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A lle medbdeelingen moeten ten laatste den 

\Woensdiag middag voor ’t verschijnen van ’t 

blad binnengezonden zijn.

"W a,rd. Hermans
Maandag aanstaande 21 dezer te 7 uur in het Vlaamsch Huis over den

Iedereen  w elkom  ! Zesm Ingang vrij !

Christen Werklieden, opent toch de oosren ! *•>*•««*■ Wienw*
•* o  fc 'K 'D k 'E T I  T T I^ C  V  A I C M r v C D

Ongelooflijk  maar... toch w aa r ï 1

Aan db hand van citaten uit de verslagen over 

't laatste congres van ’t Alg. Chr. Werkersverbomi 

getrokken uit hun eigen pers «D e T ijd »  en «De 

Standaard » bewezen we veertien dagen geleden, 

ontegensprekelijk klaar en duidelijk, hoe en opi 

op welke manier de leiders der christene werklie

denorganisatie den zesmaandendienst hadden ge

kelderd en in den grond geboordl.-

Ter gelegenheid! van de behandeling van dat 

brandpunt op gezegd congres werd ook het gemis 

aan het laatste greintje zelfstandigheid van die 

werkliedtenorganisatie bewezen, en voor ’t Prov. 

Werkers verbond van West-Vlaanderen, dat altijd 

pocht en boft op die zelfstandigheid en dat steeds 

beweert met succes de demokratiseering der reac

tionaire staatskatholieke partij na te streven, was 

het oogeriblik daar om hun weekblad «D e  Volks

macht » met ”b rouwband te laten verschijnen, want 

op het congres werd de kans op de. nok rati scaring 

der staatskath. partij, samen met de zelfstandig

heid van ’t A. C. W., honderd-zeven-en-twintig 

voet diep onder de aarde begraven... voor eeuwig.

Met een zeker ongeduld wachtten w ij dan ook 

op de verschijning van hun weekblad, want we 

verlangden te zien of ze nu tocih moed en recht

zinnigheid genoeg zouden bezitten om de waar

heid, de onomstootbare naakte waarheid aan hun 

gedwongene lezers bekend te maken.

Helaas!- We kennen die menschen niet! Wat 

willen we nog van hen hopen! We kunnen onsi niet 

inbeelden wat ze zijn, ze blijken telkens slechter, 

doortrapter dan we het ons hadden dlurven voor

stellen, en we stonden dan ook paf, oprecht paf! 

wanneer we onder den titel van hun blad, boven 

een niets-zeggend vaag en onduidelijk verslag, beeld 

van hun onklare houding, daar schitterend als 

’n leugen-vloek in letters van  hellevuur konden 

lezen:

1 « De besluiten van Zondag in zake militairel 

kwestie luiden: I n v o e r i n g  van z e s m a a n 

dend iens t .  GeWestelijke indeeling met e e n 

t a l i g e  o p le id in g .  Geen  v e r p l i c h t e  

m i l i t a i r e  o p l e id in g .  M i n im u m  van te

r u g r o e p i n g e n  met ge ld le l i j k e  v e r g o e 

d ing .

Leugenaars! Vuige leugenaars! Volksbedriegers! 

Snoodie volksmisleiders ! Dat is t antwoord, ’t 

éénige antwoord dat zulk volk verdient! Redetwis

ten is overbodig met zulke menschen. W ie brutaal 

weg liegt, wetens en willens het volk bedriegt, om 

het des te gemakkelijker aan zijn meesters te kuit- 

nen leveren is geen discussie waard, kan alleen 

verachting wegdragen. Wat hier volgt is dan ook 

niet voor de leiders dier organisatie gesohreven, 

maar wel voor het volk, voor het bedrogene volk 

dat hen volgt, en opdat zij zooals onze werklieden, 

zouden zien en langs om beter begrijpen, dat ze 

zich moeten van die knechtenkringen losmaken.

De waarheid!
De besluiten luiden, zegt « De Volksmacht » : 

invoering van zesmaandendienst. W ij zeggen leu

genaars! en we bewijzen:

Nummer 1 van die besluiten zegt: «Het con

gres verzoekt zijn bureel en de senators en kamer

leden behoorende tot het A. C. W., krachtdadig 

aan te dringen bij de regeering, opdat zijl bij 

dè heropening van het Parlement hare militaire ont

werpen zou neerleggen. »

Dat is wat anders dan zesmaandendienst, en 

‘beteékent onzes inziens, dat de christene werk

liedenleiders verlangen, dat de Regeering, door 

een nieuw ontwerp het thans ingedkende voorstel 

zou ontkrachten en het hun mogelijk en gemakke

lijker maken 'bij het kelderen van zesmaandendienst, 

gemakkelijker maken in het voltrekken van het 

hoogste volksverraadl tot hetwelk zij door de 

reactie, die in de staatskath. partij de plak zwaait, 

verplicht zijn. Nummer twee van hun besluiten komt 

op hetzelfde neer en in nummer 3 wordt n bloem

pje gesteken- voor de militaristen en de reactionairs 

uit de kath. partij. Luistert:

Het congres 3/ verklaart, dat in de oplossing' 

van het legervraagstuk niet alleen rekening dient

gehouden met de noodzakelijkheid eener vermin

dering van de fiscale en persoonlijke prestaties, 

maar ook met de noodzakelijkheid van aan h e t 

l e g e r  a l l e  m id d e l e n  t e r  hand  te s t e l 

l e n  olm ’s la nds  v e i l i g h e d  eh o n a f h a n 

k e l i j k h e i d  te v e r z e k e r e n .

In nummer 3 wordt dus niet gevraagd en nog 

minder gestreefd naar ontwapening, maar wel naar 

een sterkere bewapening, dloor hetwelk Europa 

ontegensprekelijk en zolfs volgens dte vroegere 

verklaringen van « De Volksmacht » fataal in 

oorlog komt.

Voor de leiders der christene werklieden hoe

ven we dus sterkere kaders, meer officieren, meer 

kanonnen, machiengeweren en ander dergelijk moor- 

denaarsgetuig; en daaruit mogen we ook wel op
maken, dat de chr. werklieden-leiders db vraag 

om nieuwe forten, die de Broqueville door da 

fransche legerstaf straks aan het Belgisch parle

ment zal moeten stellen, zullen steunen. Ze zullen 

niet alleen zulk ’n vraag steunen, maar ze bereiden 

nu reeds de openbare opinie, de opinie van hun 

volgelingen tot het ontvangen van die vraag en ze 

geven tevens de Broqueville de pap in den mond.

Nummer 4 van hun besluiten is te lang- 

dig en dubbelzinnig om hier Fe worden aange-dra
haald en het moet nogmaals dienen om de militarise 

ten te vleien en db Vlamingen in doekskens te 

winden.

In nummer 5 zijn de christene leiders van oor

deel — verstaat ge lezer — begrijpt ge de zacht

heid van die uitdrukking, z ij zijn van o o rd e e 1 
«dat de diensttijd kan tot zes maanldl verminderd 

worden met dezen verstande, dat die d e k k i n g  

worde verzekerd ». Als ze dus forten bouwen, 

moordbnaarsgetuig aanwenden, « en een ernstig 

kader vormen » kunnen die leiders zich dan met 

legerdienstverkorling akkoord stellen. We hebben 

dus mee» luierikken van officieren en onderoffi

cieren van doen.

Schijnbaar hebben ze hier toch de muil wijd 

open gezet, maar weest gerust lezer, bijten gaan 

ze met, want luistert naar hetgeen onmiddellijk op 

die verklaring, die dan nog vol militaristisch ge

doe steekt, volgt : Het congres is va» oordeel dat 

I voor de ruiterij en voor sommige b i j  zonde r©  

wapens  (welke en hcevele?) een differentieelén 

(verschillenden, dus 7, 8, 9 en 10 maand) dienst

tijd kan worden aanvaard mits bijkomende vergoe

ding.'

Verders verwerpen zij militaire voorbereiding, 

maar ze kunnen zich tevreden stellen en akkoord 

verklaren met enkele (hoevele???) wedbroproe- 

pingen.

Dat zegt alles
Doch wat willen we langer over die praters 

schrijven. Zien we naar hun 14e en 15e besluit/ 

t Vijftiende gaven we veertien dagen geleden 

aan onze lezers ter kennisname, t Veertiende) 

volgt hier en toont ten overvloede, dat de dertien 

vorige vragen, wenschen, oordeelen en verzoeken 

opgesomd zijn voor de facade, om t kind nen 

name, en ’t congres ’n aangezichte te geven:' ; \
« Het congres verlangt dat A L  D E  h ie r-  

b o v e n s ta a n d e  p u n t e n  worden ter kennis 

gebracht en verdedigd in de Parlementaire rech

terzijde door de gekozenen van ’t A. C. W. en 

dat deze trachten daarover n akkoord te bereiken 

met hun katholieke collegas. »:

Daar hebt ge t! In feite is dlus niets besloten, 

A L L E E N  D A T  : de gekozenen van t A. C. W. 

moeten trachten met db reactie n akkoord te be

reiken! Dat beteekent, dat ze zich op voorhand 

aan de reactionairs overleveren.

Catteeuw zegde daarover « als we op de andere 

groepen der kath. partij moeten wachten, dan 

wachten we nog lang op zesmaandendienst ! » en 

de man had gelijk, maar dat belette niet dat de

zelfde man samen met al de andere West-Vl. ver

tegenwoordigers der christene werklieden die be

sluiten uitbundig toejuichte, ten minste als we 

«D e Volksmacht» èn «D e  T ijd »  mogen ge- 

looven. Maar waarom durft dan « De Volks

macht» in' blokletters schrijven, dat t werkers-

verbond besloot tot de invoering van zesmaanden

dienst? We herhalen: Leugenaars!

