
naar AALSTf i s c h e  p e r s  het zwfjgen opleggen en 
de Belgische politiekers uitkoopen uit 
,K- Vlaam sche Belgicistische leiders.

Dat is de verk laring  waarom  a l die 
<. leiders» zoo braaf zijn.

Zij zijn de m arionetten waarm ee de 
lu.nkiers spelen.

Daar zit ook nog een lief reukje 
; n het tot standkomen van het Co
mité national du Kivu.

De heer Jasp ar is daarvan «Ie gT and  
in stigateur».

Sommigen hebben 7,k h  bij het vor
m e n  van het m inisterie Jasp ar v er
wonderd over het feit dat de Belgische 
prem ier m inister van Kolonien bleef.

Dat w as de eerste m aal dat zoo iets 
gebeurde.

Anders w as een prem ier a ltijd  m i
n ister van een belangrijk  parlement 
als Rechtswezen, Buitenland of B in
nenland.

Men heeft deze beslissing van den 
l i e e r  Jasp ar u itgelegd  met nationale 
verklaringen .

W e gelooven ook dat de bew eegre
denen van den heer Jasp ar nationaal 
waren : heet «Ie Comité du K ivu» trou
wens ook niet nationaal?

F,n w eet ge waarm ee ik beslu it?
Dat de B elg iek  een stinkende boel

is.
----------

In- en uitvoer van paarden.
De sta tistiek  voor den paardenhan

del is verschenen over de maand F e
bruari.

D aaruit b lijk t dat er in 't geheel g e 
durende die maand werden uitgevoerd 
3398 paarden voor een w aarde van
21 millioen 779.000 fr.
Duitschland 1291 paarden voor 12 mil-

D aarvan komt op reken ing van 
lioen 10.000 fr. ; op reken ing van 
F ran krijk  1875 paarden voor 8 millioen
559.000 fr. ; op rekening van Holland 
162 paarden voor 802.000 fr.

Gedurende dezelfde maand werden 
ingevoerd u it Nederland, Duitschland 
en F ran krijk  2857 paarden ter waarde 
van 5 millioen 7.000 fr.

A ls men de uitvoer van deze maand 
als een gemiddelde zou beschouwen 
en verm enigvuldigen door 12 (12
m aand), dan zou men komen tot een 
jaarlijk sch  bedrag van ongeveer 252 
millioen.

Onze vooroorlogsche paardenhandel 
gaf ongeveer 60 millioen goudfrank te 
ja a r  w at enkel verm enigvuldigd door 
zeven, en misschien moet men wel ver
m enigvuldigen door tien, zou geven 
420 millioen papierfranken.

L ijk  men ziet Is deze tak  van ons 
landbouwbedrijf nog ver van de voor
oorlogsche w elvaart verw ijderd.

De 9e Bedevaart
n a ar de g raven  va n  den IJse r

is dus vastgeste ld  op 19 Oogst 1928. 
De openluchtmis op de M arkt te D iks
muide zal te 10,45 u. stipt beginnen.

Heel V laanderen door is men aan 't 
inrichten en voorbereiden. U it de 
Kempen komt ons reeds bericht toe 
van 5 speciale tre inen ! De dag nadert 
snel, en het is geraadzaam  niet op 
het laatste  oogenblik zijne sch ikkin
gen te nemen, want dit ja a r  zal 
heel V laanderen de m achtige grond
vesten w illen zien van het torenhooge 
Heldenhulde-Kruis, en in de namiddag 
de grootsche Zannekin-herdenking be
wonderen.

Verkiezing voor de

Werkrechtersraden
Op 3 Juni stemmen alle werklieden, zoo vrouwen als 

mannen, op de lijst van het Vlaamsch-Nat. Vakverbond. 
WAAROM ? 
Omdat deze kandidaten door hunoe houding bewijzen 

dat zij klaar zien in de belangen van het Vlaamsche ar- 
beidersvolk. 

Omdat de verstandige werklieden van deze verkiezing 
gebruik maken om hun eisch ter vrijmaking van hun ras 
en hun stand openlijk te verklaren. 

Om te protesteeren tegen de houding der syndikale 
leiders, die de werkliedenverenigingen aan de politieke 
partijen hebben verkocht. 

Omdat de«e kandidaten voor de verdediging der ar
beidersbelangen de hoogste waarborg bieden. 

Als één man dus gedopt boven : 
Werkelijke kandidaten.

brengt V laanderen w eer bijeen, om 
dààr in de bloedvlakte één dag te ver
w ijlen  in communie met de dooden, 
en beter te beseffen de nooden van 
ons volk.

Vermindering op bet spoor.
De Nationale M aartschappij van 

Spoorwegen heeft bij schrijven Nr 
2406/4 V, 31 M aart 1928, eene ver
m indering op het spoor toegestaan, 
om het even hoeveel reisb ilje ttetten  
er gevraagd  worden. — (dus ook m in
der dan 20).

