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Zij aan zij met Frankrijk gaan, 
dat is het militarisme, het ste
len van grondgebied, de oorlog; 
’t Is de dood voor Vlaanderen, 
voor zijn taal, voor zijn kuituur,

j voor zijn ras.
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A lle medbdeelingen moeten ten laatste den 

Woensdag middag voor ’t verschijnen van ’t 

blad binnengezonden zijn.

Rond de Interpellatie Declercq=Vos Aan de Mandelbode B i n n e n l a n d
De laffe Houding der Minimalisten

EEN ANTW OORDJE D E  R E G E E R IN G S C R IS S S

H ier onidter enkele artikels, die ons den ernst 

aantoonen waarmede die goede Vlaamsc'igezin- 

zinidbn à la Volksmacht en Mandelbode, on e 

duurbare Vlaamsche zaak behandelen.

Parlementas schrijft in « De Scheldt » van 

Zaterdag, 19 1.1,:
Staf krijgt eindelijk het woord. ’t Is gelijk 

we zeiden : de banken der Kamer zijn poverkes 

bezet. Twee ministers: Jaspa? en Vandbrveldb, 

verder een 25tal socialisten, 5 liberalen, 2 ko^r 

munisten, 6 Vlaamse' e Nationalisten.

De Vlaan ••sche veri.\on Iers, die felle Sixambers, 

zijn flauwtjes vertegenworacigd ! W ij' zien op 

hun plaatsen: Poullet, Rombauts, Heyman, Vin- 

devogel, J. Van den Eynde, Brutsaert, Herbert, 

Brusselmans en De Bruyne. Enkelen luisteren, de 

iTieesten schrijven of praten. Van Isaciier komt 

even kijken en vlucht db zaal uit; Ramaeiters komt 

een praatje houden en loopt heen. Kwart voor drie 

uur zijn ze nog met vieren: Herbert, Brutsaert, 

Vergels en Poullet. Deze laatste zit op het bureel̂  

_ en praat lustig en druk met dbn voorzitter. Biavier- 

laat even zijn neus zien en haast zich weg.

Bleven onzichtbaar hoewel sterren van eerste 

grootte: Marck, Verachtert, Catteeuiw, De Keers- 

iTiaecker, De Kerckhove, Sap, Rubbens, Rutten, 

Van de Vyvere, Gcetgébuer, Ttieelcn, Van Cae- 

neghem, Van Cauwelaert, Allewacrt, Clynmans, 

Mampaye, Van Dievoet, Van HoecK. De man.ien 

van «D e Standaard» hadden er dus hun Vlaa,ri

sche botten aan gevaagd en lieten de Vlaamsche 

Nationalisten alleen het recht en de waardigheid 
van Vlaandbren verdedigen. Z ij die er mown 

hadden den treungen moed te glimlachen als Staf 

de aandacht inriep op alles wat « De Standaard » 

sdhreef W er ■ het geval Pétain te Dinant. t 

Sciheen wel of ze lachen wildien : « Denkt ge 

dan dat het gemeend was? » Neen, wij denken 

het niet; w ij weten dat ge zand in de oogen strooit 

en het arme Vlaamsche volk ellendig verleidt en 

voor dbn aap houdt!

Dat is uw recht, maar t is goed dat het 

gekend is!

A ls Staf eindigt zijn er 19 socialisten, 5 libe

ralen, 12 katholieken, 2 kommunisten, 6 Vlaam

sche Nationalisten ! ,

Staf heeft 35 minuten gesproken; Vos krijgt 

bij strikte toepassing van het reglement ttiaar 15. 

En hoewel de voorzitter beurtelings een praatje 

houdlt met Carton de W iart, Bouchery en Van 

Wallegem, let hij goed op den tijd en w il Vos 

stilleggen 5 minuten over drie. Vandervelde, D IE  

G E E N  W O O RD  V LA A M S C H  V E R S T A A T

antwoordt. H ij leest het antwoord af; is heft 

nevens de kwestie t is goed; is het er op ’t is 

ook wel! Maar ’t is er veelal nevens. Lievé God! 

wat is dlat alles flauw, jammerlijk, mizerabel aan- 

eengestoken 1. • • Maar voor db regeeringsmannen ia 

t puik. De socialisten juichen toe; db Standaard

mannen roepen « zeer wel ! » en tevreden zet Van- 

derveldb zich neer. Van Overstraeten schudt het 

imperialisme dooreen en Jennissen laat dbn Waal- 

schen haan kraaien*.

De motie van De Clercq en Vos, die zeer ge

matigd is en opgesteld in de lijn  van de Stan

daardartikelen, wordt verworpen door db heele 

kamer tegen de V I. Nationalisten en de kommu

nisten met M. Van Schuylenbergh.

• Na db stemming zweepte Staf af met een 

zware stem : « Een illustratie van platbroekerij 

van de Standaardmannen ! » A l klopte de voorzitter 

nog zoo hard, het klonk als een vonnis boven 

het gehamer uit, een eerste en een tweadié maal!

‘Het Recht„ van Aalst beschrijft de toe
dracht der zaak volgender wijze:

Ik  heb de interpellatie De Clercq-Vos meege

maakt van op de parlementaire perstribune.

Daar zitten Vlamingen, Brusselaars en Walen, 

Belgen en Belgicisten en Vlaamsche Nationalisten, 

jongeren en ouderen en db indruk op al die 

menschen van zoo verschillende overtuiging door 

de houding van de Vlaamsch-belgicistische par

lementairen teweeggebracht, was dezelfde: een

gevoel van walg.

Nog zie ik het toornig gelaat van den reporter 

van een Vlaamsch blad naar me toegewend, roe- 

penjd : « Bert, geef het hen hé ! Ah wat een 

smeerlappen ».

Het woord is zeker hard en onparlementair maar 

het wfas dien avond in het parlement «het» 

woord, het eenige dat naar de lippen rees van allen ! 

smeerlappen. ; 1 \

Menschen tot zooveel huichelachtigheid, tot zoo

veel lafheid — uit arrivisme - in staat, verdienen 

zoo genoemd te worden.

Alleen db heer Van Schuylenbergh heeft het 

aangedurfd in die dcolage van laf verraad! een 

man te zijn; we wenschen hem geluk met zijn 

houding. Heyman heeft aan zijn jas getrokken 

oir; ook hem tot zitten te nopen toen onzei mannen 

stonden en protesteeren tegen de verknechting : 

(aat db heer Van Schuylenbergh zijn jas zorg

vuldig borstelen om er de Heymansc'he scoor 

tot het laatste stofje en het laatste kreukje uit 

te wasschenv

Ja die Heyman!. ••

De andbren schaamden zich en slopen over 

en weer, ongedlurig : hij en de platte Vergels 

en de heerenknecht Re.né De Bruyne — er zijn 

honden die fie* zijin op hun mooien halsband — 

bleven zitten en kroonbanden.

Van Cauwelaert heeft zelfs het tipje van zijn 

neus niet durven toonen. Poullet, onbewuste die 

zoo duldzaam zijn naam draagt, is een oogeablik 

komen aangewandeld, hooge steltlooper op zijn 

lange knikkende schenen, heeft een poosje ge

praat met Brunet en is weer weggewandbld met 

eeuwig die zelfde dom goedige uitdrukking op 

zijn dood1 gelaat.

'De waanwijs glimlachende Brusselmans, die 

iedereen zoo lief beschermend kan bejegenen, heeft 

zijn pompiersstatigheid een tiental minuten laten 

rusten op een der banken en heeft natuurbjk

«aar'Staf geluisterd.
De achtbare heer

indruk maakt met zijn verlegen gejaagdheid dat hij: 

tot over zijn ooren in het werk zit, is een brief 

komen schrijven en verdwijnt dan even verlegen 

en gejaagd als hij gekomen is.

De goed-remde Blavier, het schepsel dat zelf 

te Leuven verklaardb dat het met zijn vier voeten 

in db werkelijkheid staat, is even binnen gekomen 

maar heeft dbn moed1 niet gevonden om zich neer 

vleien: haast onmiddellijk is zijin sedert die bui- 

zenhistorie mistroostige tronie aan dien parlemen

tairen horizont verdwenen.

Ook Vindbvogel vindt den moed met om te b lij

ven, komt en verdwijnt.

De banken van db uiterste rechterzijde blijven 

eenzaam en verlaten.

Waar z ijt ge motie-stemmers van Brussel, Brug

ge, Kortrijk, Antwerpen, Sint-Truiden, Hasselt 

enzoovoorts, enz.? i
Pater Claes, wat gaat ge nu zeggen van uw 

« favoris » ? Professor Bouweraerts, wat is uw 

Kath. V I. Landsbond van zin, wplke sandiest 

zal dbze bond nemen tegen de weerbarstige ledlen 

in het parlement?

Och ! wat zijn die heeren « zacht van aard' » ! 

De Standaard1 schreef « dat de Kath. V I. Ka- 

mergroep ook minder-doordrijvende Vlamingen 

telt, dlat er wel eens gebrek is aan eenheid van wer-< 

king, aan een geestdriftig willen voor db Vlaam

sche zaak. »

Wanneer brengt De Standaard ons de namen 

van 'de meer-doordrijvende leden?
* * *

Zeker, we walgden voor hun onuitsprekelijke 

platheid, maar bij al dien walg was er toch ook 

een gevoel van mistroostigheid, van moedeloosheid, 

van onmacht.

Wat moet er toch gebeuren in Vlaandbren om 

van deze ennucken mannen te maken?

Deze ennucken zijn helaas! leden van ons volk 

en was ons volk niet ontmand en beroofd van elk 

gevoel van mannelijke fierheid, het zond toch 

zulke kapuinen niet naar het parlement om een 

mannelijk volk te vertegenwoordigen.

Ja waarlijk, ik  zag ze liever franskiljon, ik 

zag ze liever vechten voor Frankrijk dan dat ze 

daar als ossen in hun drek hun parlementaire 

vergoeding liggen te herkauwen.

Vriendbn uit Vlaanderen, wat zullen w ij nog 

veel moed en wilskracht behoeven om ons arme 

volk op te heffen uit het Belgisch slijk waarin 

het welgevallig ligt te ploeteren.