De beteekenis van hun verraad

De christene werkliedenleiders kelderden das 

den zesmaandendienst. Waren z ij aan de zijlde 

keinen staan der Vlaamsche Nationalisten, had

den zij met ons helpen strijden tegen de militaire 

voorbereiding, helpen strijden tegen n sterkere 

dekking, dus tegen de uitgaven van honderden mil

joenen voor nieuwe forten, kanonnen, machien

geweren, enz.... tegen de uitbreiding der bewa

peningen, tegen nuttelooze terugroepingen en alle 

andere militaristisch gedoe, dan stonden db so

cialisten voor de keuze, . ofwel hun militaire voor

bereiding, zooals dat in hun wetsvoorstel is voor

zien, handhaven en in overeenstemming met die 

militaristen verdedigen, zich dus openlijk aan de

zer zijde scharen tegen hun volk, en tegen de 

belangen van het volk in, met gevaar hun kiezers 

te mishagen en het volksvertrouwen te verliezen, 

ofwel tegen het militarisme db zijde van het volk, 

de zijde der kath. V I. Nationalisten te kiezen ten 

bate van de vrede, ten b-ite van nationale en| inter

nationale welvaart. Him kçuze was dan in t be

lang der socialistische partij, voor het volk tegen 

het militarisme, en dan kreeg het militarisme in 

België een knak van belang.

Maar neen! Om zulke daad te stellen zijn die 

menschen te veel knecht, ze zijn niet vrij1, niet 

zelfstandig genoeg en de gunst van Cesar kunnen 

ze niet missen.

Hunne verantwoord eiyklieid
En nochtans zij weten zoo goed dat al dit mi

lita ir gedoe het volk niet ten goede komt. Zij| w e - 

’ ten, dat die heele kwestie van militaire voor

bereiding, van sterkere kaders, van forten, van 

(betere dekking enz... allemaal zaken zijn die Bel

gië gedwongen is in te voeren en tot stand te 

brengen, omdat het een vassaalstaat is, omdat het 

onder commando en in dienst staat van ’t m ili

taristische Frankrijk, dat dbor t in standhou- 

houden van onredelijke verdragen, onredelijk en 

onrechtvaardig uitgelegd e>n uitgevoerd, zijn mach

tige oosterbuur moet blijven onderdrukken. Biji 

dat alles heeft België niets te winnen, veel te 

verliezen, loopt het gevaar, grootelijks gevaar in 

den eerstkomenden oorlog te worden betrokken en 

het gelag der komende moordenaarspartij nog ne 

keer met Vlaamsche centen en Vlaamsch bloed) 

te betalen.

Omdat de christene werkliedenleiders diat alles 

weten is hun verantwoordelijkheid des te grooter. 

Van dat alles zijn ze op de hoogte, ze kennen en 

beseffen de draagkracht der komende miliciewet 

met al wat' er rond zal gebeuren en desondanks 

missen zij den moed tegen dat kapitalistische mi

lita ir gedbe, de knechtenkop te verheffen. Dat ze 

dat alles weten, zullen we toekomende week met 

uittreksels uit hun eigen blad bewijzen.

Intussehen

hebben we U arbeidende volk van Vlaanderen 

socialistische en christene werkliedien iets te vra

gen. Dat is: stel U  op db hoogte van wat er thans 

rond het m ilitair vraagstuk gdbeurt. Leert het 

standpunt kennen, dat w ij Kath. Vlaamsche Na

tionalisten in zake recht voor ons volk, in zake 

militaire kwestie er op na houdbn. Komt luisteren 

naar den voordracht die Maandagavond in t 

Vlaamsch Huis te Iseghem voor U allen gegeven 

wordt door onzen vriend, de onverbeterlijke anti

militarist W A R D  H ER M A N S ,

Burgers, boeren en werklieden van Iseghem, de 

oplossing van het huidige legervraagstuk is voor 

U ’n le v e n s b e la n g .  Leert dat vraagstuk ken

nen, opdat men U  niet langer kunne bedriegen. 

Als één man naar t Vlaamsch Huis! Op Maan

dagavond te 7 uur moet de groote zaal te 

klein zijn. i , .

Steunt onze adverteerders!

K E R K E L IJK E  K A L E N D E R

20 Z. 24e Z. na Sinxen, semid., com. H. 
Felix de Valois, b. — 21 M. O. L. V. Opdracht 
dup. maj. 22 D. H. Cecilia, rngmr., dup.
— 2*3 W. H. Clemens, pmr., diip. — 24 D. 
H. Joannes a Cruce, b., dup. — r25 V. H. Ca- 
tharina, mgmr., dup. — 2*5 Z. H. Joannes 
Btrchmans, b, dup.

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

(Alaltheus 24, 15-35)
!n dien lijd zeide Jesus tot zijne leerlin

gen: Wanneer gij dm gruwel der ontheili
ging (de standaarden van bet Romeinsche 
leger, wna. op -afgodsbeelden prijkten), waar
van gesproken is door den Profeet Daniël, 
ziet staan in de heilige plaats (rondom Jeru
zalem), — die het leest, begrijpe het! - 
dal alsdan die in Juda zijn, vluchten naar de 
bergen (over den .lordaan en wie op ihet 
dakterras is, dale niet af om iets uit zijn 
huis te nemen, en wie op het veld is keore 
niet terug om zijn (boven-ykleed te halen 
(maar men vluchte zjolo spoedig mogelijk). 
Doch wee den zwangeren en de zoogenden 
in die dagen (want vojor baar zal zulke haas
tige vlucht niet mogelijk zijn)! En bidt dal 
uwe vlucht niet plaats hebbe in den winter 
(wanneer \aen gevolge der regens de wegen 
bijna onbruikbaar zijn en bijgevolg een spoe
dige vlucht moeilijk zal zijn) of op den Sab
bat (want dan zouden de uit het Jodendom 
bekeerde Christenen niet durven vluchten 
uit eerbied voor de Wet, die op den Sabbat 
slechts eene. reis vian vijftien minuten ver 
buiten de stad toelieit). Want daar zal groote 
ellende zijn, zooals er niet geweest is van het 
begin der wereld tot nu tóe en zooals er 
dok niet 'meer wezen zal. En ztto die dagen 
niet verkort werden (door het raadsbesluit 
der Voorzienigheid, indien de oorlog Zoo 
lang moest duren als hij, ingezien de om
standigheden, zou kunnen duren), geen 
mensch bleef behouden (de Jdodsche natie 
zou geheel verdelgd worden); maar om wille 
der uitverkorenen (om de tot hel Christen
dom bekeerde Joden) zullen die dagen ver
kort' worden. (Hier galat Christus över tot de 
voorspelling van het einde der wereld), of: 
Daar is Hij; gelooft het niet. Wiant er zullen
• alsche Christussen en valsche profeten óp
staan, en zij zullen groote teekeneh en 
(schijn-)wonderen verrichten, zioodat indien 
het mtoigelijk ware, zelfs de uitverkorenen 
in dwaling zoulden worden gebracht. Ziel, 
Ik heb het u verspeld. (Diat men dus op zijne 
hoede weze!) Als zij u dan zeggen: Ziet, Hij 
(de Christus) is in de woestijn, zOö gäat niet 
uit; ziel. Hij is inde binnenkamers (van deze 
of gene .woning verborgen), gelooft het niet. 
(De wederkomst van Christus zal immers 
niet behoeven aangewezen te worden, maar 
oogcnblikkelijk en overal zichtbaar zijn). 
Wanl gelijk de bliksem uitschiet van het 
Oosten en licht tot in het Westen (en dus 
overal zichtbaar is), zioO zal ook de komst 
van den Menschenzoon zijn. Waar ergens 
het aas is, Idaar zullen zich ook de gieren ver
zamelen. (Gelijk het aas niet verborgen kan 
blijven voor de gier-arenden, zoo zal ook de 
wederkomst van Christus niet verborgen 
kunnen blijven voior de menschen). En ter
stond na de kwelling die dagen zal de zon 
verduisterd worden, en de maan zal haar 
licht geven, en de sterren zullen vallen van 
den hemel én de krachten der hemelen (de 
hemellichamen) zullien geschokt worden. En 
dan zal het teeken van den Mensch enzoon 
(het Krui») aan den hemel verschijnen en 
dan zullen alle geslachten der aarde weekla
gen (van vrees voor den Rechter); en zij 
zullen den menschenzoon zien komen op de 
wolken des hemels met groote macht en ma
jesteit. En Hij zal zijne Engeleu zenden met 
luidschallende bazuinen, en !zij zullen zijn 
uitverkorenen verzamelen van de vier wind
streken, van hel} ééne einde des hemels tot 
nel andere. Leert van den vijgebooin eene 
gelijkenis; wanneer zijn tak reeds zacht 
wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet 

(vervolg onderaan vólgende kolom)

OVER K A T H O L IE K E  
HOOGESCHOLEN

Holland heeft een nieuwe katholieke nan- 
dclshoogeschcol gekregen tja Tilburg. Zij even-i 
aart de h.andelshoogescholen van den staat 
te Rotterdam en te Amsterdam. Alles wal 
de volkshuishoudkunde en den hanidel betrefH 
wOrdt er onderwezen. Na drie jaar studeeren 
kunnen de studenten een handelsdiploma 
verkrijgen ; na, vijf jaar de doktorslilel. Diei 
uittredenden dezer hoogeschool hebben in
zicht in handel en nijverheid, bankwezen 
en handelsrecht. Om het katholieke karakter 
der hoogeschool te doen uitschijnen is een 
leergtoel vflor Zedenleer en Sociologie eraan 
toegevoegd, welke aan den E. P. Antonin 
Weve, Doiriinikaan, to|evertrto|uwd geworden 
is. De studenten zijn daaraan tot deelname 
verplicht en moeten daarover een examen 
onderslaan. — De katholieke hoogeschool van 
Freiburg (Zwitserland) heeft, in navolging 
der hoogescholen van Würsburg, Leuven ai 
Rijssel een Geneeskundigen leerstoel voW 
missionarissen Opgericht. Daarvoor werd be
roep gedaan op de heeren hoog loer ar en Cle
ment, Treyer en Perier.