Het is van allergrootste belang, dat 
van nu af de bonden reeds het benade
rend geta l reiz igers zouden vastste l
len en de aanvraag  schrifte lijk  zouden 
richten tot den statieoverste van ver
trek . Dit om het beheer van spoorwe
gen toe te laten t ijd ig  al het noodige 
te doen om verstropping te vermijden. 
W ant het staa t van nu af vast dat dit 
ja a r  meer dan 100.000 bedevaarders te 
Diksmuide zullen samenstroomen 1 De 
aanvragers moeten zich schikken naar 
het reglem ent der Nat. M aatschappij.

W aar geen reisinrichtende bonden 
bestaan, kunnen de deelnemers op het 
S ek re tariaa t der Bedevaarten een 
DEELNEMINGSBEW IJS aanvragen 
m its voorafgaande storting van het be
d rag  van het herkenningsteeken (p rijs
2 fr.) dat hun dan, samen met het be
w ijs, wordt gezonden.

Voor alle verdere in lichtingen raden 
w ij de reizende groepen aan, zich te 
wenden tot hun statieoverste.

Sekretariaat: CL De Landtsheer, 
Groote Kaai, Temsche.

Postcbeck: 113,465.

Er bestaat al een mooi stel van 
comités allerhande om de honderdste 
verjaardag  van den B elg iek  te vieren.

Al deze nieuwe «kom iteits-leden» 
zullen gedekoreerd worden — de leden 
van de oorlogskom iteitcn zijn wel g e 
dekoreerd.

Nu werd er ook een perskom iteit 
sam engesteld.

Als voorzitters fungeeren, comme 
de juste, tw ee franskiljons uit B rus
sel : De Gheynst en P atris.

Als ondervoorzitters weerom twee 
franskiljons en de bekende Antwerp- 
sclic figuur, Jan  Appendix van het 
Handelsblad.

Dus nog altijd  alles in orde.
M aar onder de leden komen dan na

men voor van V laam sche journalisten , 
die sub rosa u toevertrouw en, dat zij 
het tegendeel van bewondering en lief
de gevoelen voor het w erk  van 1830, 
daar zitten zelfs menschen bij, die 
soms, in een oogenblik van verstrooid
heid zullen we denken, luidop droomen 
van Groot-Nederland.

En heelem aal onderaan de lange lijs t 
der leden-asp iran t-dekoratiedragers, 
prijken  de namen van de secre taris
sen : de heeren René De Man en Dr 
M arcel Cordemans.

Een sterveling  veroordeeld om zijn 
brood te verdienen in het zw eet zijns 
aanschijns, moot wel eens een harde 
brok doorslikken, m aar toen ik de na
men van die tw ee V laam sche sukke
laars daar zag  prijken, heb ik, alhoe
wel n iet sentim enteel van aard, toch 
een traan  van medelijden weggepinkt.

A e t Ievëri ‘ is toch wel meedoogen- 
loos, is ’t n iet? Hadden ze u dat voor 
v ijftien  ja a r  gezegd, dat g ij, Germa
nist, eens secretaris zoudt worden van 
een perscom ité, dat tot opdracht heeft 
ter gelegenheid van B e lg ië ’s eeuw 
feest de wereld te vervullen met den 
roem van den B elg iek , dat uwe toen 
m agere kaken zich bol zouden geb la
zen hebben op de loftrom pet der faam 
ter eere van het verafschuwde w an
gedrocht, we hadden allem aal in ons 
handen gek le tst en gelachen tot tranen 
toe om de gekke grap.

En toch heeft het leven dat k laar 
gespeeld ...

J a , jongen ; V alentijn , de broer-sol- 
daat van Gretchen, zegt dat naar 
w aarheid : in ’t begin kru ipt de Schan
de w eg achter wel gesloten deuren en 
luiken, m aar, eens vertrouwd met haar 
gemeenheid, d raag t ze die ten toon, 
stout en boud, op pleinen en straten .

Och! men koppelt aan het woord 
, «pers» soms de naam van sommige 

dames, om sommige soort journalisten  
aan te duiden. Ik zal dat sam enge- 

I steld naamwoord hier niet gebruiken, 
ik heb te veel com passie...

I Voor w anneer het volgende artik e l 
over de Belgische vassa lite it, Doctor?

----

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 3 Juni, H. Drievuldigheid. 
Volle maan. 

Maandag 4, O. L. Vr. Middelares aller 
Genaden. 

Dinsdag 5, H. Bonifacius. 
Woensdag 6, H. Norbertus. 
Donderdag 7, H. Sacramentsdag, 

afgestelde Heiligdag. 
Vrijdag 8, H Medardus. 
Zaterdag 9, H. Felicianus.

1 ■■ .......  ■ ■ "* ■ ■"

DECLERCQ Jules, Iseghem

DIERKENS Remi, Ardooi

CALLEWAERT Jozef, Roeselare

Plaatsvervangende kandidaten

Verkiezingen voor den 
Werkrechtersraad.

Nog enkele uren en de beslissing is 
gevallen . Voor onze bew eging moet 
zij een succes zijn.

Een laatste  poging moet aangewend 
om uw  v riend, uw gebuur. uw fam ilie-

Er zijn veel tw ijfe laars . W ij moeten 
ze tot ons brengen. P licht gebiedt !

Men stem t op de kop onder Nr 3,

Eenmaal voor de werkelijke en één
maal voor de plaatsvervangende kan
didaten !