Dat is het gevoel dat mij zoo dikwijls komt be

sluipen wanneer ik in gesprek ben geweest met 

« sympathiseerenden ».

'Ze zijn legio in Vlaandbren, ,?e beheerschen 

als kader heel het leger der katholieke partijl, 

ze worden hoe langer hoe talrijker bij de socia

listen in Vlaanderen.

Ze zijn overtuigd, ze weten dat zelfstandigheid

een hoog goed is, ze zojfclen graag die zelfstan

digheid aanvaarden als m?n ze op een blauw por

seleinen schotelken die Zelfstandigheid kwam aan

bieden, maar wie of wat zal hun lafheid ove - 

winnen ?

Binnenkamers keuren ze Mgr. Waffelae ts o - 

treden tegen ons af en zeggen « weert u ». Maar 

in hunnen Standaard glimlachen ze en knikken 

ze en klappen in de handen on femelen en' vezelen 

en zeggen  ̂ «We l  zeker, Monseigneur; ja zeker, 

Monseigneur », en spotten met het « geslacht van 

offer. »

Binnenkamers zeggen ’e, «Borms is een held, 

het is een schande voor den Belgiek, ze moes

ten de Koburgers rekken, dat ze nog twintig 

cen.imeters langer wordt. Stuurt uwe moties niet 

naar Poullet maar naar den koning, hij verhindert 

amnestie». Maar als hunne koning naar Antwer

pen komt, hoort ge hun perioden deinen, ziet hun 

ruggen buigen als knipmessen, ziet db onderda

nigheid hun platte tronies in de plooi vouwen 

als witte pijpmutsekes.

En nu weer in ' t parlement.

Nadat de naamlooze Sukkelaars, die voor v ijf

tienhonderd frank in de maatfjcl de minimalistische 

wijsheid van cfe « leider« » dag in dlag uit aan 

de Vlamingen voorkauuen, op bevel weken lang 

hebben geprotesteerd tegen de aanmatiging van 

Pétain en de kruiperigheid van de Broquevilla, 

krijgen zij, de leiders e® kans cm in het parle

ment te herhalen wat op hun bevel door naam-. 

loozen werd geschrove- :
------ » . . m o  u m 'i  «JT. -.t »  w x -   ------------------------------------- s------------------- —

In  de « Mandelbode * van Zonda« 1.1. wordt Maandag avond is het kabinet Jaspar afgetreden, 

de loftrompet geblazen over burgemeester Het ligt nog versch in ieders geheugen wat de

Van fan weigert van Antwerpen. Met fier 
heid wórd! erop gewezen dat Van Cauwelaert 
op dit oogenblik een der hooggeplaatste per-~  " c  J  i ' "  ‘  U U S L iIc t i ie i l i i£  v a n  HOL p a l

sonnali leiten gewórden is van het land, en de volmachten, de industrialisatie van dbn spoor- 

hoe zijn vroegere bekampers het nu eens zijn weg> ^  gedwongen consolidatie van de schat- 

om zijn werkkracht en gezag te waarrleeren kebons en de stabilisatie van den frank, als men
ra  n ii l nlrtOTi u r o f  „ nl 1 a v.en te huldigen. Maar wat « de Mandelbode 

vergeet is het feit dat juist dit bekleed en 
van hooge Belgische posten, die waardeering 
van zijn vroegere bestrijders, het bewijs le 
vert, dat Van Cauwelaert van nu^.nie! me r  
dezelfde Van Cauwelaert is als vroeger, 
’t Is de eeuwige historie van zoovele poli
tiekers welke omhoog klim m en op den rug, i;iJns aanschijms eet » zou worden ver oer uitge-

looze vennootschappen, op hun banken, op hun 

concessies; ze denken op hun dividenden en ze 

zwijgen en glimlachen onderdanig naar « Jamais », 

die daar van op de ministerbank zijn Vlaamsche 

slaven in ’t oog houdt. E r ‘zit een schampere 

gtijns van verachting op zijn oeenig gelaat en 

zijn oog is norsch onder de harige wenkbrouw.

En die paljassen staan als de baas staat en 

gaan zitten als de baas zit.

« Zu befehl, herr Leutnant ».

Triestige kruipdieren. A. D. H.

hunner goedgelqovige kiezers en dan hun 
eigen ambities involgen. Die ëerefjfostjes van 
burgemeester, vertegenwoordiger bij den Vol
kerenbond e. a. m. zijn de gouden ketenen 
waarmede Van Cauwelaert gebonden ligt. 
Nog onlangs werd Van (Cauwelaert door toe-i 
doen van Franqui (!) tót beheerder aange
steld van e ’metaalfabriek van Hoboken nan 
200.000 ’s jaars ongeveer! Wat hebben wij 
Vlamingen erbij gewonnen dat Van Cauwe- 
laert in aanzien gestegen is aan het Hof, in 
de hooge kringen en bij de finantiers als 
diezelfde kringen, maar immer voort hun 
macht gebruiken om de Vlamingen eronder 
te houden, en dit met de schuldige mede-i 
plicfhtigheicl van den « leider » der'Vlaamsche 
minimalis en? Inderdaad, wij bekennen geern 
mei » tie Mandelbode dal Van Cauwelaert 
hel verre gebracht heeft, dat zijn persoon 

!- !,1v.tX'XVi .uibïfthaaljl Jieaft die

M e r k e l i j k  M m m w ®

KERKELIJKE KALENDER
27 Z. te Z. van den Advent, (1 cl.) semid., 

oom. van H. Aeharius, bh. 218 M. Van tien 
dag, simpl. — 29 D. Vig. van H. Andreas, 
simpl. — 30 W. H. Andreas, ap., dup. 2 cl.
— 1 D. H. Eligius, hb., dup. 2' V. H. 
Bibiana, mgmr., semid. — 3 Z. H. Francis
cus Xaverius, h, dup. maj.

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

(Lucas 21, 25-33)
In dien tijd zeidet Jesus lot zijne leerlin

gen: Diaar zullen teekenen zijin in zon en 
maan en sterren en op de aarde benauwd
heid onder de volken, verbijsterd door heli 
brui sehen van zee en golven, .terwijl de lueti
schen verstijfd staan van vrees, in verwach
ting van hetgeen de wereld hoven het' hoofd 
hangt. Want de krachten der hemelen zul
len geschokt worden. En dan zullen zie den 
Menschenzoon zien k|dmen op eene wolk, 
met groote macht en majesteit. Als nu «leze 
dingen beginnen te geschieden, blik! dan 
omhoog en heft uwe hoofuen opwaarts, om
dat uwe verlossing nadert, b.n Hij zeide hun 
tene gelijkenis: Aanschouwt den vijgeboom 
en alle boomen: als ge ze pias ziet uitbotten, 
dan weet ge van zelf dat de zomer reeds 
nabij is. Zoo weet dok gij, als ge deze dingen 
ziel geschieden, dal het koninkrijk Gods 
nabij is. Voorwaal’, lk zeg u: Dit geslacht zal 
niet voorbijgaan, voor alles geschied is. He
mel en aarde zullen voorbijgaan, doch mijne 
woorden zullen niet voorbijgaan.

VLAAM SCHE K ALEND ER
Zondag 27 Nov. H. Albertus. 189!)- Guido* 

Gezelle overlijdt te Brugge. - -  Maandag 28 
Nov. H. Gregorius. 1650 Jan Palfijn, beroemd 
VI. geneesheer, te Kortrijk geboren. — Dins
dag 29 Nov. H. Saturnijn. — Woensdag 30 
Nov. IL Andries. — Donderdag 1 Dec. H 
Elooi. 1911 Lodewijk De Raet, schrijver van 
« Vlaanderens Ecomoimiscbe Ontwikkeling » 
overleden. — Vrijdag 2 Dec. tl. Sylviaan.
— Zalerdag 3 Dec. H. Franciscus Xaverius. 
1381 Jan van Ruusbroec, Dietsch schrijver 
en prediker te Groenendaal bij Brussel over
leden.

hitie van Van Cauwelaert zijn daarom dejze 
niet van bet Vlaämsche Volk. Wäre Van C.au- 
welaert doordrijvend en durvend opgetreden 
om de VIpamscihe rechtseischen te veroveren, 
wees maar heel gerust dat hij niet over die 
«waardeering» zóu' beschikken als thans 
Belgie beloonI enkel zijn dienaars en in hoe
verre het Belgische belang samengaat met 
het Vlaamsche belang is sedert den oorlog 
honderden malen reeds door de feiten be
wezen.

In hetzelfde artikel orakelt de Mandelbode 
opnieuw lover opbouwend werk en Verklaart 
o. 'i, dat hel Vlaamsch economisch Verbond 
het werk is der minimalisten. Het is nu een
maal een feit dat onze Iseghemsche politie
kers altijd en in alles politiek willen vermen
gen. En dan verwijten zij ons dat wij wan 
trou wig en zelfs afzijdig staan tegenover tal
rijke eeorómischu of sociale werken.

Voor hen hebben alle vereenigingen in 
waarde in zóóverre zij hun politieke wagen 
helpen voortslepen. Hoe is het dan Gods 
mogelijk voör bepaalde doeleinden, waar 
geen politiek omtrent is, — zlooals VI. eco
nomisch Verbond, Toeristenbond, Davids 
fonds enz. — een eerlijke samenwerking tot 
stand te brengen wanneer die kleingeestige, 
bekrompen politiekers er steeds bij zijn orn 
te roepen: zie, dit is ons werk, en de ande
ren zijn enkel af brekers. « De Mandelbode 
weet nochtans heel goed. dat in het VI. Eco 
nom iso ii Verbond natiiomalisten, samen met 
minimalisten, hun bestes krachten inspannen 
om Vlaanderen economisch sterk te maken; 
zij weel nog dat op liet laatste congres van 
dit verbond het wóórd gevoerd werd door 
volksvertegenwoordiger Herman Vos, samec 
met Van Cauwelaert: maar'neen ! dit erken
nen ware te veel gevräagd van menschen 
die in ';n boven ailes hun politieke heersch- 
zuchl villen voldoen. Verleden jaar reeds 
werd hier te iseghem in het Vlaamsch Huis 
een voordracht gegeven door den secretaris; 
van dit verbond; de Toeristenbond en hei 
Da' i'Jsfonds hebben beiden hun zetel geves
tigd in ’i zelfde lokaal. Wie steilnl die kul- 
tureele vereenigingen1? In alle geval « De 
Mandelbode » niet!