Uit « Schoenjere Zukunft » — 1-5-1927.

Primo de Rivera heeft wel de eigenaar
digste organisatie ontbonden : De Spaan- 
sehe bedelaarsunie. Zij omvatte 120.000 
leden verspreid over ’ t geheiele land en was 
wettig ingericht. In Madrid had ze een se
cretariaat met niegen hureelen.. Daarvoor 
-kroeg het bedelaarswezen teen grooten stioölj 
voorwaarts. Hare macht grensde aan terror, 
waartegen de stedelijke besturen dan ook 
onmachtig waren.

Uit: « Das Neue Reich » — 15-1-27

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
Wetstraat, 84, BRUSSEL

Bijbanken: Antwerpen ic Kortrijk
Agentschappen: Brugge, Crombeke, Ha- 
relbeke, Moeskroen, Poperinghe, Thielt. 
FONDSENBANK MAAKT DEEL UIT 
VAN DE GROEP FONDSENBANK- 
HANDELSBANK-NOORDSTAR. -  
KAPITAAL EN RESERVEN: VIJFTIG 
MILLIOEN FRANK.

BIJHIJIS TE ISEGHEM
Roeselarestraat, 25

gij dat de zomer nabij is; zkw ook wanneer 
gij dit alles (deze voorspelde leektenen) ziet, 
Weet dan, dat het (n.l. de verwoesting van Je
ruzalem en het einde dierwereld) nabij is en 
voor de deur slaat. Vtoojnvaiar, Ik, zeg u: 
Dil geslacht zal niet vergaan, tot dat al deze 
dingen zullen geschied zijn. (Van de ten 
tijde van Christus levende Joden zouden er 
de verwoesting van Jeruzalem beleven. En 
de Joden die op het einde der wereld nog 
zullen leven, zullen haren ondergang en hei- 
geen daarmee in verband staat, aanschou
wen). Hemel en aarde zullen voorbijgaan, 
maar mijne woorden zullen niet voorbijgaan 
(zullen niet onvervuld blijven).

VLAAM SCHE K ALEND ER
Zondag, 20 November H. Felix v. Valois. 

1924 Hippoliet Meert overleden. — Maandag,
21 Nov., H. Maria Presentatie. - Dinsdag,
22 Nov. H. Cecilia. 1864 Koninklijk besluit 
voorschrijvende een eenvormige schrijfwijze 
der Nederlandsche taal. — Wdensdag, 23 
Nov. H. Clemens. 1900 Koningin Wilhemina 
z end t een ve r wel kon i ings t èlagran i aan Pre
sident Krüger, die 22 Nov. te Marseille was 
geland. — Donderdag, 21 Nov. H. Johannes 
v. h. Kruis. 1632 Geboortedag van den Neder- 
landscben wijsgeer Spinoza. — Vrijdag, 25 
Nov. II. Catharina. 1923 Gröotsche Vlaam
sche huldiging van Dr A. Jacob bij zijn in
vrijheidstelling na vijfjarige gevangenschap.
— Zaterdag, 2b Nov. II Albertus



A a n  a l  o n z e  L e z e r s  e n  L e z e r e s s e n  !

G o e d  N i e u w s  !
v a nM a k e n  w i j  e r  a l l e n  g e b r u i k

,Bij de meesten ondier! U was D e Man 
de l g  a lm een trouwe wekelijks ehe bezoe
ker, is hij een huisvriend geworden

Door ! u sschenkbmst van D e M an d e i  
g talm zijl ge wekelijks op de hoogte 
steld van alle politieke, sociale, nationale en 
internationale vraagstukken.

D>e Mandelgalm luwde de twijfel en gaf 
gewetemzekerheid, daar waar ook het hoog 
ste werd aangewend om' U tot twijfel 
brengen en tot een verrader van Vlaanderen 
om te koopen.

De Mandelgalm waarschuwde U legen, en 
ontkedde de plannen van hen die uit per 

. so o ril i j ke ambitie, uit kortzichtigheid en g1? 
wone knechtschap de bevrijding van Vlaan 
deren noch kunnen, noch durven nastreven 
De Mandelgalm gaf U lachkruid en wetens 
waardigheden. De Mandelgalm wert! voor 
en voor mij een behoefte, en zonder De Man 
delgalm voelen we een tekort aan lucht, aan 
adem, aan bewegingsvrijheid. De Mandei 
galm wil zijn lezer stal uitbreiden, wil meer 
vrienden, meer onverse billigen, meer lauwe 
ren bereiken. Daarom rekent de redactie ü. 
onze flinke scharen propagandisten. Nog en 
kele weken scheiden ons van Nieuwjaar 
Aan al wie een abonnement neemt voor 1928 
wordt van nu tot Nieuwjaar heL blad gratis 
toegezonden. De prijs vain 1 jaar-aboimement 
is slechts 15 fr. Tijdens de enkele weken die 
ons nog van Nieuwjaar scheiden moet een 
flink propaganda warden ingezet. Ieder lezer 
kan immers twee lezers, twee abonnementerü’ 
aanwerven. Familieleden, buren, vrienden 
werkgezellen, iedereen moet aangesproken 
worden. Allen moeten we aan een zeel trek 
ken. Van nu tot Nieuwjaar is de leuze: LE 
ZERS WINNEN VOOR DE MANDELGALM

Rond eers interpellatie
Dinsdag 1. 1 .hebben onze vrienden Staf Declercq 

en Herman Vos, den minister van Buitenlandsche 

Zaken geïnterpelleerd over de dienstbaarheid van 

België tegenover Frankrijk, in verband1 met het 

Fransch-Belgiscn m ilitair akkoord.

Staf Declercq herinnerde eraan, dat Frankrijk 

reeds voor den oorlog zich mengde in onze bin 

nenlandsche aangelegenheden. Daarna haalt hij de 

woorden aan die generaal Maglinse mtsprak op 

7 Ap ril 1920 en op 23 Nov. 1920. Generaal Mag 

linse was t hoofd van den Belgischen legerstaf en 

onderteekende het verdrag, sa; ren met nog andere 

sterren. Die oolijke generaal w il doen gelooven 

dat w ij door ’t gevoelen en door ’t verstand naar 

Frankrijk geleid worden; h ij vindt ook dat db zes 

maandendienst er niet door kan omdat dSe ons eerst* 

en vooral in een moeilijken, stoffelijken en zede 

lijken toestand zou plaatsen om het Fransch-Bel- 

gisch akkoord na te leven. Dat w il met andere 

woorden zeggen, dat het gevloekt akkoord ons 

aan Frankrijk vastklinkt en België dwingt den 

zessnaandendienst te bekampen en alle militaire 

maatregelen te nemen die Frankrijk ons oplegt,

De spreker toont dian nog aan hoe de pers, die 

haar orders krijgt uit Parijs, de koppen verdraaide, 

hoe Huysmans braaf werd om den ministerzetel, 

hoe elk wetsvoorstel diat de Vlamingen maar een 

greintje recht zou verleenen, (zooals b. v. db 

bestuurlijke taalwet, Gentsche Hcogeschool) be- 

kampt wordt; waarom? Omdat Vlaamsch bewust

zijn niet kan samengaan met dienstbaarheid aaiv 

Frankrijk. En aan Pétain, die te Dinant beweerd» 

dat w ij de voorpost moeten zïjtn van Frankrijk, 

tegen Germanië, dat Samber en Maas de Ger- 

maansche invalsweg is naar het Seine-bekken en 

dat de Fransche en Belgische belangen dezelfde 

zijn, antwoordde Staf door te wijzen op de 80 °/o 

Vlamingen, Engelschen, Australiërs, Ieren’ Ame

rikanen en Zuid-Afrikanen, die vochten aan de 

zijde van Frankrijk en geen Latijnen waren; de 

echte Latijnen, dte Italianen hebben op t punt 

gestaan partij te kiezen tegen Frankrijk. Maar 

schalk Petain sprak van een Germaansche invals

weg, maar hij vergat te zeggen hoeveel kunst

schatten, hoeveel land frankrijk  ons ontstolen 

heeft; hij vergat te zeggen dat Frankrijk al 122 

keeren in ons land is gevallen. « Tusschen uw1 
volk » zegt Declercq « en tusschen het eigenlijke 

volk van Vlaanderen bestaat er geen geestelijke 

gemeenschap. W ij willen niet zijn db fouriers 

van het latijnendoin.

H ij sluit met het volgemdb: «D e  Belgische re

geering kan er zich misschien noodgedwongen bij 

neerleggen, doch w ij beloven U er voor te zorgen, 

en daartoe zijn we bereid alle middelen te ge

bruiken opdat Vlaanderen er voor bedanke. »

Herman Vos wijst op dte politieke beteekenis 

van de woorden van maarschalk Petain te Dinant. 

België krijgt zijn ordewoord te Parijs dat hebben 

we kunnen zien toen dè vnjschutterskwestie opeens 

werd stopgezet.

Het geheim m ilitair akkoord is ons opgedron

gen, het Vlaamsche volk is er eensgezind tegen 

gekant, ook « De Standaard » heeft het dikwijls 

bestredèn. België’s politiek wordt door dit ak

koord altijd in één richting gestuurd, naar Frank

rijk. Is het dan zoo zeker dat het oorlogsgevaar' 

uit Duitschland komt ; vele teekenien wijzen er 

op dat dit niet bet geval zijn zal; zal België 

soldaten in het vuur werpen voor ean grens in 

Opper-Silezië, Tsjeko-Slovakije, Hongarië of

niet door gebonden.
Minister Vandbrvelde is bang van zijn mond 

voorbij te praten en daarom leest h ij zijn antwoord 

voor. Het is niets nieuws wat h ij zegt. Hij! be

weert dat het verdaag van defensieven aard is, 

dat het niets doet aan de onafhankelijkheid van 

België en dtat het overeenkomt met het Volken- 

bondsverdrag. De oude rimram dus van vroeger en 

een antwoord dat we reeds van buiten konden 

opzeggen voor hij begon.

