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

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

Zann ekin
D U B B E L  BLO ND  B IE R  

gezond, kloek, natuurlijk

B R O U W ER IJ St LO U IS

£ . Verlande, LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende: 
S. M. VLAAM SCH HUIS, Iseghem

V •

! ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
i HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN 

Neringdoeners, zoekt uw profijt!

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

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

P O E D E R  E P I L E P S I A  a »  m  & .

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

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

Te koop in a lle  goede apotheken
of rechtstreeks bij den bereider : ■' i*.

Apotheker VANDENBUSSCHE -  Meenen
Volledige tekst met beschrijving, uitleg en behandeling der Vallende Ziekten wordt overal 

G R A T IS  gezonden op aanvraag.

teSen snot en ch<>,era. 
r t a C p l a  doet de spijzen goed verteeren. Asepta om uw dier Kezond te h°uden'om meer te doen leggen.

In  a lle  apotheken 5 fr , de doos, 12 fr. de drievoud, doos
Het gebeurt soms bij plagen dat de microben- massa zoo groot is dat M O R V A  onmisbaar wordt. 

Want M O R V A  is het meest anti-microbisch middel in geval van tering en afloop.

5 fran k  en 15 fran k  de flesch!
T E  V E R K R IJG E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

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

ter maken?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 

■ Lijdt gii aan jicht, heupiichtof lenden
jicht ?

Z ilt  g ij door Rheumatiek gekweld? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?
Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuilen brand

V0 L A S A P 0 T H E E K

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

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

JULES
1 6 ,  D O B P

GALLO IS
C O O L S K a M P

I 82i
R o e s e l a r e s t r a a t ,  8 2 ,  I S E G H E M

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

3 0/0 TE R U G  A A N  D E  P L A A T S E L IJK E  B O N D E N

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der 
Heeren Geneesheeren

Dit alles z|jn de zekere kenteekens 
1 dat uwe KIEREN, BLAAS o f  

LEVER  ziekelÿk  zijn en g ij 
zoohaast m ogelÿk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Dalila Pillen
en 

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

komen door het gebruik van deze wondere genees

middelen, zijn het beste bewijs dat z ij alleen in 

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol-,1 
; ledig te geneden. I