Oneerlijk en erg ’ kleingeestig is het, "Van 
den éénen kant steeds te wijzen op het groote 
veld waar mits een beetje goeden wil, samen
werking mogelijk en nocwi zake tijk is, maar: 
van een andere zijde steeds alle pluimen op} 
eigen hoed Ie willen steken. Wij weten in! 
alle geval dat liet Vlaamsch economisch Ver-: 
bond hiermede niet gediend word! en heelj 
zeker niet ingenomien is met het gepraat' 
\an zulke kleinzielige ^politiekers.

regeering Jaspar ons gdbracht heeft; voor 1500 

millioen frank nieuwe belastingen, db tijdelajke 

uitschakeling van het parlement door de wet op

dat paar centen dat er in werkelijkheid nog van 

overblijft zoo mag noemen.

De socialistische mimstei s hébben het ontslag 

van het cabinet Jaspar afgedwongen.

Maar zij deden het niet om te verhinderen dlat 

werkman en burger die « zijn brood in t zweet

plt.nt.eid tot op het hemd. Aan die plundering! 

hebben ze medlegewerkt. Ze hebben ze laten be

gaan en door hun aanwezigheid in de regeering 

hunne volgelingen koes gehoudbn.

Z ij deden 't ook niet omdat dit cabinet ’s lands 

veligiieidi, waardigheid en bloedl versjacherde aan 

Ftankrijk trouwens het antwoord' van Vandervel- 

:1e op de interpellatie ondezer vriendbn De Clercq 

en Vos, was eene verheerlijking van het geheim 

Eransch-Belgisch m ilitair akkoord.

Deden ze t dan om wille van den zesmaan

dendienst ?

Naievers die ’t gelooven!

Het verleden heeft afdoerdle bewezen dat he* 

db ap riemen' ire kopstukken van de B. W. P. 

met dbn zesmaande. dienst nooit ernst is geweest. 

Telkens als ze, dank zij de Vlaamsche Nationa

listen de gelegenheid kregen hun trouw te betui

gen aan die zesmaanden, zijn ze ofwel op den

' "DF ware oorzaak
__van CTS SüCiaiiSTt/ii’" t t 'A uv»-«1-

is: hun schrik voor db afstraffing, die de kiezels 

hun zoudten toedienen om wille hunner slaafsoh©

onderwerping aan al wat de reacoe geliefde.

Zij kernen oppe best de stijgende ontevredenheid 

in de range 1 hunner volgelingen evenals de de

sertie in hunne vakbonden, waar de communisti

sche noyautage dieper en dieper doordringt.

Thans hebben zij van de militaire kwestie ge

bruik gemaakt cm de plaat te poe'.sen en nu hope* 

ze als oppositie partij te doen vergeten wat ze 

! ev.eeringsparlij hebben verkorven.

Het leed geen tw ijfel dat de heer Jaspar door 

den koning zou verzocht worden de nieuwe re

geering samen te stellen. Zondag reeds werdl de 

heer Heyman d o. Jasprr ontvangen, hij noodigdb 

de kristene danokraten uit van de regeering deel 

ui te maken. Heyman nam het zoolang gedroomde 

aanbod aan riep or.middellijk den middenraad van 

liet A. C. W. te zamen en verdedigde met den 

moed der wanhoop het voorstel. De tegenstanders 

van de deelneming lieten terecht opmerken dlat 

net den hee Jaspar was die de regeering Poullet 

inn den rug schoot en ook nog dat Jaspar bij db 

samenstelling van zijn regeering in Mei 1826 db 

'kristene demokraten niet eens had geraadpleegt.

De persoon zelf van Jasp1 r was voor sommige 

een hinderpaal, om hunne medewerking te ver- 

lecnen en het waren vooral die aalsehe afge
vaardigden die zich in dezen zin hebben uit

gesproken,
Doch de heeren Tschoffen, Poultet, Pater Rut

ten enz. namen eens duchtig de niet gewillige 

knikkers onder handen, tot dlat de eenheid der 

katholieke unie hersteld was.

De nieuwe regeering is dus samengesteld als 

volgt :
Voorzitter en Koloniën; Jaspar, katholiek;

Steunt onze adverteerders!

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

f ü i i r a l b & f i !
Naamlooze Vennootschap 

■*. MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
- W etstraat, 84, BRUSSEL

Bijbanken: Antwerpen it 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.

RIJHUIS TE ISEGHEM
Roeselarestraat, 25

t



ïn<stitie• lanson- Kunsten en Wetenschappen: reidöOrl^ opgedane ervaringen (?) en voor- beschikken over alle middelen om het die niet '.oorzien zijn van een gezondheids- gen van 8 lof fl dagen en 2 pHöeven van rao- 
Justitie. J . nomd/akeliikheid olm de verdedi- bestuur van Congoi naar hun eigen profijt toestel < hasse d eau) in de stadsriolen te hilisatie en concentratie, elk vgn 6 dagen.
Vauthier; Spoorwegen: Uppens; Buitenland: Hy- al me d. . i W o d ^ U m d  dm de verüeai __ ^  ^  inlandsrhe b(,volkmg h)|en vioejen_ DaÄrMj nog verplichtende ittarlijteche schiet-
mans, allen liberalen. Landbouw: Baels;Finan- J ^ e n v o o rz ie n  van te regelen. . I Alwie met dit verbod in regel niet is, wordt

verbonden door betonnen Wanneer wij hierbij nog als nevenstaande , verzocht logen 31 December aanstaandeciën: Houtart; Nijverheid en Arbeid : Heyman; 
Binnenland: Caraoy; Landsverdediging: de Bro- 
queville. Allen katholieken.

De drie voornaamste ministeries voor de Vla
mingen zijn dus in handen van uitgesproken 
Vlaamschhaters : Kunsten en Wetenschappen in

Je
niödtge veranderingen aan zijne inrichting 
te doei- -'rf' den ^angebrachten afloop te den 
pen.

 ̂ _______ Na niezen datum zal een nauwkeurig on
itmaken van lelijk boe heel Belgie geregeld en bestuurd ()erzoek gedaan wórden, en alwie in over

die van Vauthier, Justitie in die van Janson, Bui- I (je cnorillc som, welke zulk uitgebreid ver-
tenlandsche zaken in die van Hymans. Daarmee I dedigingsstelsel vergen zal.
kunnen wij het stellen. Vauthier zal er voor
zorgen dat alles wat Huystnans goeds verricht | treden m in isterie — met z ijn  socialistische

™  ondeTddïkTng *  f«i(! beschouwen, 1 *1  bepjwven van c ta c lf
posten, die bestond rijn om overvallen te de Iinaffhers om alle Mgbladen luer ,n ban-
1 . den te krijgen — zooals dit in Henegouwen
venj' een. ’t geval geweest is — dan verstaat gij gemak-

De lezer zal begrijpen, dat die 10 millioen »  »
maar een klein gedeelte zou uitmaken van , ... .ö wordt door enkele brandkasten

En toch zal er maar volort beweerd worden
e * * * » **“ * , , . , . dal wij in een demokratisch land wonen!

Daarvoor was in elk geval door het afge- ^  i cmokraüe!

heeft toen hij minister aan was, ongedaan wordt 
gemaakt, iets wat bewijst op hoe wankelen bodem 
een constructie als die door die heer Huys 
mans opgericht, berust. Dat Janson anders over 
die amnestie zou denken dlan zijn spitsbroeder 
Hymans, is alleronwaarschijnlijkst, of liever het 
tegendeel is zeker. Men zegt dus, diat hij Borms 
zonder voorwaarden op vrije voeten zou stelle. 
Daarmee is die amnestiekwestie niet opgelost 
maar het zou toch een beteekenis hebben. Alle 
menschlievende liarten zouden er gelukk.g om zijn. 
(Ten slotte hebben wij den heer Hymans aan 
Buitenlandsche Zaken. De conservatieven b-we
ren diat Vanderveldie er om zijn mislukkingen in 
die buitenlandsche politiek is moeten van doorgaan, 
maar, werkelijk, kan men een grooteren blun
deraar dan Hymans als Minister van Buitenland! 
sche Zaken voorstellen? Het is geen geheim meer 
dlat zijn reputatie in de kringen van die buiten
landsche staatslieden tot op nul gedlaald is. Ook 
de heer Van Cauwelaert heeft, naar «  La Libre 
Belgique» verklapt, ter vergadering van de r e c h -  

terzijdle de amnestiekwestie opgeworpen.
De heer Van Cauwelaert heeft gevraagd:
— En die amnestie? Als wij deelnemen aan die 

regeering zullen wij onze aanhangers, willen we 
ie  meekrijgen, eenige bevrediging moeter ver 
zekeren

«  Men heeft zoo ’t schijnt den h. Van Cau
welaert gerust gesteld door hem te verstaan te

I ministers — wel geld te vinden geweest.

I N ieuw Regiment Vestingartillerie
Zoo zeker was de Bróqueville van zijn stuk

trrding bevonden wordt, zàl blootgesteld zyn 
aan rechterlijke vervolgingen.