Na een wederantwoord van Herman Vos zegt 

Van Overstraeten nog dat de socialisten zand in 

db oogen van de werklieden strooien maar dat ze 

in feite onderdanig zijn aan het Fransch impe

rialisme. De liberaal Jennissen wilde ook iets

B i n n e n l a n d
P r i n s  L e o p o l d  i n  d e  S e n a a t

De kroonprins is nu senator geworden. 
Hij legde den grondwettelijken eed af in 
het Fransch en dan in liet Nederlandsch' en 
sprak daarna eene fransche rede van dertig 
regelen uit. <

Dit feit bewijst twee dingen:
Ten eerste dat men aan het Hof de nood

zakelijkheid inziet de Vlamingen pootjes te 
geven. Het pootje was: de eed in het Xedei- 
landsch.

Ten tweede dat Pol Nederlandsch spreekt 
net zooals een gewone mensch Engelseh zout

zeggen; luister maar goed naar dè stommiteit die neemt, d. w. z. met tegenzin verm its h ij eene

hij uitkraamde. Nadat h ij met bewondering ge- ééntalige fransche rede hield. Dus fransch

sproken heeft over Pétain, zegt hij heel professo- als het kan, tweetalig als het moet. 

raai :-« D^Vlaamsche bevolking spreekt db Vlaam- t Was dus in  de Senaat zooals aan t Iro n t 

sche taal, doch zij behoort niet tot het Germaan- binst den oorlog « Pour les flamands la me

sche ras. Het tegendeel beweren ware blijk geven me chose»

onwetendheid in' zake sommige historischevan

feiten. Behooren db Vlamingen niet tot het Latijn- 

sche ras, dan dient toch erkend te worden dat 

zij diep den invloed ondergaan hebben van de 

Latijnsche kuituur. Ze staan dichter b ij de vol-

D e  o n z e d e l ü k e  b l a d e n
e n  h e t  b e l g i s c h  h o f

Het kerkelijk Gezag* in 
Vlaanderen en de 

Vlaamsche Beweging
I n  ’ t  M e c h e l s c h e

In Juni 1891 werd door Kardinaal Goos 
sens, aartsbisschop te Mechelen, eene > 
vaardiging van Katholieke Vlaamsch-gezin- 
den ontvangen, optredende namens den 
Vlaamsch en Katholieken Landsbond en be 
staande uit Prof. De Ceuleneer van Gent 
Frans De Potter, Prof. Helleputte van Leu 
ven en Janseïis volk s vertege n w. Naai* een 
verslag o!ver dit onderhoud hadden zij de 
belofte gekregen dat Mgr. zal trachten ver 
betering in den toestand te brengen.

Heti hekken bleef echter aan den zelfdén 
stijl hangen- en d£ v<^rvolgingen tegen de 
Vlaanfschgezinde studenten in de Colleges 
hielden Onverminderd aan. In April 1892 
liet daarentegen Mgr Goössens, door al de 
bestuurders zijner Colleges aan . hun leer
lingen volgende Franschen omzendbrief be
kend maken. Ziehier de vertaling van de 
bijzonderste verbodsbepalingen :

Beminde Lëerlingen,
Zijne Emenentie de Kardinaal Aartsbis-

Op 33 geïllustreerde onzedelijkb publica 
lies, die de minister laat vervoeren mei de 

ken van het Zuidten dan bij de Geraansche volken. |je}gjscile spoorwegen kottnen er 32 uit f
Voor een liberaal is dat heel wel; waarschijn- Frankrijk’ In België zooals bij onze zuider- schop legt mij op u kenbaar te maken dat

lijk krijgt Jenniske nog n Belgische dbkoratie. buren, mag men ongestraft tot de ontucht bet van nu af verboden is aan de leerlingen 
Van harte proficiat, dokter, voor zoo een for- oplrtsen. In volle daglicht spreidt zich de der seminariën, collages en bisschoppelijke 
midabele kemel. ondeugd cynisch ten toon.; zij gaat prat op gestichten: 1) Deel te maken (zonder bijzon-

Maar nu komt de klucht. Declercq en Vos heb- haar misdrijf, zij verheerlijkt haar laagheid. dé re toelating van hun oversten of bestuur-
ben natuurlijk een motie neergelegd, die even na- Er zijn in de hoofdstad verschillende dozij- ^ers van welkdanige andere vereenigingen 
tuurlijk verworpen werd. nen van boekhandelaren, waarvan de uitstal- ^en maatschappijen, dan deze welke

Bijna niemand was tegenwoordig, de banken ramen vol boeken met suggestieve titels en i »  den schoot dezer instellingen bestaan ^
van de Vlaamsche rechterzijde bleven leeg ook teekeningen. een voortdurende aanslag op dè SellJk welke vergaderingen bij 'te \tonen i ie 
van de Vlaamsche rechterzijde bleven leeg . £ ^delükheid ziin Onlangs h e ft een bovengenoemde vereenigingen of maatschap-
Van Cauwelaert was er met. Nu en dan kwam openoare zeJen K.ieiü zijn. unian0s ne. n ee.i , , ™ TJitaSwsn Ie lezen Ie ont-

wnardighodsbekieeder van het hof in  I 1 le0gen, Z) uitgaven te lezen, ie oni
n a am van  den v o r  s% den titel van «Ie- leenen ot te verspreiden, zöoals er in d,
verancier

Nu en dan kwam openbare 

er eens n volksvertegenwoordiger opduiken, luis

terde wat, sloeg een praatje, schreef een brief 

en verdween.
Öp de banken van de christen demokra

ten stemdten allen tegen de dagorde der Na

tionalisten, uitgenomen Van Schuylenbergh van 

Aalst. M. Heyman, touwtjestrekker van dèn groep, 

wilde zijn groepsgenoot aanzetten om de dagorde 

van de regeering te Stemmen en trok geweldig 

aan de slip van Van Sehuylenfcitergh’s frak; maar 

deze schudde van neen en bleef zitten. Waar was 

Allewaert en Catteeuw? Benauwdheid voor de 

kiezers? Mannen met zes aangezichten!

Een speciaal bravo nog voor onze kath. Vlaam

sche Landsbond (van zoetwaterflaminganten), voor 

« De Standaard » die hun afdeelingen zooals de 

ijverige Vlaamsche(???) bond «Hooger O p» 

te Iseghem, met alle macht hebben aangezet om 

moties te stemmen tegen de verknechting van Bel

gië aan Frankrijk.

Wat doen die volksredders, die congresseerders, 

die Vlaamsche landsbonders als t er op aan komt?

Ze durven de naamafroeping niet vragen, ze 

zijn afwezig uit kiezersvrees, en als ze er zijn, 

stemmen ze tegen.

Van een Van Cauwelaert, een Heyman, een 

Allewaert, een Catteeuw en konsoorten hebben 

de werklieden en in t algemeen alle Vlamingen 

n i e t s  te verwachtenj

Alleen dè Vlaamsche Nationalisten verdedigen 

de rechten van alle Vlamingen, de anderen ver- 

toopen en verraden ze.

... van hel hof» aan een agentschap laatsto jaren verschenen zijn, waar, onder 
verleend, dat zich bijzonder bezig houdt met den dekmantel van ijver voor de Vlaamsche
den verkoop van zedelijk Onreine broehuren. 

He wel Mandelbodeü j

D I E  B R A V E ,  G O E I E  F R A N S O Z E N !
Om niet langer van België af te hangen en ' 

betere handtelsvoorwaarden van ons af te dwingen, 1

zaak, den eerbied voor het gezag hevig aange 
tast wordt; zichtte abonneeren op deze ge
schriften; er aan mede te werkten, ’ t zij recht 
streeks, ’ t zij onrechtstreeks.

Deze maatregelen werden in uW belang 
genomen, beminde leerlingen. Zij werden iu- 
gegeven aoor de genegenheid die u ùwé gees

heeft de Fransche regeering een overeenkomst telijke overheden toedragen. Gij zult het u’ 
gesloten met db Zwesdsche luciferstrust. Onze ter harte nemen en er u naar schikken-•• 
Belgische lucifersfabrieken verliezen daardoor de , |Het Nr 1 staat op de studentenbonden. 
Fransche markt, waarop zij tot in dbn allerlaatsten Het Nr. 2 op de toen verschijnende 
tijd belangrijke hoeveelheden afzetlen. Het ergste Vlaamschgezinde studenten tijdschriften als 

nog, dat het niet alleen het geval is met lu- De Vlaamsche Vlagge, De Student, Kwaeis

cifers, maar eveneens met hout, papier en ver- 

schillendte scheikundige produkten, welke voor de 

vervaardiging van stekjes noodig zijn.

Na het sluiten voor onze nijverheid van het zoo 

belangrijke Engelsche afzetgebied, heeft onze 

cifersnijverheid dus een tweede gevoelig verlies 

te boeken.

Van je goede, beste trouwe vrienden (?) moet 

je t hébben.

I N D E X  E N  W E D D E N

De regeering zit in nesten met db steeds stij

gende index-cijfers, welke haar verplichten de loo- 

nen en wedden van staatsagenten te verhoogen.

penninck, De Knodse, Drieske Nijpers enz 
Zoo noemde Kann. Van Ballaer uitdrukke 

lijk! «  De student en dergelijke » in ’t groo 
seminarie te Mechelen. Ook in ’ t Bisdom1 

lu <Jhugge was de Vlaamsche Vlagge verboden 
Ook in de J e z u i ë t e n c ö l l e g e s  duurde 
de strijd tegen de Vlaamschgezinde studenten 
onverminderd voort. Zoo namen in 1892 de 
studenten van het Antwerpsche Jezuïeten
college deel aan den feeststoet ingerichl 1er 
huldiging van den grooten Vlaamschen mu- 
zitkkunslenaar Peter BenOit, ter gelegenheid 
van het. 25-jarig bestaan van de door hem 
gestichte Vlaamschè muziekschool. Ze wnr- 
den Achtervolgd en bespied, en ’s anderen

Maar heeft dè regeering al iets, het minste zelfs d'aa-s kond §eda'an dat ze’ 200 ze in  de 
j  j  ... • j  • j  ï - j i  eerste 14 dagen iets, hot1 k le in  ook misdreven.,

gedaan om de stijging van den index te verhinde

ren en de woekerprijzen neer te drukken?