Vancallie Adolf, Oost-Nieuwkerke 
Binquet Jozef, Iseghem.
Mestdagh Jozef, Iseghem.

Sociale Syndikale

KRÖN IJKDe «In transigean t» bespreekt het 
ontwerp van generaal Galet voor de 
verdediging van de Belgische grenzen, 
en zerçtt, dat dit ontwerp «onze buren 
en vrieriden» nogal zw are geldelijke 
lasten zal opleggen, «w aarvoor w ij 
hun althans een igerm ate erken te lijk  
moeten ziin, WANT ZE WERKEN 
NIET VOOR HEN ALLEEN».

Dan noodigt de «In transigean t» de 
Fransche regeering  uit, volgens een 
«plan d'ensem ble» voor de verdediging 
van de grenzen te w erk te gaan

M oeten we er het berucht m ilita ir 
akkoord van 1920 b ijhalen?

--- ----------- -

Nog enkele personen kunnen genie
ten van de vermindering, en dus op
10 Juni naar Aalst rijden voor de prijs 
van 21 fr.

Dus tw eem aal doppen en telkens 
onder Nr 3 voor R ousselare, Iseghem  
en om trek ; onder Nr 1 voor Thielt en 
om schrijving en onder Nr 3 voor Yper 
en om schrijving.

De kiezing voor de W erkrech ters
raden is de eerste groote zege van het 
Vlaamsch Nationaal Vakverbond.

Aalst is het middenpunt der 
Vlaamsch Nationale werking in Oost- 
Vlaanderen. De sociale instellingen 
zijn er bloeiend. De ziekenbond alleen 
telt er meer dan zes duizend leden, 
men bezit er een eigen apotheek, een 
sterke bakkerij, een groote drukkerij, 
welgeschikte lokalen en een juweel 
van een feestzaal. De vrouwenbond en 
de afdeeling van het Vlaamsch Natio
naal Va verbond huldigen op 10 Juni 
hunne nieuwe vlag in.

In al die inrichtingen heeracht er 
leven en bedrijvigheid. Dien dag is er 
daarenboven tentoonstelling van alles 
wat met hunnen en onzen strijd be
trek houdt, 't Zal de moeite waard zijn 
dat alles na te zien.

Iseghem trekt er naartoe met vlag, 
muziek, Wacht en vele leden. Wie zijn 
naam nog niet opgegeven heeft haaste 
zich. ’t Zal de thuisblijvers spijten!

Reeds meer dan 100 mannen zijn in
geschreven.

Hun Socialisme STADSNIEUW S

Uit onzen Pijlkoker

ware Vlamingen 
abonneeren zich 

op ons blad
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TOEGETREDEN MUZIEKMAAT

SCHAPPIJEN OP 1 JUNI
Harmonie Antwerpen 

« Mechelen 
« Brussel
« Thielt
« Iseghem 
« Yperen
« Calcken
« W elle

Fr-onthafmonie Berchem 
Fanfare W am beek 

« Steenhuffel
« Denderhoutem
« Denderleeuw
« Okegem
« Lede
« Erembodegem
« Aspelare
« Helpt E lkander, K ortrijk

« A alst

BONDEN EN "AFDEELINGEN
V rij en B lij, Erem bodegem ; 
Ziekenbond «
Hooger Op, Terjoden 
V.O.S.-B.V.O.S. «
Redt U Zelven, Bam brugge
Redt U Zelven, B utst
Kr. VI. V o lkspartij, G eeraardsbergen
Volksverheffing, Lebbeke
Vlaamsch en V rij, N ieuw erkerken
Afdeeling Ressegem
Afdeeling S t Antelinks
V.O.S., W oubrechtegem
Kr. VL V o lkspartij, Sottegem
Kr. VI. Vrouwenbond, «
V.Q.S., A ppelterre 
Afdeeling, Erwetegem
Kr. VI. V o lkspartij, Okegem 
Kunst en Endracht, W elle 
Ziekenbond W eldoen, «
VI. Nat. W acht, Denderleeuw 
Hulp en Troost, Möorsel 
V liegt de B lauwvoet, «
De Verbroedering, Denderleeuw 
Tooneelbond, «
V laamsche W acht, Santbergen 
Demokratische ziekenbond, Erpe 
De VI. S trijd ers Hand in Hana, 