AANBESTEDING VAN DEN REINK 
HEIDSDIFNST. — Het Kollege van Bürge 

meester en Schepenen der Stad Iseghem 
maakt bekend dat er op "VRIJDAG 2 DE 
GEMBER 1927 om 5 1/2 ure namiddag, ten 
Sladhuize zal overgegaan worden mits na

in Belgie  
H e t B e v o lk in g s v ra a g s tu k

De Volkenbond heeft een verslag uitgege- 
de Kamers werden er niet eens over ge- ven over geboorten, sterfgevallen en aan-Jlfjere goedkeuring, tot de ópenbare aanbe 

I raadpleegd — dat hij een nieuw regimenl groei der bevolking in de verschillende lan- ! steding voor het leveren der noodige karren 
vestingartillerie had gevormd, dat voorloo- den. Ziehier enkele cijfeis daaiuit 
pig in de Kazerne der Chartreuse te Luik Landen met 35 tctt 40 geboorten 
zou worden gehuisvest. De miliciens van inwoners: Egypte; Rusland, Bulgarie, Roe 
de lichting 1927 voor dit nieuwe regiment be- menië, Chili en Salvador, 
stemd zouden 30 November a. s. onder de Dit zijn de weinige landen met een sterk

Lvapeès komen. getaortedjfer -------------- ----------  „ ------------------------------ _
En dat alles besloot onze minister van ^ an '°lgen de landen met min dan 25I |aa[s|e (|en j December 1927, onder diibbe- 

oorlog >:• if- maar op eigen handje, zonder dat geboorten per 1000 inwoners -  dus met een h omslag. waar\an de buitenste hel adres
Kamerleden of Senators daai’ het minst wer- heel gering geboortecij 1er Ziehiei : Zweden, zaj (j ragun van «Den Heer Burgemeester 
den van ingelicht, dus niet ' eens geraad- Zwitserland, Engeland, Frankrijk, Noorwe-

I ert peerden voor het vervoeren der vuilnis 
Landen met 35 tat 40 geboorten per 1000 Vdn den Reinigheidsdienst der Stad.

De lx>rgtocht is bepaald op VIJF HON 
IjERD FRANKEN.

De aanbesteding zal geschieden bij aanbe 
volen brief op het postkantoor besteld ten

I pleegd.
De Bróqueville is echter nog minister van 

I landsvfrdiging in het nieuwe ministerie e.) 
naai’ de verklaring der goede sullen van de- 

(mocraten komt zijn inzicht in ’ t legervraag- 
stuk bijna overeen met het hunna 

«Zalig de onnoozelen... » kunnen wij en- 
Ikel besluitent '

.an Iseghem » én de woorden t AAN BEST f'. 
gen, Ierland, Denemarken, Esthonie, Austra- mNG REINIGHEIDSDIENST en het bin
lie, Nieuw-Zeeland en- Belgie. nenste AANBIEDING VOOR DE AANBE

Gelukkig nochtans dal Belgie ook o n U e r | j jsjq VAN DEN REfNGHEIDS
.................... DIENST »,

„ , Het kohier van lasten en voorwaard en ligt
Wat den aangroei der bevolking betreft|,cr inzage der lxilanghebl>ende in het ste

delijk Sekreiiariaat te rekenen van heden 
GEBUOBTEN : Vandenbroucke d. v. Man

die landen begrepen is met een laag sLerfte 
cijfer fmin dan 15 per duizend inwoners,

BAJLKAiV
De Balkan, ook de Europeesche etterbuil ge- 

I noemld, is weer eens in volle roering :
In ROEMENIE is men het nog niet eens voo.'

verschilt deze in de verschillende landen1 
van een jaarlijkschen aangroei van 14000
tot 17000 per miljoen inwoners. Hierin komt, .. , , . ,
t, - ... , 1 . , , n , , Ints en Anloinetlc Boucherie, Bousselares !Frankrijk op de laagste sport. Belgie ookl M .. 1V , ’
. a 1 1,1 ™ „ rrn(Vv  ̂ |o01 1 rans Declercq z. v. Renn en Emmikomt slechts met een getal van /O00 per mil- 1
joen. Zooals ge ziet zijn we in België duch
tig bezig bet goede voorbeeld te volgen van
onze Zuidervrienden. Nog enkele jaren en
wij komen met evenveel' graven :als wiegen.

geven, dat men een «schikking» voor die am- Iwat de troonopvolging betreft. Bratianu, \oogd van 
nesliekwestie had gevonden. Men zou Borms in I j en minderjarigen Koning MicHaël, vindt van langs
vriijheid stellen zonder hem te vragen of hij dat I ooi meer tegenstanders, die prins Carol terug op
goed vond of niet. » den troon willen. Prins Carol heeft om een zeer

Dit alles toont de onmacht waarin de Vlaamsche I zonlderlinge reden, namelijk om een vrouw, af- 
Katholieke Kamergroep vervallen is. Na dbn sma- I stand gedaan van zijn troonrechten tijdens hel 
dlelijken val van het cabinet Poullet verwondert I koningschap van zijn vader. Doch, t schijnt nu 
men zich daarover niet meer, van capitulatie tot I dlat hij weer goesting krijgt de kroon op heb 
capitulatie is zij voortgesukkeldl, ten slotte is het I hoofd te zetten, zoodat voogd Bratianu in een 
zoover gekomen dat de reactie over db Vlaamsch | aardige positie kennt te staan. Het verloop van 
kath. groep beschikt volgens goeddunken.

Waarom de Vlamingen 
eigen regeering, eigen 
wetgevende macht er 
eigen bestuur eischen !

Van de Vlaam sche Broeders 
in W allon ië

dit zaakje kan een aardig reukje hebben: men 
1 zoekt het huidige regiem ten yal te brengen.

In JOUGO-SLAVIE worden de betoogingen 
[tegen Italië op grootscheepscher wijze voortge-

.  .-T« . r w n ~ f c .  AW%UcwiêX,werd eswL« YLA&M-1 ïfik^yoQpjljdk. s t i |d ^ f e öz iÄ „ ,:HlP2e rig . Het volk 

stelt alle Mamingen, die in  Doornik, en oin-l tegen Italië. Onlangs heeft Jou.o-Slavië een ver- 

ügge nde waalsche dorpen verb lijven  Viaain-Jdrag onderteekend met Frankrijk, waardoor Italië 

sche lezing en \ laamsch geestesvoedsel I [usschen twee vuren komt te staan bij geval van
bezorgen.

Hij wil die menschen, die eens in Vlaande
ren woonden, opnieuw'’ bewust maken en 
wakker schudden, want ze zijn reeds fel 
aangetast door de verbastering en ze zijn 
volstrekt verloren voor onzen stam en'lan 
daard, als er geen groote hulp geboden wordt 
uit het ouwe, trouwe Moerenland.

Vriendelijke bede aan alwie zijn hart voor 
zijn duurbaar Vlaanderen voelt kloppen, een

(oorlog. Op een betooging in tegenwoordigheid 
van afgevaardigden des Konings, werden Triëst, 
Gorizia en Istrië die aan Italië toébehooren. te- 
. uggeëischt.

IT A L IE
van zijnen kant blijft niet rusteloos. Onlangs is 
de Roemeensche minister van buitenlandsche za
ken, Titulesco, naar Rome vertrokken om die

klein steentje bij te brengen ©n die pas be-1 vnendschapsbeirtikkLngen tusschen Italië en Roe- 
gonncn werking te steunen en het mogelijk I menië nauwer toe te halen, Jougo-Slavië van zij -
te maken ze uit te breiden op andere gebie-|nen kant ook tusschen twee vuren wordt gesteld. VLAANDEREN

clercq z. v. Remi en Emma 
Witdouck, Bosclnn, 104. Maria Vandeputle 
d, v, Leopold en Irma Dekimjie, Molenweg 
14. — .leseph Ghekiere z. v. Cyrille en Odili 
Vansteenhuyse, Maneghemstr. 126a. Emi
lie Vandemoortele z v. Adliemar en Fsthei 
Roelans, Niewstr. 23.

OVERLIJDENS: Mariette Mistiaen o m 
d. v. Gustave en Magdalena Carlier.> — Ray 
monda Verhaeghe, borduurster 21 j. d 
Auguste en VictOrine Kerckhof.

HUWELIJKEN: Jules Muüer, daunerman 
2 2  j. c n  Godelieve Mesdalgh bottienst 2 1  
beiden hier wonende.

JAMMER. — Velen beklagen zjoh te laat 
I dat ze geen verzekering namen op het leven, 
tegen brand en ongevallen, bij J. Denys, Wantj 

I Pieterstraat, 30, Iseghem, agent van Antverpia 
Strikte geheimhouding. — Volledige waarborg 

I Stel niet langer uit, want ’t kan U morgen be 

rouwen 1
m r / T , n r ’ r \ i r \ T < r r r

I er maar één apotheek van stad open. Apotheker van 
dienst: Michel Verhamme, Roeselaerstraat.

Daarbij nog verplichtende jaarlijksohe s 
oefeningen. 1 A

Alles 1e /amen genomein komen we wel 
aan een zesjaPendienst. — Daarna wijst Ward 
er ons Op Idat een Oorlog aian de deur staat 
en ons zal verassen. In de verleden maanden 
waren de toestanden! buitengewö|o(n gespan
nen. Zie wat er gebeurt tusschen Italie en 
Frankrijk. De Ifaliaansche _ylOot is naar 
Tanger getrokken. De vijandschap tusschen 
Italie en Frankrijk in zake Jougo Slavië 
werd reeds vroeger in dit blad behandeld. 
Dezelfde militarisa tie als in W.-VI, is aan 
den gang cp de Fransch-Italiaansche grens. 
Al de nauwe voetpaajes zijn om gevormd tot 
breede wegen, dienstig voor zwaar geschut; 
tegenover 3 Fransche divisies aan den een 
kant, liggen 10 Italiaan sche divisies aan den 
anderen kant. - En wij? Wij zullen strijden 
aan de zijde van Frankrijk, dat geen sóldaten 
genoeg heeft. Daarom krijgen we geen zes 
maand, geen gewestelijke ilndeeling, geien 
Vlaamsch bevel. Omdat we aan Frankrijk ge
bonden zij'n döor het Fransch-Belgiseh mi
litair akkoord ' ,

In 1920 zegde generaal Maglinse in de 
beruchte commissie: «Wanneer” we een 
Fransch-Belgiseh militair akkoord sluiten 
clan beteeken I dat \'Ooir Olns dat we aan den 
komenden oorlog’ niet ontsnappen kunnen \ 

Dat weten de ministers van de 3 partiien 
die het akkobtrd gestemd hebben; <Je minis
ters, de koning hebbefn ons gebonden aan 
Frankrijk. Donderdag 17 Nov. 1.1. verklaar
de de Belgische generaal Pontus te Leuven 
voor 1500 Wxialscjhe studenten: ’«W ij kun
nen niel meer aan den oorlog ontkomen .

O gezegend Belgisch vaderland, één en 
onverdeelbaar, wat is het zoet vöor U te 
mogen s'.erveb op « ’ t veld van eer »•''terwijl 
zooveel andere, goeie Belgen niet voor U 
willen sterven maar van U willen leven.