Vossenhoekje
Onder een echte stortvloed ‘tr kkon 

Vossen op Vrijdag 11 November met
Bedevaart van Yzerstichting naar het Kerk-;genaakt, ja zelfs

zijl omerzettelijk aan de deur zouden gezet 
.v. . . - worden. En zie den volgende dag Werd hun
Waarom volgt de regeenng het voorbeeld met k .M e l„ pen d e r  v iijtigste leerlingen van ’ t

j van andere staten, die maatregelen treffen om eoii,ege z,;>nider vorm van proces aan de deur

de dte levensduurte te venriinderen? gezet. Men was algemeen verontwaardigd

de , Op vele koopwaar wordt geregeld 100 °/o winst’ invh>edrijke Vlam ingen kwajnlen tusschen,

150 en 200 °/o niets cchter baatte. Negen andere studentén
hof. ’ I Was een echt hondenweer en toch ; Die woeker, — nog een gevolg van dbn oorlog werden nog weggejaagd uit het St Ignatius 
was onze vertegenwoordiging in den diens I j— [s aanstekelijk en dreigt zich te bestendigen, college, 
voor de gesneuvelden eiï in de Bedevaart zoo regeerjng geen drastische maatregelen weet

te treffen.

Wat baat het hoogere en hoogere loonen te be

en in de
naar ’I Kerkhof uiterst talrijk. Daarmede 
hebben onze Vossen en B-Vössen nogmaals 
>ewezen diat. zij ten minste hun gewezen
strijdmakkers nog steeds indachtig willen . , - o
blijven. Op hel Kerkhof werd de gedenksteen nug in hoogere mate stl̂ en?
die door de zicrgen van het Stadsbestuur op’

S t e e d s  n i e u w e  v e r v o l g i n g e n
In 1893 werden drie leerlingen van het

talen als a^terzijds de prijzen deTlewTsTdidi ^rtstóssChoppelijk St RombOutscollege door
ivann. van Ballaer uit het gesticht wegge 
zonden, Omdat zij ingeschreven waren op het 

. . Katholiek Vlaamschgezinde sludenlen lijd
de graven der gesneuvelden opgericht werd’ * schrift «  De'Student ». 't Vorige jaar was t
ii?gezegend. In zijne christene eenvoud en. De gemeenteraad van Namen heeft inzake iaal- zelfde gebeurd ^net een leerling uit het $e- 
om zijn practisehe schikking viel die g e - kwestie een dagorde gestemd die ons zeer ver- lllinarie van Mechelen. 'Protestvergaderiugen 
denk steen in de smaak van eenieder. (h6ugt en Vlaamsche lamme goedzakken wel hadden weerora Plaats- In Maart 18y:} werd 

De Vrijdag avond was er feest in ’ t ^  ^  een oogenblikje 2al döen nadienken. een plakbrief overal verspreid waar de te, 
Viaamsch Huis. Of er gelachen werd met de; M,ama 0 ra„ j  genkanting legen de Vlaamsche studenten
opvoering der twee blijspelen: Jocrisse de] De Naamsche raad wenscht namelijk: 

Vondeling en Hel spreekuurtje van den d o k - j^  *  studie van het fransch te zien versterken
te r! Al de spelers hebben hun zelven over-[uuor er ^  gewestelijke spraak (het Waalsch) 

ti offen en t schijnt dat zij al gereedschap !aan toe te voegen ;
maken om rond N ieuw jaa r hunne m akkers! b. vrije keus der ouders voor wat de tweede’ 

nogmaals een aangename avond te verschaf- taa  ̂ betreft (Vlaamsch dus erl>uiten);

beweging fel aan de kaak werd gesteld. De 
Bisschoppen werden er wel niet op ver
noemd, id och iedereen kon vatten wie be
doeld werd.

Ziehier enkele uittreksels:
«  Ontzaglijke verantwoordelijkheid voor de

len! Wij verhopen dat het niet bij een enkel ' c. Spaansch of Italiaansch bij voorkeur als zen, Idie de Christene Vlaamsche studenlen-
gezegde zal blijven en dat onze tooneellief- tweede taal te zien ‘ onderwijzen; beweging, in plaats vran ze aan te wakkeren
bers met Nieuwjaar nog eens zullen op de d. heel het besturend en onderwijzend personeel en te besturen, pogen te verlammen en te 
planken verschijnen ! [in het Walenland uitsluitend onder Walen te kie- dooden.

Zondag laatst hadden wij) ons gezament-* zen. Geen Vlamingen dus meer'in het hooger en onafhankelijke Christene Vlaamsche
;;i, u i *• vri : ....... .  ̂ volksmannen keuren wij die onredelijke én

wa
lijk Noenmaal. Heel de bovenzaal van t VI. i^ydelbaar onderwijs van Wallonië.
Huis was bezel en ieder liet zich de wel] Kortom: bestuurlijke scheiding; de Walen mees-

„ , ter in Wallonië en de Vlamingen in Vlaanderen,
(-ouvreur nu en dan eens znn a i  j  \n • i i , , , ,Als dte Vlamingen zoo kordaat handelden als

bereide spijzen goed smaken. OndertussehenL
liet v r ien d  J 
oetgevQOnsde stem hooren tot pleizier en 

jolijt van al de  tafelgasten. Op het einde van 
het feestmaal bracht de voorzitter "een heil
dronk aan Dr Borms, de ongekroonde ko
ning van Vlaanderen en hij miek ons de groe
ten over van onze bestuurder Benoni Van 
Beylen d;;or ziekte vveerhouden de feesten

de Walen, zouden dezen niet, tot op onze dagen 

dte plak zwaaien in Vlaanderen.

H E T  R E L G I S C H  H O F  
E E N  T O R E N  V A N  R A R E L

Iemand die t weten kan, verzekert dat prinses

noodlottige handelwijze ten sterkste af. Ka
tholieke leerlingen, wier gedrag en zede
lijkheid niets te wenschen laten, uit een col
lege! verbannen om de eenige en uitsluite- 
lijke reden, dat zij het verbod overtreden leen 

I Vlaiamschgezind, door en door Christen slu- 
; d enten tijdschrift te lezen, — wij heeten zulks 
ten ongehoorde en onverschoonbare daad. 
,God betere ’t. Vlaamsch en Katholiek •■>.

In Oogst 1893 sprak Dr Laporta van Lier 
(den grooten studenten vriend) op den Vlaam-bij te wonen. Wij wenschen hem spoedig enÿ « ,

volledig herstel updat hij weldra terug met p stn zeer trda§ vor ert met de studie van het sr;htn Katholieken zitdag van Brugge een hef- 
ns zou kunnen in de bres springen ter ver-j ^ ranson- *n naar on,gang met pnns Leopold! spreektj re^cVOering uit over de tegenkanting der 

»lediging oinzer rechtmatige belangen. j ze ^an ° ü̂  meestal uitsluitend Engelsch. Vlaamsche studentenbeweging door de gees-
Iiitusschen werden de glazen gevuld en j ^ en Zweedsche prinses, gehuwd met een Bel- lelijkheid. Hij zette levens de studenten aau

geledigd en kwam er geestdrift onder de Sische prins .van tweevoudig Duitsche afkomst, zich moedig te weer te stellen tegen dit on-
ienden. De Vlaamsche Harmonie gaf eeni- geroepen om te regeeren over Vlamingen en Wa-' geboord machtsmisbruik. Als staaltje van

Jougo-Slavië? De Walen mogen zich laten leiden 'ge van haar beste deuntjes ten beste en er len. En daarbij het Engelsch als huistaal... tegenkanting haalde hij onder meer volgend
aoor Fransche sympathieën, de Vlamingen zijn werd plezier gemaakt tot laai in den avond! 'D# toren van Babel is daar ean kleinigheid bij, geval aan. , ___

Den seminarist Jozef Feskens, werd ver
dacht, len onrechte nochtans, een Vlaamsch- 
gezind artikel geschreven te hebben in het 
Katholiek tijdschrift «H et Belfort . Daar
om werd hij uit het seminarie van Mechelen 
weggezonden, en in geen enkel ander semi
narie in het land aanveerd. Hij mOest naar 
Engeland zijn studies gaan voortzetten, wil
de bij zijne priesterroeping getrouw blijven. 
Hij werd later kapelaan te Glassop bij Man
chester in Engeland. Aan zijn gewezen stu- 
'.ifmakkers was het verboden hem te Ont
vangen, te herbergen of zelfs te spreken

Was dien toestand, vriend lezer, dan diet 
Lij na identiek dezelfde als nu! Veroordeelin- 
gen, v ervolgingen. deorzendingen — vergelijk !

Zal liet opzet nu beter lukken dan’vroe
ger1'' ’ I Hangt af van ieder van ons!

S t a d s n i e u w s
JAM M ER . — Velen beklagen zich te laat 

dat ze geen verzekering namen op het leven, 

tegen brand en ongevallen, bij J. Denys, Wantje 

Pieterstraat, 30, Iseghem, agent van Antverpia.

Strikte geheimhouding. — Volledige waarborg. 

Stel niet langer uit, want 't kan U morgen be

rouwen !

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

er maar één apotheek van stadl open. Apotheker van 

dienst: Fl. Laleman, Brugstraat.

Vraagt aan uwen winkelier de Vlaamsche chicorei 

M O K A !
’t Is de beste!