G ijsegem  
Vlaam sche V riend?rkring , H erzele 
Detnokr. Ziekenbond, Denderhoutem 
Tooneelbond «
Vrouwenbond, €
Kr. V olkspartij-V l. Front, Ninove
Ziekenbond, W ieze
Jong  Dietschland, Dendermonde
V.O.S.-B.V.O.S., «
VI. O ud-Strijders, W etteren  
VI. N ationalisten, Kalcken 
V.O.S., Astene 
V.O.S.-B.V.O.S., Gent
De W are V lam ingen, S t Am andsberg 
V.O.S., S leydinge
V.O.S., Bu^genhout 
Vlam en Kring, Leefdael 
S t L utgard is, Moll
K. VI. V olkspartij «
VI, Front, M erksem 
Vl. Front, BorgerhoUt 
VI. Front, M ortsel
Kunst en V erm aak, Borgerhout 
VI. Front, 9 ' w ijk , Antwerpen-K iel 
VI. Nat. P. T. T. IT., Antwerpen 
K riste lijke  Vl. Volksp., Antwerpen 
VI. Front-Kr. Volksp., Belcele 
V.O.S.-B.V.O.S., Kemseke 
VL Front-Kr. Volksp., S t N iklaas 
jo n g  V laem s-V ri V laem s, « 
A fdeeling Thielrode 
A fdeeling V racene-W aas
V. N. P. Moen
K. V. N. V., Diksmuide 
V laam sche Bond, Heule 
A fdeeling Swcvegem  
Helpt E lkander, D eerlijk 
A fdeeling Thisselt 
A fdeeling Puers
VI. Nat. W acht, O.L.V. W aver 
VI. Front, Putte
VI. Nat. W acht, Antwerpen-Noord 
VI. Front-Kr. Volksp., Basel 
W ard H erm ansgring, De K linge 
Vlaam sche W acht, Gheel 
V.O.S.-B.V.O.S-, «
V.O.S., W inkel-om-heide-Gheel
VI. Gemengd Koor, Mechelen
VI. Front, «
VI. Nat. W acht, «
VI. Volkapatij, Vilvoorde
VI. Front, Deurne 
Helpt E lkander, Rumbeke 
V.O.S.-B.V.O.S., Rumpst 
V rije  V lam ingen, Nieuwpoort 
K. VI. Nat. W acht, Iseghem 
V.O.S. «
Vrij K. Synd ikaat, «
K. V. B. Woest-en
V.O.S.-B.V.O.S., Santvoorde 
K. V. N. V., S t Jan-b ij-Y pereu 
K. V. N. V., W atou
K. N. V. N., Thielt
K. V. N. V., Oostende
V rij Kr. Synd ikaat, Coolscamp
A fdeeling Vichte
Helpt Elkander, M oeskroen
W erkeisw elz iin , Ronse
N aar de Daad, Oudenaarde
Afdeeling Locre
K. V.N. V , M eulebeke
Ziekenbond, P itthem
VI. Front, Dilbeek 
V .O .S.-B.VO .S., Nieuwpoort 
K. V. B., E lverdinghe
V.O.S., Beythem
K. V. N. V., Beythem  
K. V. N. V., arr. Yperen 
V rij Kr- Synd ika3t, Ardooye 

(m et trom petters)
VL W acht, H eyst-op-den-Berg
VI. Front, K ester
V.O.S. «
K. V. N. V., B rugge
VI. W acht, «
Kr. V. «
K. V. Nat., E linghen-Oudenaeken 
VL Front, H ey-K ruis
V.O.S.-B.V.O.S., Oetinghen 
VL W acht, M eerbeek
K. VL Nat., Opwijk 
K. V. V., Hofstade 
Ziekenbond «
Vrouwenbond «
A fdeeling Steeuhufïel 
«De Goedendag», Strotnbeek 
VL Nat. M alderen 
VL Nat. Ternath
VI. Front, W am beek 
H ageland, Binkom 
VI. Front, Aarschot

V.O.S.-B.V.O.S., Hoboken 
I VI. Bond, Halle 

K. V. N. V. Ichtegem 
K  V. N. Y., Yperen 
W ijkk ring  Priester Daens, Aalst 

« P ie ter Daens, «
« De Baekerzonen, «
« Frans Daens, «
« De Verbroedering, «
« Zonder Eendracht g. M acht

V akvereen iging. Aalst 
Vrouwenbond, «
Vereenigde Ziekenbonden, A alst 

Vlaamsche YVncht, Meerhaut 
Meester Butay’s vrienden, Poelcapelle 
Vrii Kristen Syndikaat, Oost-Nieuwkerke 
Afdeeling Gits 
K. V. N. V. Hooglede 
K, V. N. V. Gheluwe 
VI. Nat. Bond, Dworp 
Afdeeling Oombergen 
Verb. VI. Nat. Haacht en omstreken, 

Ilaacht
Vlaamsche Nationalisten, Thollembeek 
K, VL Studiekring, Blankenberghe 
K. V. N. V. Popennghe 
K. V. N. V, Assebroeck 

A fdee lin g  K o rtr ijk
F ietsersafdeeling De B lauwvoet. I,ede 

V.O.S.-B.V.O.S., Lede 
K.V.-V.F., Lede 
K.V.N. bond, Herne 
B.V.O.S. S leydinghe 
K.V.N.V. Oost-N iewkerke 
K.V.N.V. Lauwe 
V.O.S. Overboelare 
B.V.O.S. Zele
De Vlaam sche Vrienden, W ilskerke- 

M iddelkerke 
V.O.S. Rollcgem 
Afd. Sint G illes-W aes 
V.O.S. Leerbeek 
V.O.S. H illegem
V.N.V. Zwijndrecht
V laamsche N ationalisten Bellinghem
VI. Front, Diegem 
K.V.N.V. W atou 
K.V.N.V. Beveren-Roesselare 
A fdeeling Boesinghe 
V.O.S.-B.V.O.S., E rwetegem  
K.V.N.V., M arcke 
K.V.N.V. Kontich
Tooneel ’t Verm aak, Iddergem
Afdeeling Boom
K. V. N. .V. Roesselare
V rij Kristen Synd ikaat Roesselare
Ziekenbond Broederliefde, Oelter
VL V olkspartij, Eppeghem
K. V. Stud iekring  W yngene
K. V. N. V. Leke
Ik Dien, S t Gilles Dendermonde
V. O. S. Audegem
V. F. W ijnegem

F e e s te lijk h e d e n  :
Zaterdag 9 Ju n i.