' -
;Het mag I echter niet verwonderen, O Va
derland, dat er in Vlaanderen nog veel pa
triotten zijn die ook van U wenschen te Je- 
ven, al moest ge daarbij in stuk springen, 

Intusschen wal staat er ons te doena/ Wiard 
zegt hel ons:

«Wordt mensch ,  leer zien, leer uw 
eigen zelven zijn, leer nadenken, leer stem
men volgens uw eigen geweten, laat n niet 
door tijdelijke bekommernissen, afleiden van 
’t gi ioo'.e vraagstuk van den dag *.

Wal staat ons als Vlaming te doen bij 
een komenden oorlog? Elk .vorme zijn be- 
slvdt. I Onze staat vast: «Voor Vlaanderen 
strijden wc en vallen we als t moet; vCor 
Belgie nooit! ».

1 OONEEL. — Zondag 11 December bui
tengewone tooneelopvosring, dber de tooneelver- 

^ conaags is I eeiaynrg «  Lmannr^

den. De Italiaansche gazetten geven trouw de versla-
W ALLONIE

!Wf weten wel dat U, bij dit lezen, zult I gen weer van de anli-ItaliaanscKe betoogingen in 
. mompelen dat het altijd bedelen is en vra-1 Jougo-Slavië, en bereiden het volk tot den ko

gen en nog eens vragen, doch denk dan aan|uieiM}en tX)rlog. Het dagblad «Giomale d’Ita- 
Hen; die alles hebben gegeven voor Hun ||-a 
Volk en Zijn Recht.

Het arrondissement Aalst heeft 100.000 inwo
ners meer idan het arroo'dissenent Dinant, maar ■ • . , „ , rv „ ,
toch 15 postontvangerijen minder. En zoo is het m dc 3 S1Wtc P^ ® 11 ™ r p e n

Uit onze inrichtingen
WARD HERMANS Maandag 1.1 sprak 

Ward Hermans nog eens Motor een bomvolle 
zaal ovei het brandend vraagstuk van den 
z» smaandenrilenst. Van het begin af volg
de eenieder in de zaal met spannend.1 aan
dacht naar de overtuigende woord ein, de 
staande feiten, de klare çn rake uiteenzet
ting van den rijk-gedokumenteerden gloed- 
vollen spreker!

In korte jtfrekken toont hij aan hoe in 
1919 voor t eerst het vrjaagstuk te berde komt

heel het land1 dr-cr West-Vlaande en î -et zijn eensgezind den zesmaandendienst, daags na

is, met dit land het dwangbuis aan te trekken; 
Wie heeft geen Vlaamsche boeken te veel|wat zeggen ^  ^  a  zaakje |T:aar door

zegt dat Jougo-Slavië maar in te toornen 900.000 inwoners heeft 15 posÆu-eeLn .-irtïer dan (,at ze n,el ^ te "«orden hem aan hun kie
' ‘ zers hadden beloofd. Ook de socialisten Dat

in zijn boekenrek? Wie kan niet enkele Ne 
derlandsche werken missen op zijn zolder 
of in een verlaten hoekje?

We komen U allen geen geld vragen doch 
het is ook « W e l k o m » ,  neen, we vragen 
U boeken, nog eens boeken want ons Vlaam

een
I oorlog kan vereffend worden.

RUSLAND

Daar ook is het een echte tweespalt. Trotsky 
is uit de communistische partij gesloten om zijn

sche Vo lk h ie r w il lezen, doch -driemaal he-10pp0'sitje tegen de handelingen der legeering. Sta- 

laas, we z ijn  n iet bij machte aan z ijn  v e r - l ^  j e j-egeeringsleidcr, wordt besciiuidigd te veel
langen te voldoen want we zijn arm en heb-|, , . l « u . i •. i- ,

°  . J I toegevingen gedaan te heoben aan de kapitalisten.
ben er niet vele.

Als ieder dorp en stad uit ons Vlaanderen, 
elk enkele werken wil zenden, geraken wc

Trotsky, daarentegen, blijft radikaal aan ’t oude 
princiep vasthouden en berokkent de regeering

er bovenop, alleen Vlaanderen en zijn Kul-|nogal veê  ,noê e- Wie den slag zal thuishalen valt
tuur ten bate.

«VLAAMSCHE BOND » Doornik.
N. S. Alle giften en boeken te zenden aan. 

Naat H. ALLFGAERT, 29 Du Quesnoystraat 
29, Doornik.

nog te zien.

Uit de Pers
De Macht der hooge Financie

de provincie Namen met 360.000 inwoners.
lis één. In 1920 zijn 2 wetsvoorstellen: een 
Ivan 6 maanden, en ’t voorstel van de regee 
[ring, 10 maanden. Er werd besloten e e r s t  
lover ’ t regeeringsvotorsbel te stemmen. !t 

Wie voor minstens zes maanden in-1 Wordt aanvaard. Dat is twee. Toen de sOci-, 
schrijft voor een abonnement op De Man- |a?isten uit de regeering getreden waren (1923) 
delgalm voor 1928, ontvangt het blad gratis Ikwam de socialist Ernest met die 6 maanden

voor den dag. verworpen. Marck. christen 
demokraat die vroeger gezworen had bij de 
6 maanden, sl elt de 8 maanden, voor ; 18 so
cialisten loopen de kamer uit bü ’t ’ begin 
van de stemming ; anders h’adjden we 8 maan
den gehad. Zegge 3 maal gekelderd. Een 
voorstel vf.n de VI. Nationalisten in 1925 
wordt natuurlijk ook naar de andere wereld- 

zonden. Dat is 1 maal. En nu staan we met 
’t voorstel van. de socialisten, de grrrOote(?)

BERICHT

tol Nieuwjaar.

Prijzen: ZES MAAND 8 frank. 

EEN JAAR 15 frank.

S t a d s n i e u w s
LAAT DE DOODEN MET RUST!

Over een tweetal maanden overleed hiev 
in stad een jongeling van 20 jaar na eene|anKmiliiaiisten en roepers; op bun vóór

De Bróqueville aan ’t Werk
De verdediging der Maaslinie

pijnlijke ziekte. Eenieder Ikan zich in der-|stel plakken ze een groot etiket «zes maan 
gelijk geval de droefheid der diep beproef de |denclieilst • Een schandiger, doortrapter, leu- 

In het laatste nummer van «L e  Moniteur ! ouders inbeelden. Stilaan nu begonnen de I genachtiger litel kan niel gevonden worden 
des Intérêts Matériels» vinden wij een over- ouders het icnherstelbaar verlies dat zij on-|vootr ^  verregaande stuk militarisme

dergaan hadden te vergeten, als nu deze

van tJrüssefc-----------------
Opvoering van ‘ «  De scheLr.streken van Sca- 

pin. »  Gezonde  leute!
Het uur en de prijs der plaatsen dbele i wij 

medie in t volgend nummer.

SPAARKAS. — Iedier lezer van «  De M.in- 
delgalm »  zou moeten lid zijn van onze spaarkas. 
Inlichtingen kunnen altijd! bekomen worden ’s Zon- 
aags van 9 tot 1 d u. ofwel in de week op ons 
jureel, in t Vlaamsch Huis. Stortingen en te
rugbetalingen alleen s Zondags van 9 tot 10 u. 
Alle man mee!

VRIJ KR. SYNDIKAAT. -  Alle leden 
worden ten zeerste aangeraden met 1 Dec. hun 
bijdrage in de Vereeniging te verhoogen. ’n Goodb 
bijdrage vormt n sterke vereuniging en geeft aan 
de leden een machtig weerstandsvermogen.

Propagandisten! Aan ’t werk! De hooge bij- 
Sragen bij uwe medeleden gepropageerd!

ST NIKLAAS. — Wij krijgen zooeven dlraad- 
oos bericht uit den Hemel dat die groote Heilige 
Niklaas geschikt heeft van Zondiag en acht 
agen, zi jnde 4 December,  een bezoek 

te brengen aan zijn talrijke vriendjes uit het 
Vlaamsch Huis te Iseghem.

St Niklaas wil voor al dé kinderkes van onze 
aandeelhouders eenige lekkernijen metd|ebiengen.

In geval van goed weder zal Hij per schip 
te Iseghem aankomen en zullen al die kinderkes 
samen dbn Grooten Kindervriend afhalen aan de 
vaart. Verdbre schikkingen daarover zullen in ’t 
Vlaamsch Huis eenige dàgen op voorhand bekend 
gemaakt wordfen. De Beheerraad.

zicht v;n de sierke bedrijvigheid der grook 
banken hier in Belgie. Een oogslag Op dit 
leerrijk overzicht toont alras dat alle groote 

Dat de afgetreden regeering geen geld vin-1 nijverheden, en ookl reeds talrijke kleinere

De plaats ontbreekt om er nu verder op‘ 
week het nooit verzadigde militaire monsterlin te gaan, we komen er op terug. Hetj 
opoook onder de vorm van een bevel aan delweze genoeg er op te wijzen dat hel huidig’ 
zoon om voor dtn keurraad te verschijnen. I voorstel onze kinderen wil militariseerenj

den wilde om de arme gepensioeneerden van lom zeggens heel en al in de handen zitten! jWat moeten deze ouders lijden, hiin zoon | wil doen kennis maken met en doen verlan
den staat niet van honger te laten omkomen, I \ an de groote bankhuizen.
was nu eenmaal een feit. Toch waren;y.nil-1 Een klaarder bewijs hunner stijgende 
lioenen beschikbaar voor het leger en voor I macht vinden wij in hetzelfde overzichl o%-er
versiei'liingen de Congo De «Moniteur des Intérêts Maté-

zaliger, dio reeds na zooveel lijden het tijde-1gen naar den o,.riog; en de opstellers van 
lijke niet hel eeuwige verwisseld heefl, wordt I liet ontwerp zijn menschen kenner genoeg 
opgeroepen om voor de keurraad te versehij-lom te weten dat ze daarmee moeten begin-

De Bri;queville had, zooals we reeds zeg- riels » erkent zelf dat om zeggens het totaal 
den, het inzicht tien millioen te vragen omlder Gongoleesche nijverheden in handen zit 
het gat in Neuerlandsch Limburg te versier-[van \djl tot zes groepen financiers. Alle 
ken. Besloten was reeds betonnen schuil-1 grondstoffen voortkomende uit Congo, zoo- 
plaatsen voor machinegeweren te bouwen I als koper, tin. capal, palmolie, katoen, ra- 
langs dc lijn van Lixhe naar Neerhaeren. jdium enz. worden ontgonnen en verwerkt 

De verstelkingen op den rechterover van Idoor de Société Générale "en de Banque 
de Maas en enkele op den linkeroever, zegt jd’Ontrem er. De Congoleesche spoorwegen be
de Soir, zouden warden verbeterd, waarbij ! hooren toe aan 4 groepen banken. I)e vijf, 1 maakt bekend dat het streng verboden is 
men rekening zal houüen met de in den we- zss groepen spelen in Congo dus opperbaas de vuilnissen voortkomende van beirputien!der 5 volgende jaren nog 2 wederöproepin-

nen, om naderhand te leeren dooden 
Militarisme wat zijt ge harteloos!
‘Weg mei dergelijk galgenaas!!