DE BURGEMEESTER der stad Iseghem 
maakt bekend dat het streng verboden is 
de vuilnissen vo rtkiomende van beirpu tien 
.die niei voorzien zijn van een ge/Jondheids- 
toestel (chasse d’eau) in die stadsriolen te 
l.den vloeien. ! '

Al wie met dit verbod in regel niet is, wordt 
verzocht tegen 31 December aanstaande de 
ntOdige veranderingen aan zijne inrichting 
te doen of den aangebrachten afloop te dem
pen- r 1 ■

Na dezen datum zlal een nauwkeurig on
derzoek gedaan wórden, en alwie in over
treding bevonden wordt, zal blootgesteld zijn 
; an rechterlijke vervolgingen.

V A N  K O U D E  G E S T O R V E N
Jaarlijks bezwijken duizenden menschen 

dooi de koude. Daarom, zorgt op tijds voor 
uwe winterkleedij en wendt U tot het ge
kend huis
F .  ^ A N H A U W A E R T - D E M E U R I S S E

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

GEBOORTEN : Julienne Bourgeois d. v. 
Leon en Kachel Oosterlinck, Molenweg 48.

Daniel Vandenbroucke z. v. Remi en Bn- 
chel Witdouck, Gentstr 471. — Simone La- 
peire d. v. Maurice en I .aura Vandeputle, Ne- 
d er weg 534a. — Noël Lioloisvëlt z. v, Hiero- 
nvinus en Julia Segers, Manidelstr. 7.

OVERLUDËNS: Martlia Brulez bottiensi. 
28 j. echtg. v. Cyrief DecOopman. — Maria 
Corneillie z. b. 89 j. Wwe Eranciscus Demets.

Petrus Wyffcls landb. 73 j. z. v. (',(.n- 
slantin en Melanie Vereecke.

HUWELIJKEN : Michel Verheile, bak
ker sg. 30 j. en Irma Geldof bottienst. 30 
j. beide hier wonende. 1

S C H E E P V A A R T
(van 10 tot 17 Nov. 1927)

Cilina en Andréa de Zulte met beurtgoed 
voor verscheidene. — Anita met kolen voor 
ie We Vandewalle. — Aline met lijnzaad 
voor de Gebr. Vandemoortele. —Petrus An- 
loion met lijnzaad voor Alf. Dassonville, Len- 
ielede. — Rachel in lading met suikerboonen 
voor de Cebr. Gits.

Uit onze inrichtingen
WARD HERMANS — Zooals we beloofd 

hebben, komt Ward. Hermans1 op Maandag 
21 Nov. te 7 u. Deze maal zal het geen vertel
ling' zijn maar een redevoering rijk gedoku- 
menteerd, met feiten, zooals alleen Ward 
dat kan. Maandag zal onze zaal weer te klein 
blijken, hoe gnölüt ze is. Het is "van belang 
voor iedereen, burger, werkman of boer, 
want hel gaat er over den zesmaandendienst 
en ailes wat er mede in verband staat. Soci
alisten kunnen er vernemen hoe huil leiders 
met groote spreuken het volk floppen, hoe 
de Christen Werkliedenpartij verknecht en 
verkocht is aan de militaristische bazen 
enz. enz • Vlamingen, ’t is uw plicht IJ 
daarvan op de hOogte te stellen Komt luiste
ren op Maandag a. s.

VRIJ KRISTEN SYNDIKAAT — Mel 1 
>ec. treedt dus de bijdrage verhooging in 

voege. De bijdragen worden aldus: 3.75 fr, 
3.25 fr., 3.00 fr., en 2.50 fr. De hoogere vei- 
gocding bij werkloosheid zal intreden met 
1 Januari, tenware tegenbericht vanwege liet 
ministerie van nijverheid en arbeid, en zal 
bedragen 10 fr. 8 fr. 7 fr. en 6 fr, benevens! 
de ondersteuning van crisis en werkloOzen- 
fonds De hlologere vergoeding bij staking 
treedt in naar gelang het aantal maanden 
aansluiting 1.1. z. volledig na 6 maanden, 5/6 
na 5 maanden 4/6 na 4 111., 3/6 na 3 m. enz.

Alle leden worden ten zeerste aangewak- 
kerd de hOo|g*te bijdrage te betalen.



wmrn

Sociale ei Syndikate Krooijk
Loonbelasting

B ij koninkl. 'besl. vän 39 Juni 1927 werd de 

hooiden der ondernemingen ter kennis gebracht 

dat geen 'belastingen op het loon meer mogen afge

houden worden, vanaf 1 Oogst 1927, voor al 

de loontrekkenden die niet n:eer verdienen, dan 

een in hetzelfde koninkl. besl. aangegeven loon, 

en die is voor Iseghem:

Gehuwdfe vrouw of in gemeenschap levend 

persoon 100 fr. per weekj

Alleen levend pe.'soon 114 fr. » » ;

Met 1 tenlasle 144 fr. >H »

Met 2 ten laste 174 fr. » »

Met 3 ten las’e 204 fr. »! »

Met 4 t. 1. (waarvan 2 kindl) 234 fr. » »

Met 5 t. 1. (waarvan 3 kind.) 250 fr. » •»

Met 5 t. 1. (waarvan 3 kind.) 280 fr. »

Met 5 t. 1. (waarvan 4 kind.) 297 fr. » »

Enz..... ! I

Voor Emelghem: (min d..n 5000 inwoners)

Gehuwde vrouw of in gemeenschap levend!

B E L A N G R I J K  B E R I C H T
Cij a llen  die m in  of meet* onderhevig zijt aar* bo stkujalen : Bponehiet, A sth m a Gt»iep. Kßßlonste- 
king, Hoesten, Kaehen en p lu im en ; Indien gij tot hiertoe a lles  beproefd hebt zondet» afdoeßd eîîekt 
te bekom en indien g ij hopeloos zijt en m ism oedig, vergeet niet dat et» een m iddel is, dat sinds 50 
ja ren  duizenden en duizenden hopelooze geva llen  genezen heeft. fleem t ook dit m iddel :

k i n  M a r t i n  T o m s ,  l i s i i t m l i L  1
TJclgt de volledige behandeling voor zes ioeRen, Waarvan het regelmatig gebruiR de diepst ingewortelde borstziek
ten uitroeit en geneest, en aldus het beste voorbehoedmiddel is tegen de tering en het zeRere geneesmiddel van 
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel 

PRIJZEN of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die u het gevraagde zal bezorgen
Zonder Zalf 17.50 fr„ met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12.50 fr., M aagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr. Serie van 6 weken 185 fr.

persoon

Alleen levend persoon 

Met 1 ten laste 

Met 2 ten laste 

Met 3 ten laste 

Met 4 t. 1. (waarvan 2 kind.) 179 fr.

Met 4 t. 1. (waarvan 3 kind.) 202 fr.

Met 5 t. 1. (waarvan 3 kind.) 225 fr.

Met 5 t. 1. (waarvan 4 kindl) 248 fr.

77 fr. 

87 fr.

110 fr.

133 fr. 

156 fr.

per week

Hij is gekomen

S I M T  N I K L A A S
bij Alb. DEBRUYNE-DEVOLDER, Roeselarestr.18, Iseghem

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 HOOGEN VERG AARBAK

SUIKERHANDEL  
in ’t groot en in ’t klein

ARTIKELEN voor 
ST-NIKLAAS  

f ,j Paschen en Nieuwjaar
Voor hen die hoogere loonen or wedden ver- , 

dienen dan deze hier vermeld, blijven de oude Conserven - Specerijen

»  i .

roosters in voege, doch het af ie houden bedrag 

wordt met 50 t, h. verminderd.

Werklieden knipt dat uit en bewaar het. Toe

komende week geven we de tarieven van af

houding voor hen die meer verdienen, of de cijfers 

hierboven aangegeven.' i

liij de spoorarbeiders .
Tijdens de maatregelen tot ‘hervorming 

van het toonstelsel besllopt de ministerraad 
tol het afschafi'en van de kinder toeslag voor 
het eerste en het tweede kind. De regeer in. 
hoopt langs dien weg de uitgaven veel te 
verminderen en zöu dan de loonen ’algemeen 
verbeteren. ’ ! Moet niet gezegd dat die maat 
regel in de Syndikate wereld veel beroering 
heeft verwekt en onder1 de werklieden de 
nO'egdheid heeft aangevuurd. De regeering 
trapt er ook nog al door, van den eenen ne 
men om aan den anderen te geven. Zulke 
handelwijze zou in de privaatnij verhehl niet 
geldig zijn. Waarom moet dan altijd be 
slechte voorbeeld van hooger hand komen?

Iseghem
Textielnijverheid

Aangezien we geen, enkele klachl onlvin 
gen nopens de toepassing der laatste 5 t. h 
verhooging besluiten we dat deze overal 
stipt werd toegepast. De verbologing volgens 
index bedraagt thans 105: t. h.

In de Verwerij
In de verwerij Missiaen te Emelghem wa

ren klachten nopens de Iconen en nopens de 
behandeling die de werklieden 'verduurden 
van een meestergast. t

Een gezamenlijk optreden der Vakvereeni- 
gingen ha|d voior gevtulg dat op die twee klach
ten naar gelang der mogelijkheid volledige 
verbetering werd beloofd.

liÿ  de V lasbewerkers
Onze'vereeniginlg bad een onderhoud met 

de Voorzitter van den Bazenbomd tot hel 
bereiken van looniopslag. De voorzitter be 
loofde Onze vraag in de patroon« ver gadering 
voor te leggen, en hoopte, dat de toekomende 
week een verbetering in de loonen Jsou in 
treden Vlasbewerkers. opgelet voor de flu
x’ereenigden zij vormen' bij u een bestendig 
gevaar.

Bÿ «le Schoenmakers
Rond de toepassing der laatste verhooging 

van 5 t. h. ontvingen we geen klachten, ’t 
Blijkt dus dal nergens daaromtrent misbrui
ken zijn waar te nemen.