Om 8 uur KUNSTFEEST, met de wel* 
willende medewerking van den beer J. 
Platteau, declamator, de VI Symfonie en 
den Meisjesbond «Excelsior*.

Prijzen der plaatsen : 5, 3 en 2 fr. 
Vermindering van 1 fr. voor de leden.

Zondag 10 Ju n i.
Om 10 uur aan ’t station on tvan gst  der 

deelnemende maatschappijen.
’ "Om 10 u. 30 in den Vlaamschen 
Schouwburg. Verwelkoming der maat
schapp ijn  en P lech tig e  overhand ig in g  
d er v la g g en  van 't Vlaamsch-Nationaal 
vakverbond en van den Kr. Vlaamschen 
Vrouwenbond.

O pening en Bezoek d er Vlaamsch- 
NaHonale o ropaganda ten loon stellln g en 
in rich tingen , kosteloos toegankelijk.

Om 2 u. 30 Bijeenkomst der deelne
mende maatschappijen in de Molenstraat, 
Bisschopstraat, Vaartpleln en aanpalende 
straten.

Om 3 uur
VLAAMSCH-NATIONALE

B E T O O G I N G
in het teeken van hulde aan het activisme, 
hulde aati Dr Borms, hulde aan alle over
leden, gevangen en verbannen leiders, 
onmiddellijk daarna in de feestzaal

HULDEBETOON
van alle Vlamingen en aanspraken door 
de heeren Adv. M de Koning uit Utrecht, 
Adv. Leuridan uit Yper, Volksv. Vos uit 
Antwerpen.

M aandag 11 Ju n i, om 7,30 uur, 
Familiefeest kosteloos alle leden aange
boden met de medewerking van het 
gezelschap van Tuyskom, klucht, zaag, 
tooneel, dans.

Het inrichtingskomiteit dringt aan op 
orde, tucht en waardigheid. Het verzoekt 
om geestdriftige spandoeken er. veel volk.

SCHIKKINGEN :

1. — Vermindering op het spoor :
De deelnemers die de reis per groep 
niet hebben ingericht en dus niet g e 
nieten van de verm indering op het 
spoor (35 t. h .), vragen een week-eind 
b ilje t dat een verm indering van 25 t.h. 
toekent.

2. — Autos : De autos kunnen g e 
p laatst worden op de G raanm arkt (3 
m inuten van ’t V laam sch Huis, de 
Groote M arkt, ’t S tation ) en zullen 
a ldaar onder bew aking van de politie 
staan.

3. — Herkenningateekens, verkoop 
van bloempjes, enz. : Het I'nrichtings- 
kom iteit.der betooging vestig t de aan
dacht op de hoöge onkosten die een 
betooging als deze medebrengen en 
verzoekt dan ook alle bijzonderen en 
afdeelingen zich van verkoop te w illen 
onthouden. Het In rid itingskom ite it 
ziet zich verplicht, gezien de versch il
lende vragen die ons reeds gewerden, 
de verkoop van om het even w at in de 
lokalen of afhankelijkheden zelve te 
verbieden.

Door het Inrichtingskom iteit zal, ter 
b estrijd ing  van de u itgaven worden 
aangeboden :

a ) een foto van het V laam sch Huis ;
b) het zw art-gee l b loem pje;
c) het Borm sportret.
4. — Liederen : W e verzoeken alle 

deelnemers zooveel m ogelijk  samen te 
zingen en hun best te doen. W ie de

liederen niet van buiten kent hrengo 
z ’n tekstboekje mede.

Nogmaals vestigen we er de aan 
dacht op dat schreeuwen of roepen 
geen bew ijs is van overtu iging  en dat 
we veel meer indruk zullen maken 
door een tuchtvolle, w aard ige betoo
g ing  dan door een ordelooze stoet. 
Iedereen die dat begrijp t neme dien 
dag z’n verantw oordelijkheid en ves
tig t er de aandacht op van allen die in 
zijn onm iddellijke om geving zijn.

5: — Bloemen : B ij een huldebetoon 
als dit passen zeker bloemen. W e k re 
gen reeds de verzekering  dat Mevr. 
Borms, namens Dr Borms, aanw ezig  
wezen zal.

6 . — De tentoonstelling : De ten
toonstelling van V laam sch-N ationaal 
leven en Vlaam sch-N ationaal propa
gandam ateriaal zal open zijn van 10 u. 
30 voormiddag tot 12 u. 30 en van 1 u. 
30 tot 6 u. 30.

Gedurende de stoet echter zal alles 
gesloten blijven.

Het Inrichtingskom iteit vestig t de 
aandacht van alle deelnem ers en be
zoekers hierop :

a ) Dat deze tentoonstelling saam - 
gebracht werd dank zij de m edewer
k ing  van zeer veel particu lieren  die 
zeer kostbare en voor hen zeer d ier
bare herinneringen en dokum entäre 
zeer bereidw illig  in leen gaven ;

b) Dat het Inrichtingskom iteit ver
antw oordelijk is voor al deze voor
werpen en daarom ze mede onder de 
hoede ste lt van alle bezoekers.