F. VANH AUW AEET-DEM EURISSE
Ommegangstraat 9F, ISEGHEM 

GROOTE KEUS VAN ALLE 
WINTERARTIKELS

nen op de school, dus van het tijdstip waar
op de kinderziel het meest openstaat voior 
al ’t nieuwe, bet tijdstip 'waarop ze nog in 
volle vertrouwin geloof, aan .wat de ouderen 

jen onderwijzers haar verklaren. Op zoo een 
vruchtbaren grond moet het militaristische 
zaad zeker goed! gedijen. 'De leeraars zijn
immers voorai * vakkundigen » d. w. z. oft'i- 

DE BURGEMEESTER der stad Iseghem j eieren. Daarmede is genoeg gezegd.
Na de 6 maand kazerne zijn er in den loop

ÜÄJ-jy
De « mensch » in den volgenden oorlog,

(De Notenkraker — Amsterdam.)



Sociale ea Syndikate Krooijk
Arbeidsgescliilleii en Verzoening 

in U aan dere ii en W allon ie
1 ie schillen die in Augustus 1.927 zijn on!

staan of hebben voortgeduurd. 
Vijftien nieuwe stakingen werden gedu 

ren«le de maand Augustus aan het Minis! e 
rie van Nijverheid. Arbeid en Maatschappe 
lijke Voorzorg gemeld. Er waren 2.897 stakers 
en 124 gedwongen werkkwzen.

Zeven stakingen en twTee uitsluitingen die 
vroeger uitbraken 3.397 stakers, 70 gedwon 
gen werkloozen en 1.0)3 uitgestotenen, heb 
ben gedurende de gelheele maand of een 
deel er van voortgeduurd.

Gedurende ,hpt in aanmerking genomen 
lij;!perk waren er dus in hei geheel 24 g 
schillen, waarin 7.500 arbediers betrokken 
waren.

133.409 dagen gingen door werkstaking o:? 
uitsluiting verloren.

Gedurende de Overeenstemmende maand 
van verleden jaar. weid er melding gemaakt 
van 20 geschillen, waarin 4.707 arbeiders 
waren betrokken en wlaardoor 49.335 dagen 
verloren gingen. ■i v

De vijftien nieuwe geschillen deden zich 
in de volgende bedrijfsgroepen voor: 4 in 
de metaalbedrijven: 3 in de vezelbedrijven
2 in de voedingsbedrijven; 2 in de vervoer 
bedrijven; 1 in de mijnbedrijven, de r aard e- 
vverkbe.lrijxen. de scheikundige bedrijven en 
de hou tbc w er ki ngs bedrij ven.
.,jWat het nagestreefde do'el betreft, braken

negen geschillen uit om lQoneischen te stéil 
nen, vier ten gevolge van af clanking van ar
beid ers, één naar aanleiding van het ver
lof op 1 Mei en om de afschaffing van het 
premiestelsel te verkrijgen.

Veertien stakingen en één utsiluiling ein
digden in Augustus. Vijf van die geschillen 
liepen uil op een mislukking voor de ar-, 
beiders; twee er van ontstonden naar aan 
leiding van een loonkwestie (484* stakers) 
tie drie andere werden onderscheidelijk ver
oorzaakt door het invoeren van een premie
stelsel (36 stakers), de beboeting van 0 ar
beiders (560 stakers) en de afdanking van 
arbeiders (116 stakers).

Vijf stakingen verliepen in ,’t voordeel van 
tie arbeiders. Vier er van braken uit om een 
loonkwestie (254 stakers), terwijl de vijfde 
door hel ifdanken van een arbeider werd; 
veroorzaak1! (72 stakers).

Drie stakingen en een uitsluiting eindig
den dooi' vergelijk. Twee van die stakingen 
waren te wijten, de eene aan de afdanking 
van een arbeider (669 stakers), en de andere 
aan een loonkwestie (89 stakers), terwijl de 
derde en de uitsluiting om stonden naar aan
leiding van een loonkwestie en meteen van 
een eischfon1 \aarlijksch verlof. Slechts pp 
het eerste v.n die twee punten kregen de 
arbeiders voldoening.

Piovinciegewijs zijn de 15 nieuwe geschil
len ats volgt in te deelen: Brabant, 4: Luik 
4; Oost-Vlaanderen, 3; HenegOtuw, 2, en West- 
Vlaanderen, 2

Iseghem

Bjj de Schoenm aker*

Een onder handeling rond hel geschil op 
de lirma; Defaaw leverde geen uitslag Ds 
Heeren Patroons beriepen zich op hei kon 
trakt van 28 Dec. 1921 om te eischen dat 
ook in dees geval n vooropzeg van 8 dagen 
zou gedaan zijn. De werklieden afgevaardig 
den beloofden dien eiscli aan de werklieden
vergadering te onderwerpen, doch eeii naden 
onderzoek bracht seffens aajn t ..licht dat 
op 14-3-2d het kón trakt van 28 Dec. 1921 was 
vernieuwd, en {lal de zaak van opzeg in hel 
nieuwe kontrakt zullkdanige veranderingen 
had ondergaan, dat in ieder geval de betrok
kene werksters in een gerechtvaardigde «la
dingstoestand verkeeÄüen. Dte vergadering der 
firma verwierp daarop steunende, den eisch 
der H. H. PatroOirs en bleef een loon eischen 
zooals in het kontrakt voor déze categorie 
werklieden is vobrzien 1.1. z. 2,25 fr. in plaats 
van 1.40 fr.

Naar bet palroOnsverbond werd dan ook 
een schrijven gestuurd waarin daarvan mel
ding werd gegeven, en waarin de vooropzeg 
werd gedaan voor de gansche firma bijaldien 
tegen 5 Dec. geen oplossing is bereikt.

Wie stort nog in de Spaarkas ? 
Maak U zelf sterk !

BÜ de Borstelm akers
DE STAKING

Maandag is dus, voor de zóoveelste keer 
sedert den oorlog, de staking onder de Bor
stelmakers uit gebroken. Het aantal stakers 
kunnen we op ongeveer 2000 schalten Fen 
25-tal kleine patroons hebben met de vak- 
vereeniging /oorloopig n akkoord afgeslo
ten en kunnen dus voortwerken. Die kleine 
mei.sehen, kunnen dus meer dain de groote 
patroons die vttor ’t buitenland werken, ’n 
bewijs 'lat de werklieden redelijk zijn en 
dat hun vraag met goe wille, door de Pa
troons gemakkelijk kon aangenomen wordenJ 

(Wat vragen de werklieden? j
Een kontrakt ' Een ernstig kontrakt waar-;' 

door de vele moeilijkheden die zich nu voor-.1 
tloen Kunnen vermeden worden, en waardiOor j 
voor de daguur werklieden verbetering wordt, 
bereikt. Sedert Januari zijn er daarrond on- 1 
derhandelingcn gevoerd. Dé H.H. Patroons! DE ONMOGiiLfJiCE OMHELZING 
beloofden n nieuwe overeenkomst aan ‘ l| De bezetting van het Rijngebieden de geheime 
christen svndikaal legen einde rApril, maar bewapening van Duitschland, 
ze gaven alleen de gewone VerhOoging Den (II 420 — Florence.)

24 September liesüsle de verzoeningsraad 
dat tegen 15 November ’n nieuwe .overeen- 

: komst moest opgemaakt zijn. De werklieden- 
afge vaardigden hadden óen voorstel inge
diend en T zou volgens diezelfde beslissing 
den 8 October in de Par. Commissie bespro
ken worden. De bespreking is er noodt ge 
komen. Nadien stelden de J>azen vOor nog 
niaals de oude overeenkomst met n paar 
sneden te verlengen. Ze wilden snoeken van 
gen en bonden daarom ’n schardijn aan iiun 
voorstel. De werklieden hebben in ’t schar- 
tlijnske niet gebeten. Zooàls gemeld werd 
het voorstel der Heeren Patroons met 
meei oer heid van 9 op 10 verworpen.

Zaterdag werd in allerhaast de Par. Com 
missie bijeengeroepen om te pogen ’n toe 
nadering te bewerken. De H. H. Patroons 
verklaarden dat ze aan hun voorstel niets 
hadden bij te voegen.

Daarop konden de werkliedenafgevaardig
den niet ingaan op het voorstel van den H 
Mommens om de zaak aan een scheids 
gerecht te onderwerpen, aangezien de vraag 
gaat om een kontrakt, en het scheids gerecht 
niet bij machte is ’n kdntrakt op te maken

Alle verzöeningsmiddelen waTeti dus uit
geput en maandag viel den arbeid stil.

Tot op dit öogenblik gebeurde anders niets 
meldenswaardig.

Bÿ de V lasbew erkers
iWij vernieuwden onze pogingen bij den 

Voorzitter van den Bazenbond Om loonsVer 
betering voor de werklieden; ’ t bedrijf is 
uiterst winstgevend, en de loönen oprécht 
kaal. Laat ons hopen dat de Bazen mensche- 
lijk zullen handelen Toekomende wTeek ko
men we hierop terug. Vlasbewerkers ver
sterk uw macht, weert de onvereenigden 
Irachl lren voor uwe vereeniging te winnen 
want alleen de eendracht maakt u sterk

Lachkruid
Twee vrienden gaan een restaurant bin 

nen. Voorzichtig verbergl de een zijn para
pluie onder de tafel.