Bij de Firma Decoene ontstond een mee-

B O R  M  ö»
voor ’t Gerecht

(vervolg)
Getuige: lk wil dit niet betwisten.
voorzitter: Gij zijt niet tevreden met het

geen zij doen.
Getuige: Neen, zeker niet
Voorzitter: Waarom?
G'etuige: Omdait zij nog weinig voelen voor 

de Vlaamsche beweging.
Mtr. Van Dieren: Wal denkt gij van de 

Vlaamsche arbeiders ?
Getuige : Duizenden onzer hesle werk

krachten zijn uitgeput; zij zijn verplicht naar 
Wallonië of frankrijk uil te wijken om daar 
hei slechtste werk te verrichten; zjj keeren 
terug verbeest door het aJkoolverbruik of 
liever misbruik!

Voorzitter: Waaruit spruit liet volgens i 
voort dat de Vlamingen die van 'de koolmij
nen terug keeren, meer ve'becsi. zouden zijn 
dan de Walen?

Getuige : Omdiat de meeste Vlamingen h et 
familieleven missen en dal is hel brood

Chocoladen -  Desserts 

Biscuits - Pralinen 

Fondants - Suikers 

Kaas Hesp - Cervelade 

Sardijnen - Haüng  

Vijgen - Pruimen 

Rozijnen en Korenten 

Oranjen - Citroenen 

Amandels - Noten

Menschen er is nieuws op handen : 
Sint Niklaas is op de baan ;
Hij doorreed al vele landen 
En komt spoedig hier ook aan.

I
Op een sneeuwvtit paard gezeten i 
Zoekt Hij naar de kinderen braaf, 
Die hun plicht hebben gekweten j 
En blijken van uw goedheid gaaft. j

En als de kindren zijn gaan slapen, 
Rijdt Hij nog bij nachte rond,
Om hun vreugde te doen smaken 
In den vroegen morgenstond.

Dan komt Hij ook alles bezien 
In de Roeselarestraat achttien 
Hij komt daar binnen langs de

zolder
Bij Alberic Debruyne-Devolder.

Om chocolade en lekkernij, 
Suikergoed en bollerij.
Zwaar beladen, verheugd en vrij, 
Maakt Hij al de kinderen blij

A. DEBRUYNE

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

ningsverscbil een categorie werklieden be
treffende. Eene oplossing is bereikt.

Bij de firma Depauw brak vrijdagmorgen 
de staking uit onder de vrouwen «Spinsters.
H et loon tarief voor opplnners vermeldt een Irestaan.
giondlöon van 2.25 fr. De firma Depauw 
plaatste vrouwen aan zulk werk en betaalde 
i.4ü fr.

De vereenigingen konden zulk ’n mistoe-

ring Bij verhooging van het indexcijfer zou 
dan geen verhooging meer worden toegekeild 
vooraleer de tweede snede zijnde index 817 
punten was bereikt. Al het oude blijft vöort-

Gasinriehtingen

Luxe en gewone badkam ers

Talrijke  referentleën  

in en buiten stad

P lan « en devis gratis op aanvraag;

A.. Seyn haeve
Rousselaerstraat 188, ISEGHEM

De werklie lenafgevakrdigden konden z'ulk 
onlogisch voorstel niet aan nem en en vroe
gen een nieuwe zitting die nogmaals geen 
uitslag opleverde. Gevolg diaalraan had woens-

stand niet dulden, en na verschillende on- dagavond in de drie lokalen een algemeene 
derb an delingen waarin geen oplossing Werd vergadering, alwaàr dan *>ok met een ver- 
bereikt brak daarop de staking uit plelterende meerderheid bij geheime stem-

De betrokkene werksters” rekenen op de ming tol het zenden van een vooropzeg 
solidariteit van al de werklieden uit de firma, werd besloten.

Die steun zal hen niet ontbreken.
i V

Bÿ de Borstelm akers
De laatste vergadering der Par. Commissie 

leverde - nogmaals geen uitslag. Intusschen 
is de tijdruimte der vöcrlidopige overeenkomst 
verloopen. Den 24 Sept. werd bestolen dat 
tegen 15 November eene overeenkomst moest 
bereikt zijn- 

Den 8 Oktober vroegen de HH. Palroons 
naar de Iconen betaald in andere nijverhe
den. !n een volgende vergadering deden ze

Zoo de toestand ongewijzigd blijft treedt 
maandag a. s. 21 November de algemeenê 
staking in

K O R TR IJR
1 n ons nummer van zondag voorspelden 

we niets goeds omtrent dien toestand in de 
Textielnijverheid te Kortrijk. ’t Blijkt dat 
we juist zagen. Donderdag namiddag 10 No
vember hebben alle patroons van Kortrijk 
gelocouleerd. Deze daad werd gesteld als 
gevolg van de staking die opnieuw Was uit
gebroken bij de firma Depojortiere' voor deop die loOnen opmerkingen en deelden bun . . . ,

1 , °  , weggezondene werkster Martha Clays, zus-besluil mee, dat was, verlenging der oude /iovi ^  .,n
overeenkomst niet 2 sneden. Als compensa tie 
zouden zij van af 15 November 5 t. h. ver
hooging toestaan aan de daguurwerkers al

ler van een socialist gemeenteraadslid uil 
Kortrijk.

Opnieuw slaan minstens 2000 werklieden
, , , . . ... ~y. , „ „  op straat. Laat ons hopen dat dit vreeslijkhoewel het indexcijfer noig met een punt , 1 , . , , . , . .. ..

, 7 „ ™  konftikt, dat lner om loutere prestige wordtmoet verhuogen vooraleer de werklieden op 5 . .
, , , , i , uitgevochten dra möge ophouden,

die 5 t. h. recht hebben. Bij daling van het °
indexcijfer zou die 5 t. h. worden behouden 
en kregep Hdus de daguurwerkers verbete-

SW EVEGHEM
Hoera! voor onze afdeeling in Sweveghem.

van het zedelijk leven; het slechtste werk ; Voorzilter : Wat denkt gij over diegenen 
Wordt hun gegeven omdat zij geen vakscho- die voortwerken terwijl de vijand hier mees- 
ien nebben en fcij hebben geen vakscholen ter, is, Wanneer men weet dat men legen 
ornaat wij geen Höogeschool hebben. | den wil van het Vlaamsche Volk handelt, 

Openbaar Ministerie: Dat heeft met tfé dat men van de Duitschers tracht te beko-
zaak niets te maken.

Mtr. \an Dieren: Zooveel!!
Getuige: Zij moeten bun brood verdienen 

in hel zweet huns aanschijns, en zij zoutten 
betere en schoonere kunnen, indien zij de 
je legen Heid hadden gehad zich de volmaken 
m het \ ak en het zijn waarlijk ongelukkiger, 
nui Het is pijnlijk hier in ’t Assisenhof te 
moeten zeggen, dat wij, met onzen besten 
wii, en trouw en arbeid, van de Regeering 
met kunnen verkrijgen van wat ons recht is 

Voorzitter: Meester Van Dieren 
nog een vraag aan getuige te stellen.

Mtr. Van Dieren: Kunt gij begrijpen dal 
een man als Borms, met al het lijden van 
Vlaanderen en het aangedane onrecht, alles 
heeft bpgeioifferd voor de Vlaamsche zaak?

Getuige: Ik kan goed begrijpen dat iemand 
alles in alle opzichten in het werk stelt Om 
Ie strijden voor het Vlaamsche Volk. Hef 
is spijtig Voor ons Vlamingen hier te moeten 
zeggen, dat wij alle middelen moeten ge
bruikten en wij met al ons streven nóg niet 
tot het doel gekomen zijn dat wij van onze 
. igene Regeering niet kunnen bekomen.

men hetgeen de Belgische Regeering niet 
wou toestaan.

Getuige: Ik zou moeten spreken oiver psy
chologie.

Voorzitter: Neen maar, dan zitten wij hier 
binnen zes wekten nog.

Getuige: Ge vraagt me er naar...
Voorzitter: .Mag men met het behulp der 

Duitschers, steunende op de bajonetten, ver
anderingen brengen aan de wetten van het 
land.

(?eluige: Dal is eene Iheorische vraag.
Voorzilter: 'ongeduldig) Ik vraag geene the

orie, wel een antwoord.
Getuige: Gij vraagt er mij om. Nu, wijl 

s'.aan hier voor een psychologisch geval, 
geen algemeene daad. Ik ben hier om' te 
getuigen in'de z aak  Borms.  Het kan heel 
gemakkelijk gebeuren, dat iemand zoo streeft 
naar de verheffing van zijn volk, dat ‘hij, 
in s in mi ge gevallen tot middelen zijn toe
vlucht neemt, die-in andere gevallen affie-

Tijdens de alg. vergadering van Zondag 1.1. 
vernamen we uil den mond van dte plaatsé- 
lijke secretaris dat de afdeeling vakvereeni
ging in de laatste 10 maanden het ledental 
van 105 op 185 gebracht heeft. De zieken- 
boncl verdubbelde in dezelfde 10 maanden 
zijn ledental. Onder het bestuur en de leden 
heerscht de beste stemming en allen besloten 
Zondag na de aanspraak van de Voorzitter 
hunne werking niet verdubbelden ijver voort 
te zeilen

ROESELARE
Verleden week werd in de jutespinnerijen 

van Roeselare een voorloopige oplossing be
reikt, zoadat de verwachte staking dan ook 
niet uitbrak. De leden van t Vrij Kristen 
Syndikaat werden verwittigd dal in geval 
de staking doOr de meerderheiel der Vereen- 
igde werklieden w'ierd uitgeroepen, zij on- 
middelijk den arbeid moestlen stop zetten.