De tentoonsteling zal worden ge-_ 
houden in de bovenzaal van het lokaal 
(boven de g e lagkam er), de bureelen 
der vakvereen ig ing, ziekenbond, be
heer, sociale werken, kleedkam er, bil- 
jardzaa l enz. D rukkerij, b akkerij, enz., 
zullen dien dag toeganelijk  zijn.

7. — Spandoeken : De afdeelingen 
worden verzocht zooveel m ogelijk 
spandoeken mede te brengen, de tekst 
in overeenstem m ing te brengen met 
het k arak te r  der betooging en naar 
vorm als inhoud te verzorgen.

8. — Eetgelegenheid : In het VI. 
Huis zullen broodjes met hesp en met 
kaas te verkrijgen  zijn.

9. — Eerekomiteit : Het eerekom i- 
te it vormt het hoofd van den stoet. 
Op de Groote M arkt zal deze door 
het eerekom iteit in oogenschouw wor
den genomen.

10. — Huldebetoon : De toegang tót 
de feestzaal is langs de achterzijde 
van het lokaal. De betoogers worden 
verzocht niet langs de ge lagkam er bin
nen te dringen. Geen betooger zal bin
nengelaten worden voor de stoet er is. 
De eerste rijen zullen voorbehouden 
blijven voor het eerekom iteit en de 
bijzonder uitgenoodigde dames en hee
ren, alsook aan de pers.

11. — Gedurende het huldebetoon 
blijven de deuren gesloten. Niemand 
zal, om gee^ enkele roden in en u itg e 
laten woWlejrr>ten einde alle storingen 
te vermijden.

Duitschland, heeft in de P arijzer M a
tin betoogd dat de ontploffing te Ham- 

. burg zulke beslu iten  heelem aal niet 
w ettig t.

Daar het phosgeengas gebruikt 
wordt bij het fabrikeeren van k leu r
stoffen werd de voortbrengst ervan in 
beperkte mate toegelaten door de in- 
térgealliecrde m ilitaire commissie in 
drie fabrieken.

De voorraden van g iftgassen  u it den 
oorlc>T werden op bevel van die com
missie vernietigd, m aar zekere Pro
dukten die voor scheikundige benutti- 
g ing  in aanm erking kwam en, werden 
aangekocht door industrieelen, in het 
bijzonder door Dr Stolzenberg. De 
ontploffing te H am burg heeft nu pre
cies in de fabrieken van Dr Stolzen
berg p laats gehad. Het is dus zeer 
w aarsch ijn lijk  dat de te H am burg be
rustende pliosgecn het overblijfsel 
w as van een na den oorlog opgekoch- 
ten voorraad.

Het spreekt van zelfs dat de chau
vinistische Brusselsche pers dit a r t i
kel uit Le M atin niet overdrukt: de 
kwade trouw is het hoofdwapen van 
dat soort knechten.

* * *

Naar aanleid ing nu van deze ramp 
geeft de h. de Brouckère in Le Peuple 
van 25 M ei 1.1. een paar kantteekenin- 
gen die zeker het overwegen waard 
zijn.

«De experten zeggen dat indien de 
wind uit een andere richting had g e 
blazen en indien, dank zij een buiten- 
gew oon-gelukkig  toeval de regen niet 
ju ist op dat oogenblik overvloedig had 
beginnen vallen, een gansche w ijk  ver
n ietigd  w as geworden. W elnu de ont
ploffing heeft zich niet voorgedaan op 
de «gesch ik te» p laats die een oorlogs- 
v liegen ier zou uitgekozen hebben om 

4 zijn gasbommen neer te gooien ; de 
vrijgekom en gashoeveelheid was te r
nauwernood zoo groot als een half- 
dozijn van deze moderne ontploffings- 
tuigen kunnen inhouden die men bij 
honderden zou gebruiken in geval van 
een ernstigen aanval. Men kan zich 
dus beginnen een nauw keurig  beeld te 
maken van w at gasoorlog zou betee- 
kenen.

«Deze ramp komt dus wel op een 
schrikke lijke w ijze de verk laring  be
vestigen dat zoo een gasaanval op een 
dag een groote stad zou kunnen ver
nietigen. Men begrijp t dat zoo een 
aanval gem akkelijker op een groote 
agglom eratie zou gerich t worden en 
dat hij vooral de vrouwen en de kin
deren zou bedreigen, veel meer dan de 
mannen die allen ten oorlog zouden 
opgeroepen zijn. De moderne oorlog, 
lijk  de vorderingen van de wetenschap 
hem hebben gem aakt, is n iet alleen 
onm enschelijk hij is daar bij in de 
eerste p laats la f ...

W at een stof tot overweging. Laat 
de le2er dit zelf doen, ik  zal alleen den 
wensch uitdrukken dat deze les van12. — De Maatschappijen ge lieven ^  uuuruKKen uac ueze ies van

^m iddag 1 fle ontPIoffin£ te H am burg begrepenzooveel nfögélijk in dén voormiddag 
aan te komen ten einde de morgen- 
z itting  te kunnen bijwonen. Ze ge lie 
ven ons van uur van aankom st te ver
w ittigen .