— Zijl ge hang voor dieven?
— Neen. maar iemand moest ze eens her

kennen ! 1
MUZIKALE ASPIRATIES

— Wie van muziek houdt, maakt twee pas 
sen voorwaarts, beval de kapitein.

n Stuk of zes soldaten traden uit de oom- 
pagnie naar voren.

— Dan halen jullie bij sergeant Bruin vier 
hoog de oiude piano en brengen die naar de 
cantine. Ingerukt, marsch!

AFDOEND' BEWIJS 
Baas tot nieuwen knecht): Zijt gij er we.

zeker van, dat gij sterk genoeg zijt voor 
het werk, dat gij hier te verrichten hebt?

Knecht: Nu, baas, wat dat betreft, mijn 
vor ige baas was greater en dikker dan u 
bent, en dien heb eens zoo tegen den grond 
gekwakt, dat hem drie ribbten gebroken wa
ren.

EEN MALHEUR
— Je ziet er weer erg melancholisch uit, 

Eugène !
Viool virtuoos, — Al weder een snaai- ge

sprongen.
—- Van je viool?
Virtuoos (diep-tragisch). — Neen in mijn 

feeder besnaard gemoed.

VERGELIJKING
Onderwijzer. — Als de zon reeds onder 

gegaan is, prijken nog de toppen der alpen 
in het avondrood, zooals... geeft gij eens een 
voorbeeld, Pietersen !

Pietersen. — Zooals... (den nooden neus 
des onderwijzers in ’t oog krijgend) zooals 
de neus des drinkers nog fonkelt, als het 
glaasje reeds lang leeig is.

HET LEVEN 
Het menschelijk leven doet steeds aan een 

tochtje met -een sneltrein denken, die aan 
het einds ation door den stationchef « dood » 
wordt opgewacht. Het noodlot speelt voor 
machinist en houdt het toezicht over den 
geheelen trein, die met ons den snellen weg 
aflegt. De meeste reizigers hebben eene groo- 
le hoeveelheid passagiersgoed bij zich — 
de zorgen en kommer waarvoor zoo veel 
betaald moet worden ! Gelukkig hij, die ze 
als bestelgoed achter kan laten, of vooruit 
kan zenden. Een ieder zorge slechts .lal het 
klachtenboek blanco worde gehouden.

BLOEDTHEE
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

zuiveren van ’t bloed
Geneest «.llerbett en op radikale wijze: U IT S L A G , P U IS T E N , S P E E N , V E R ST O P P IN G  

G EM IS AAN  E E T L U S T . D R A A IIN G E N , G A L, SL IJM E N , « r . . .
I n  a l l e  g o e d e  a p o t h e k e n  - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S  S C H E
Kyselstraat, 40, M E E N B N

PRIJS 4,50 FHÄNK

Voorbehouden Ban 

\\ t U l W E  VANDE kW A LLE

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betnmwaren, Ijzerwaren, kolen.

is gekomen

NIKLAAS

BORM S
voor ’t Gerecht

(vervolg) ;

iVoorzitler: (Scjherp) Omdat de Vlanien 
Germanen zijn? (

Getuige De Duitschers zijn historisch on
ze broeders evenals de Engelsöhen.

Voorzitter: Scliöone broeders; Dat is ze
ker weer theorie?

Getuige: Dat wil niet zeggen dat zij niet 
misdaan hebben. Wij willen van hen niet 
weten. Wij hebben ons met hand en tand 
tegen hen verzet. De Vlamingen gaven hun 
bioeci in den strijd tegen den Duitschen over
weldiger. Doch het is volstrekt niet enkel 
tl eorie dat volkeren broeders zijn. Ziet thans 
zijn Engelschen en Franschen ook broeders, 
doch moesten wij de geschiedenis nazien, 
hoezeer Engeland en Frankrijk tegen elkaar 
als vijanden opgetreden zijn!!. . !

Voorzitter: Nu begint hij! over geschiede
nis, dat moest er nog bij1 komen. !

Getuige: De Vlamingen wenschten enkel 
beschaving te hebben; zij hadden geen Duit
schers noodig.

Mir. Schiltz: Al de Vlamingen zijn anti- 
Duitsch! i

Openbaar Ministerie: Al de Aktivisten ook?
IMtr. Schiltz: Ik zeg U nogmaals dat difi 

niets met de zaak te maken heeft. Het is . 
hier het proces Borms, niet van de aktivis- 
ten. _ I

Advokaat-Generaal : Dat is het wel.
IMeester Schiltz: Dat is het niet. Indien!

Borms met de andere activisten op een lijn 
kon gesteld worden, zou ik hem niet verde
digen. Ik had een zoon aan het front staan 
en ken mijne vaderlandsche plichten. i

Getuige: Om Borms te veroordeelen moet 
U rekening houden met het midden Waarin 
hij handelde en de voorvallen van het «ogen
blik .lier handeling. '•

Mtr. Van Dieren: Wat is de meening van 
den getuige, bij vergelijking óver den toestand 
van liet Vlaamsche Volk bij dien der kleine 
volkeren, en over de Vlaamsche beweging 
tijdens den oorlog? >

Getuige: De Tjeko-Slovakken zijn gegaan 
naar Engeland, waarmee Oostenrijk in oor
log was, en zij hebben hunne rechten ver
kregen. De Polakken zijn naar de Duitschers b i j  A l b .  D E B R U Y N E - D E V O L D E R ,  R o e s e l a r e s t r .  1 8 , I s e g h e m
gegaan om hun Hoogeschool' te Warschau °
te bekomen en toch was Rusland in oorlog 
met Duitschland. Dat is een bewijs dat een 
volk — zich steunend op het zelfsbeschik- 
kirigsrecht der kleine volkeren, en Wilsons 
beginselen moetén ook geiden voor de Vla
mingen — ik herhaal: dat een volk, als volk 
door God geschapen, het recht heeft met alle 
mogelijke middelen tot zijn recht te komen, 
om het le zijn of niet t«  zijn, het «  to be 
or not to be » te bereiken, en dan is die wer
king aan te nemen.

Openbaar Ministerie: Was liet den getuige 
v anwege de hoogere geestelijke overheid niet 
verlxxlen nog voordrachten te geven?

Mtr. Van Dieren: (zeer heftig) Daar moet 
ik legen protesteeren, dat' is al te sterk ! '
Ik protesteer tegen deze insinuatie ten op
zichte van een getuige, die op eed heeft be 
vestigd te spreken zonder vrees of zonder 
haat!! Het ontbrak er nog maar aan, dat gij 
hem dat niet gevraagd hebt voor hij begon 
te spreken1- 

Mtr. Schiltz: Laat getuige antwoorden?
Voorzitter: Misschien eon verzoek?
Getuige: Het is mij niet verboden geweest 

voordrachten te houden. Hel is mij a a n - 
g e r a d e n  geweest enke l e -  voordrach ten 
n i e t  te houden. <

Voorzitter: En welk zijn die voordrachlexi, 
lie U aangeraden werden nieV te houden.

Getuige : Ik ‘ meen niet dat het in de be
voegdheid ligt van den rechter, mij over 
mijne geestelijke betrekkingen te ondervra
gen-

Voorzitter: Gij moet niet antwoorden.
Mtr. Van Dieren: Die onderzoeksrechter 

Bilauit weigerde ook ie antwoorden op mijn

eeriifk wil* Uiet den 1Bdrak had d a t*BOrmS Ook alle andere“ n ^ k e n , zooals:

Voorzitter: Zijn er nog vragen te stellen? loi^®SCon^ o is e ;  Porta*D^ n o u lS ^ e^ ^ lfe  over 't Icoopea. verkoopen van gronden en huizen,
Neen. Cetiuge gij hebt volt aan. merken van Kookstoven en Gazevuren aan over ’t ovememen van pachthoven in Frankrijk.

Geinige: Ik groet het Hol. (Woeling in de zeer voordeelige prijzen, zonder concurrentie. 0  ,
zaal, onderdrukte bravos). 0 ok aanveerding van alle k u ns t s m e e -  p m a k eK  ' an  P la n s  en B e s te k k e n

Rosa De ( iuchtenaere, vergezeld van twee Werk. — Afwerking en nieuwmaken van voor ’t bouwen van huizen, villa’*, fabrieken, enz.
gendarmen wordt binnengeleid. Daar haar Brandkassen (Coffre-forts).
getuigeni?: nogal lang zou kunnen duren, . lerhande \ erzekeringen
wordt haar ^rhooTtot morgenvroeg uitgê  Specialiteit ran  donderscherm en BRAND . LE V E *  . o N G E V A L L E S I
steld. Zij wordt weer weggebracht. Teekeningen en prijzen op aanvraag. ppmimppm

Ballegeer. 59 jaar oud, kiommisaris van 
Politie te Köntich, legt den eed af. O W E R  S E Y N H A E V E -S A B B E  °P vMte eigendommen aan de mee»t voordeelige

Voorzitter: Heeft de verdediging vragen kunstsmid voorwaarden
te stellen? RO USSELARESTRAAT 131, ISEGHEM

Mtr. Schiltz: De dochter van dezen heer —p— — — p
werd door de Duitschers ter dlolod veroor-
deeld. Aan wie heeft zijn dochter te danken f t f t ü î ï â C l l t i d '
tiat haar 'ronnis niet uitgevoerd werd? v’onnis Ie doen uitstellen. Ik moet er bijvoe- o»

„  ^ , .. , gen dat ik wel denk dat hét door de beniid- , . . , . . , . , ...
Getuige: Op tien 2 Januari 1917 werd mijn ^d i vaQ Bortns is dat mijn d0chter is ge. Voor nwe elektrische inrichtingen van dnjf-

dochter loor de Duitschers veroordeeld tot rcd „ewordeil VoQraJ daar ik ^ g e n  tijd kracht> verlichting, verwarming, bellen, tele- 
de dood. Ik heb. dan links en rechts geloo- nadi"n œn brief kreeg van den Pauselijken foon 611 radioinsteUingen, wendt u tot ‘t huis

Nuntius waarin deze zegde dat mijn doch-

H i j

S I Ü ^ " T

SUIKERHANDEL  
in ’t groot en in ’t klein

ARTIKELEN voor 
ST-NIKLAAS  

Paschen en Nieuwjaar

Conserven - Specerijen

Chocoladen -  Desserts

Biscuits - Pralinen

Fondants • Suikers

Kaas Hesp - Cerveiade

Sardijnen - Haring;

VUgen - Pruimen

Rozijnen en Korenten

Oranjen - Citroenen

Amandels -  Noten

M en sch e p e r is nieuw s op handen 
Sint Niklaas is op de baan ;
Hij doorreed al vele landen 
En kom t spoedig hier ook aan.