T H IE LT
Betaling van het 4de kwartaal der ouder- 1 

domspensioenen. ! i ~
'Maandag 21 November aan de personen De Woonstverwarming

Kortrijksçhe Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, K O R TR IJK
— Spreekdraad 882 —

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

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

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, 
over ’t ovememen van pachthoven in Frankrijk.

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

— Allerhande Verzekeringen — 
B R A M ) - LEVEN  - ONGEVALLEN]

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

voorwaarden

wiens naam begint met A B en C; Dinsdag 
22 Nov. : D E en E ; Woensdag 23 Nov. : G 
tot en met II; Donderdag 24 Nov.: V tot Z. 
Telkens ten 2 ure namiddag in de herberg- 
zaal van het stadhuis. j

De ziekelijke ouderlingen kunnen nun pen
sioen doen ontvangen door een ander per
soon mits daags te, voren een volmacht te 
doen halen op het stadhuis door den per
soon die in hun naam het pensioen zal ont
vangen

Elk ouderling zal voorzien zijn van zijn 
e e n z ei v i sh ei< I skaart t

in de twintigste èeuw
Depositaris van de

Surdiae-Famsée-N orton
V O O R  IS E G H E M  E N  O M L IG G E N D E

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. 

I Ook aanveerding van alle k u n s t s m e e 
dwerk. — Afwerking en nieuwmaken van 
: Brandkassen (Coffre-forts). 
i

Specialiteit van donderschermen

MEENEN} 
l ’itsla^ van den tombola

Zondag 1.1. had de trekking plaats. Voorop 

sprak Dries Vanidedberghe een korte kernachtige. 

rede en oogstte vesl bijval.

Daarna werden kluchtliederen gezongen, alleen 

en tweespraken volgden malkander op. Een portret 

van D r Borms verkocht per Amerikaansch opbod1 R O U S S E L A R E S T R A A T  131, IS E G H E M  

bezorgde den Bond het ronde sommetje van 250 fr,

De winnende nummers van dén tombola zijn :

Ie prijs’ een nieuwe velo, nr 1528

2e prijs een leeuwenvlag, nr 1257

3e prijs, een leeuwenvlag, nr 973

4e prijs, een leeuwenvlag, nr 934

5e prijs, een leeuwenvlag, nr 1 I

Het bestuur bedankt iedereen voor de reoht- 

streeksche en onrechtstreeksche meewerking. ■

Het Bestuur.

Teekeningen en prijzen op aanvraag.

OMER SEYNHAEVE-SABRE
kunstsmid

!üe@$t m m uëactitig
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijf
kracht, verlichting, verwarming, bellen, tele
foon en radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT
Hondstraat, 14, Iseghem

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.

ren vrij te maken en nu is het zeker dal 
een vrij Vlaanderen n i e t  kan beslaan on -
a e r  D u i t s c h e n  i n v l o e d .  A,, .  ̂ . .

Voorzitter: Hebben zij, volgens U als goe- Alle herstellingen -  Spoedigste uitvoering 
5 - f Inlichtingen en beschrijvingen zonder ver-de vaderlanders gehandeld?

Getuige: Dat is weerom theorie! Nu, wij 
hebben hier 'een psychologisch geval ! Een ‘ 
bijzonder geval en geen algemeen.

Openbaar Ministerie: Ja, wij1 kunnen uwe 
theorie missen.

Voorzitter: Keurt gij goed, 'dat men zegt 
dat de Dnitschers een broedervolk zijn? 

Getuige : Historisch zijn de Duitschers een

bintenis. Voordeelige prijzen.

Huismoeders 
Vlaamsche Nationalisten

broedervolk. Dlaar Valt niet aan te veran- 
keurd zouden w orden. Het gaat hier 0111 iden, deren, 
persoonlijken, psychologischen  stalnd van de 
zaak. Borma kan hebben gemeenld Vluande- (Vervolgt.) Richt U tot onze aankondigers !

vooraleer uwe aan- 
koopen te doen, 
overziet onze aan
kondigingen ! ! I



DE SCHOONSTE K IN D ERS ......

zijn deze die dagelijks gepoederd 
worden met

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

Het O u d  B i e r  der Brouwerij D e  A r e n d
is gekend voor 't GEZONDSTE, KLOEKSTE, A A N G E N A A M STE  

A . ¥ .ouwa^sre-Vérstra^ te Corteinarck

I n  T o s

G E Z U S T E R S  S T R O B B E
57, GENTSTRAAT, 57, ISEGHEM

Overgtroote keus v/an al e slaeh van Pelsen 
en vell«n mantels

Sehunks Opossütn S h o o k « m arte rs  Vossen

Vellen om te gai^niepen
A li* 's  nat« z  t r  v o o rd o p lfr e  p r ijk e n  

V< r z o r f  d w<>rU T r o u w e  b «,d ie n i» ig
< »jm aos^eiijk f c o r ic u r e i i l ie  31-12-27

P e c t o ï d s
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest ! ;

Z ij Kosten enkel 4  frank ! j 
U w  a p o t h e k e r  h e e f t  e r  !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, een frissche mond, een aangename adem.

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

Voorbehouden aan

W L in ; »VE VANDE tW A L L E

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betonwaren, ijzerwaren, klolen.

MOM 0„ Poede rs
ONFEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

Hoofd* en Schele HoofdpQn, Zenuwlÿden. Hevige Tandp ijn ,
Rhenm ati ek, 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 geneesheeren voorgeschreven worden, om hunne

menigvuldige genezingen, zelfs in de hardnek kigste gevallen.

O M D A T  ZIJ, dank aan Kunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijk

ingenomen worden.

O M D A T  Z IJ in geen cachetien zijn, en zoo dus door de teederste magen verdragen worden.

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van

12 pak je*, 4.50 fr . 25 p ak je «, 8.00 fr.

A. Rosselle-Maertens
#  SPIEGELS, M EUBELS, V ITR AU  X, G LESERS ik 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 IJZEN  
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  W

Meenenstraat, 77. ISEGHEM

Konijnenkweekers! Luistert!!
De konijnenkweek ondermijnd door sterflen op sterften gaf afkeer en teleurstellingen. Nu is het 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door Mullie's Konijnenpoeder te

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

zilte, enz. Begunstigt den groei.

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

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

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

zuiveren van ’t bloed
sneest allerbest en op radikale wijze: U IT S LA G , P U ISTE N , SPEEN, VE R S TO P P IN G  

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

‘In alle  goede apotheken - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
H y raa t, 49, JVI FC1ÜIV EJFf

P R I J S  4 ,5 0  F R A N K

“ t s r “  Poeder Mullie „ ,1„.
Het Poeder Mullie is de Redder der Zwijnen

Nooit mag een zwijnmoer jongen zonder acht dagen te voren haar bloed en afgang gezuiverd 

te hebben met eene doos
PO ED ER  M ULLIE

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

PO ED ER  M 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, rhumatiamus of flerecijn (pootplaag), maagzieken, 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. — D b  twee wonderprodukten zijn: f

Asepta & Elixir Morva
TEGEN ALLE ZIEKTEN EN PLAGEN

De Vallende Ziekten !
EEN ENKEL geneesmiddel zuli 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 ^ 2 » .

die van af den ee sten dig de aanvallen tegenhoudt — dc genezing brengt aan illen die 
hei goed gebruiken en nooit of nooil 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

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

G R A T IS  gezonden op aanvraag.

À f i P n t ï l  tcK*M ®not ea cholera.
'  r  doet de spijzen goed verteerea.

A s e p t a  °m UW di*r ffezoad te bonden.
om meer te dee* lessen.

In  a lle  apotheken 5 fr , de doos, 12 fr. de drievoud, doos
Het gebeurt som* 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-niicrobitch middel in geval van tering en afloop.

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

V O L K S A P O T H E E K

GOEDE W A A R  PRIJST ZICH  ZELF

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

Q e p m .  G h e k i e i * e - D a y e k
Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 

keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder

baden, waschfournoizen. — Groote keus van ver

lakte menagerestoven van de beste merken en 

buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gasinrichtingen  

Spoedige bediening

Zink- & doodwerk 

M atige prijzen

W a a r o m  ? ? ?
WAAROM hoesten als Borstpillen  La-

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

chetten K éph il die doen ver
dwijnen?

WAAROM uwe kinderen niet vrij waren te
gen borstziekten als Droséls 
Borstbalsem  der Apo
theek Lalem an  daartoe de 
geschikte middel is?

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

DUS voor alles naar de

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

TELEFOON 68 ISEGHEM
N. B. Men draagt ten huize.

V oor uw SCHILDER-
en BEH ANG  W ER  Si

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
lïoeselaerstraat, 108, SSfiGIIEM

Magazijn van kleuren en vernissen 

Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopers en karpetten

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

LA G E  P R IJZ E N

Zannekin
D U B B E L  BLO ND  B IER  

gezond, kloek, natuurlÿk

BROUWERIJ St LOUIS
£ . Varlende, LOO

A11 een verkoop voor Iseghem en omliggende: 
S. M. VLAAM SCH HUIS, Iseghem

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN 

Neringdoeners, zoekt n v  profijt!

'  ̂ S> ' “S-I iÇ j «Jjij J uÇkj >4.. 'V '  «-V-> «flS» >4^ **

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

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

§ 8 2 ,  R o e s e l a r e s t r a a t ,  8 2 ,  I S E G H E M
JULES
16. n o B P

GALLOIS
OOOLNKAMP

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

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

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der 
Heeren Geneesheeren

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, heupjichtof lenden

jicht ?
Z iit g ii door Rheumatiek gekweld? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?
Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuilen brand

?
Dit alles zÿn de zekere kenteekens 

dat uwe NIEREN, BLAAS o f  
LEVER  zieke l^k  zjjn en g ij 

zoohaast m ogeljjk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauw keurig «

; behandeling
met

Oalila Pillen
en

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be- 

omen door het gebruik van deze wondere genees

middelen, zijn het beste bewijs dat z ij alleen in 

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol- 

edig te genezen.