13. — Zeer belangrijk : Degene die 
in betrekk ing wenschen te treden met 
Vlaamsch Nationaal Vakverbond, Zie
kenbond, Sam enw erking, P ropagan
da of D rukkerij, gelieven hun naam 
en adres op een k aartje  te schrijven, 
met den aard van de verlangde inlich
tingen en dit in een daartoe bestemde 
brievenbus te steken. Er zal in de 
eerste dagen gevolg worden aangege
ven.

• worde cn dat er een einde zou worden 
gesteld  aan het fabriceeren van g if t
gassen voor oorlogsdoeleinden niet a l
leen in Rusland en D uitschland... m aar 
ook elders».

W ij sluiten ons bij harte aan bij dien 
wensch.

DO ouiiscne verkiezingen
EN  D E

phosgeen-ontploffing 
te Hambu'g

De overw inning der linksche p a rtij
en in Duitschland heeft de franco-bel- 
gische chauvinisten ten zeerste ont
stemd.

Sedert ja a r  en dag zeggen en her
halen ze dat de Duitsche dem ocratie 
en de Duitsche republiek slechts de 
«façade» is en dat daarachter de res
tau ratie  wordt voorbereid van de Ho- 
henzollern en de w eerw raakoorlog.

De u its lagen  der verkiezingen heb
ben bewezen dat dit leugens zijn , u it
gestrooid door het franco-belgisch im 
perialism e om een schoonen schijn te 
geven aan zijn m isdadige m ilitaris
tische politiek.

De chauvinistische franco-belgische 
oers is dan ook ten zeerste ongerust. 
De openbare meening in B elgië en in 
F ran krijk  kon wel cens k laar zien in 
het spel van die m ilitaristische m ani
akken.

De Nation belge schrijft ze lfs :
«W e zouden zonder verwondering 

vernemen dat de h.h. Van de V yvere, 
Baels en Carnoy de reorgan isatie van 
ons ongelukkig  leger nu m inder noo
dig en minder dringend zouden gaan  
ach ten ...»

Dat verk laart den vreugdekreet 
waarm ee al die kranten op het nieuws 
gevallen zijn van de ontploffing te 
H am burg van een kete l phosgeen-gas.

Dagen en dagen achtereen hebben 
ze daarover gek le ts en een heele 
vlucht kw akkels en verdachtm akingen

O M  TE LACHEN

Blinden Tist had twee duizend fr.
in zijnen hof verborgen, dit zag  zijn 
oneerlijke gebuur en een paar dagen 
la ter was het sommekeu gaan  vliegen 
tot groot verdriet van den blinde. 
M aar die was ook geen uil. Hij v er
denkt zijn gebuur en stapt er op af.

— Gebuur, zegt hij, ik heb thuis 
1000 fr. die ik ergens zoo w illen ver
bergen ; in mijnen hof heb ik er nog 
2000 steken, zou ik  die duizend daar 
nog durven b ijsteken? En waarom 
niet, antwoordt gebuur die reeds een 
nieuwe zaak  ziet, en waarom  niet, hoe 
minder p laatsen hoe minder kansen 
dat dieven er op vallen.

— Zoo zal ik het doen, zei de blinde, 
ik steek z’er bij. En zoo kwam het dat 
gebuur spoedig zijn gesto len geld te 
rug op de p laats kwam  leggen  in de 
meening er later 3 duizend te vinden, 
m aar of hij ze nog gevonden heeft... 
dat is een andere vraag .

Van Praet w il alles in m agazijn  heb
ben w at de menschen komen vragen. 
Is ’t er niet dan ze^ft hij dat hij het 
zal laten afgeven. Hij laa t het dan bij 
een ander halen. Van P raet komt zijn 
w inkel binnen en hoort zijn vrouw in 
gesprek met een k lant :

— Neen, madam, dat is al een maand 
dat we er geen kregen, en ’k geloof 
niet dat w ij er ons de eerste dagen 
mogen aan verw achten ....

— Dat is niet wraar, madam, onder
brak Van P raet, verontw aard igd ... W e 
hebben nog nen heelen hoop op de zol
der liggen. W at vroeg madam ook 
weer ?

— Ik sprak over de zon, zei m a
dam.

En zeggen dat de mensch, zooals 
alles, moet zon hebben om te leven. 
De zon en de lucht zijn de grootste 
vijanden van de tering.

Professor Vindelmans die ook on
danks het slechte w eer meende te moe
ten uitgaan , nam drie regenscherm en 
mee, en omdat zijn vrouw het nogal 
veel vond, zei hij : W el, dat is er een. 1 « j j  j  } v-vi. «UHU) ,̂ci inj . vv ci, Udi er Cell

losgelaten om aldus den indruk door om te vergeten  in den tram , een om
de verkiezingen gem aakt u it te  w is- 
schen en de achterdocht tegen 
Duitschland in ’t leven te houden.

«Z iet ge wel, w as het leitm otiv, de 
Duitschers zinnen op w eerw raak , ze 
bereiden den oorlog voor, ze slaan 
voorraden stikgas op».