Op een sneeuw w it paard  gezeten 
Zoekt Hij naar de kinderen braaf, 
Die hun plicht hebben gekw eten 
En blijken van uw goedheid gaaft.

En als de k ind rem ijn  gaan slapen, 
Rijdt Hij nog  bij nachte rond,
Om hun vreugds te doen smak*n 
In den vroegen m orgenstond.

Dan kom t Hij ook alles bezien 
In de R oeselarestraat achttien 
Hij kom t daar binnen langs de

zolder
Bij Alberic D ebruyne-D evolder.

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

A. DEBRUYNE

l i i j z o n d t  r e  P r . j z e n  v o o r  V ' o o r t v e r k o o p e r s

De Woonstverwarming Kortrijksçhe Bouw-
in de twintigste èeuw en Hypotheekkas
Depositaris van de

Surdiac-Famsée-N orton
VOOR ISEGHEM EN OM LIGGENDE

Bureel: Groote Markt, 1, K O RTRIJK
— Spreekdraad 882 —

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

ALLERHANDE IN L IC H T IN G E N

pen, en liet is dan dat men mij gezegd heeft:
gaat bij M. Borms. Ik .heb^dan aan M. Borms ,er had bekomen door bemiddeling

van een flamingant.
Mtr. Van Dieren: Borms heeft daarvoor 

geen belooming gevraagd ?
Voorzitter: De Nuntius toch ook metl!
Borms: Herinnert getuige zich niet, dat 

w’anneer ik hem de blijde tijding bracht dat 
zijn dochler niet' zou Oimvergeschoten wor- ... ,  ̂ ...

Getuige: Ja, hij heeft mij geschreven naai- ,(]eil) en wanneer hij mij vroeg, wal hij mij herstellingen -  Spoedigste uitvoering 
Brissel te komen, hij ontving mij daar zeer daarvoor schuldig ŵ as. dat ik* hem zou ge- Inhddm gen en beschrijvingen zonder ver- 
vriendelijk en zegde mij; telles in hét werk antwoord hebben: «Z ij goede Vlaming 1 ». bintenis. Voordeelige prijzen,
gesteld ie hebben om de uitvoering van het (Vervolgt.)

gevraagd al te doen wat hij kon 
Voorzitter:* Om zijn dochter te'redden, 

doet men nogal veel!
Borms: En om 'zijn vólk te redden nog 

veel meer, heer Voorzitter.
Mtr. Schiltz: Op de aanvraag van Borms, 

zijt gij naar Brussel gegaan?

HENRI Sm O ENS-SCH ACH T
Hondstraat, 14, Iseghem

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.
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B  E L  A  NT* R I  J  K  B E R I C H T
aij a llen  die m in  of me<>r onderhevig zijt aan  bo stkujalen : Bffonehier. A sthm e C riep  Keelonstc- 
king Hoesten, Kuehen en p lu im en  ; Indien g ij tot hiertoe a lles bepro: fd hebt zonder afdoend effekt 
te bekomen, indien g ij hopeloos zijt en m ism oedig, vergeet nie t  dat er een m iddel is. dat sinds 50 
jaren  duizenden en duizenden hopelooze gev  Hen genezen 1 eft. fleem t ook  dit m idde l:

Bontbalmm Martin, Tams* Besiamlf, Microb&npiUen
(?eZg* de volledige behandeling voor zes toeken lOaarvan jA a t regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziek
ten uitroeit en geneest, en aldus het b e s te  voorbehoedmiddel is tegen de tering »n  het zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel ^ 7  ̂ *mCL

PK1JZEN : of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die u hét gevraagde zal bezorgen %J1
Zonder Zalf 17.50 fr.Jmet Zal 25 fr., Microbenpillen 12.50 fr., Maasrdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr. Serie van 6 weken 185 fr.

Het O u d  B i e r  der Brouwerij D e  A r e n d
t G E Z O N D S T E ,  K L O E K S T E ,  A A N G E N A A M S T E

C o r t e m a ^ c k
is gekend voor ’

JL .  T  - o u w a ^ s r e - V é r s t r a ^ t «

Xa d e n  Z i l v e r e n  V o s

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

O v e r g r o o t e  k e c i s  v a n  a l » e  s l a e h  v a n  P e l s e n  

c o  v e l l e n  m a n t e l s
Sehunks Opossum  Shunks m arte rs  Vossen

V e l l e n  o m  t e  g a n n i e t * e n
Allen aan zeer voordoelure pfij»en 

Vprzor« <1 werk Trouwe bedienintr
4 >ii nioßfo i i j Up concurem ie 31-12-27

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

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

DE SCHOONSTE KINDERS. . .. 
zijn deze die dagelijks gepoederd 

worden met

Te koop in alle goede apotheken.

i
I  H

I] B S  « 1

DE DOOS : 1,50 FR.

Centrale Verwarming:
K O U D E  E N  W A R M E  W A T E R V E R D E E L IN G  D O O R  H E E L  H E T  H U IS ,  

O N D E R  D R U K K IN G  D O O R  Z E L F W E R K E N D E  G R O E P P O M P , 

Z O N D E R  H O O G E N  V E R G A A R B A K

Gasinrichtingen

Luxe en gewone badkam er»

T a lrqke  referentieën  

in en buiten stud

Plans en  devis gratis op 'aanvraag

A. Seynhaeve
Rousselaerstraat 133, IS E G Q E 3

De Vallende Zielcten !
EE N  EN K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreed* kwaal. H et is de

E P I L E P S I A  P r i j s  2 0  f r .
die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 

het goed gebruiken en nooit of nooit schadelijk is.
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer dan 20 j. duurden.

Te koop in alle  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 TIS gezonden op aanwaag.

“MON O,, Poeders
ONFEILBAAR  GENEESMIDDEL, TEG EN :

H oofd- eu Schele Hoofdptyn, Zenuwlijden. Hevige Tandp ijn .
Rheum atiek. G rippe

Waarom ?
Zijn de M O N O  P O E D E R S verkieslijk aan alle andere produkten van gelijken aard? 
O M D A T  ZIJ onmiddellijk de hevigste pijnen stillen.
O M D A T  ZIJ altijd genezen, daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt hebben. 
O M D A T  ZIJ de maag nooit vermoeien.
O M D A T  ZIJ door meestal de voornaamste ge neesheeren voorgeschreven worden, om hunne

menigvuldige genezingen, zelfs in de ïiardnek kigste gevallen 
O M D A T  ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijk

ingenomen .worden.
O M D A T  ZIJ in geen cachetten zijn, en zoodus door de teederste magen verdragen worden.

TE KOOP IN  A LLE  GOEDE APO TH EKEN  
in doozen van

12 pak jes, 4.50 fr. * 5  pak jes, 8.00 fr.

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De Itonijnenkweek ondermijnd door sterf en op sterften gaf afkeer en teleurstellingen. Nu is hei 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door Mullie’* Konijnenpoeder te
gen D IK K E  B A L G E N , afloop, schielijke sterften, ziekten der maag, ingewanden, waterorganen, 
zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met Mullie’s konijnenpoede- voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om 
maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin hebben, gemakkelijker uw* pacht 
maken, een goed voedsel op tafel brengen.

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

Houdt uwe verken« D n p H p f 4 M i l i t i e  te
gezond met^ lUcUCr iVIlllllC gebruiken.

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

te hebben met eene doos
PO ED ER  M ULLIE

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

POEDER  M ULLIE
G E N E E S T : Verstoptheid, geen eetlust, Het vuur, pokken, afloop, neus-, ke*l-, darm- en long

ontsteking. ziekten d*r waterorganen, rhumatirnus of flerecijn (pootplaag), maagziekten, jacht, vlie
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. de doos in alle  apotheken

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

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

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

A c f k n f o  t®*6"  ,n9t « "  cholera.
r  doet de spijzen goed verteeren. Asepta om uw d,*r **con<11# ho,“,#n’om meer te doea leggen.

In  alle  apotheken 5 fr, de doos, 12 fr. de drievoud, doos
H et 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 fleschf 

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

M i c h e l  Y  e r l i 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

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der 
Heeren Geneesheeren

GO ED E 'W AAR  PRIJST / ïC II KEEF

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

Germ. Ghekiere-Duyek
Roeselaerestraat. 88, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en geaikelee.d 

keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder

baden, waschfournoizen. — Groote 'keus van ver
lakte menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

drasinriohtingen 

Spoedige bediening

Zink- & Loodwerk 

M atige prijzen

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

lem an U radikaal genezen?
WAAROM kworst 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 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)

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

Voor uw SCHILDER-
en B EH AN G W ER K

wendt U  tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Koeselaerstraat, 168, ISEGHEM

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  
L A G E  PR IJZ E N

Zannekin
D U B B E L  BLOND  B IER  

gezond, kloek, natuurlek

BROUWERIiJ St LOUIS
L. Verlende, LOO

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

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoenera, zoekt uw profijt!

Hebt gij pijnen in de lenden f  
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 lie ha 2m ontsteld door een 
vuilen brand

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

LEVER ziekel^k  zjjn en g ij
zoohaast mogelijk uw 
toevlïieht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Oalila Pillen
e n

S a m s o n ’s  O l i e b a l s e m

Ontelbare getuigschriften van genezingen, be- 
omeo door het gebruik van deze wondere genees

middelen, zijn het beste b«wijs dat zij alleen in 
staat zijn bovengemelde ziekten spo>sdig en vol- 
edig te genezen. ;