De h. Henri M uraour, hoofd van den 
dienst der scheikundige controol bij 
de in tergeallieerde commissie in

te laten staan in een vergaderzaal en 
een om open te doen voor het geval 
dat het straks w eer regent 1 Op die 
m anier kon het toch m oeilijk minder.

Leeat en verepreldt
one blad

Nieuwe geïllustreerde U itgave 
DER

VOLLEDIGE WERKEN
V  VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat

Het volledig stel 58 boekdeelen, 

in eens genomen, 400 fr.

Ie REEKS. — INGENAAID 5 FR.
1. De omwenteling van 1830, 139 blz.
2. Een slachtoffer der moederliefde ; 

Eene stem uit het graf, 143 blz.
3. Mengelingen: De zending der

vrouw ; H et boetende m eisje ; De 
m oordenaar: De m aagd van V laan
deren ; De brandende schaapherder; 
De grootmoeder, 113 blz.

4. Baas Ganzendonck, 142 blz.
5. De loteling, 149 blz.
6. De baanwachter, 126 blz.
7. Eene O te veel, 132blz.
8. W at eene moeder lijden kan: Rede

voeringen, 128 blz.
9. Siaka van Roosemael; Hoe men 

schilder wordt, 127 blz.
IQ. Eene welopgevoede dochter,

118 blz.
IIs REEKS. -  INGENAAID 6 FR.

1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Menschenbloed, 169 blz.
3. Eene verwarde zaak, 180 blz.
4. Een zeemanshuisgezin ; De dich

ter en zijn droombeeld; Eene uit
vinding des duivels, 166 blz.

5. De keus des harten, 170 blz.
6. De gierigaard, 164 blz.
7. Moeder Job, 167 blz.
8. Graaf Hugo van Craenhove,

172 blz.
9. De plaag der dorpen, 175 blz.

10. Lambrecht Hensmans, 163 blz.
11. De ziekte der verbeelding, 175 blz.
12. De twee vrienden; Rikke-tikke- 

tak, 171 blz.
13. Een goed hart; Houten Clara,

183 blz.
III« REEKS. — INGENAAID 7 FR.

1. De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz.
6. Koning Oriand; Blinde Rosa,
7. Gerechtigheid van hertog Karei, 

1°5 blz.
8. De minnezanger, 187 blz.
9. Schandevrees, 190 blz.

10. Het wassen beeld, 255 blz.
IV« REEKS. — INGENAAID 8 FR.

1. Eenige bladzijden uit het boek der 
natuur, 294 blz.

2. De kwaal des tijds, 283 blz. 
Moederliefde, 280 blz.
Batavia, 268 blz. n 
De boerenkrijg, 307 blz.
Everard T’Serdaes, 264 blz. 
Valentijn, 271 blz.
Geschiedenis mijner jeugd, 310 blz 
De jonge dokter, 310 blz.

3.
4.
5.6.
7.
8.
9.
Ve REEKS. — INGENAAID 9 FR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6. De burgers van Darlingen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,

377 blz.
8. Levenslust, 378 blz.
9. Het goudland, 348 blz.

10. Het ijzeren graf, 317 blz.
11. De oom van F e l»  Roobeek, 315 blz
12. De schat van Felix Roobeek,

316 blz.
VI* REEKS. — INGENAAID 10 F R

1. De Leeuw van Vlaanderen, 428 blz
2. Hlodwig en Clothildis, 483 blz.

VII* REEKS. — INGENAAID 12 F R
1. De kerels van Vlaanderen, 536 blz.
2. Jacob van Artevelde, 555 blz.
207 blz.

NIEUW I
Renier Ysabie. — Viva Christo R e y ! 

M issiespel in 3 bedrijven, actueel en 
boeiend. — Spannende volkskunst.

15.00 fr.
Gaston Martens.

Het gouden Jubelfeest, 15.00
Tooneelspel in 3 bedrijven 

S in t-P ietersnacht, 12.00
Drama in 3 bedrijven.

De Groote Neuzen, 15.00
B lijspel in 3 bedrijven 

Lakske, 
blijspel in 1 bedrijf 

De S terke Man,
B lijspel in 1 bedrijf 

Kerm isleven,
B lijspel in 1 bedrijf,

In één bundel 12.00
Prochievrijers,

L andelijk  spel in 4 bedr. (11 h. 
6 d. b ijz .) 2* prijs «Noordstar», 
S taatsprem ie 12.00

D orpsgezag, 3,50
B lijspel in I bedrijf (6 h. 4 d.)

J. Van de Steen. — In den Tempel, 
Tooneelstukje in 1 bedrijf 1.50 fr.

Herman Van Overbeke. — Roeping, 
Drama in 3 bedrijven 7 50 fr.
Fantazie in 1 bedrijf. P rijs  5 fr.

Jozef Boon. — Van een Nonnetje dat 
wonderen Balsem  wou koopen, 

Een spel met een beetje droom en 
een beetje w erkelijkheid  in 1 bedrijf

P rijs  7 fr.
Paus Van Haegendonck, 3,50 

Tooneelstuk in 3 bedr., S taa tsp re
mie. M et dit stuk werd in 1922 ’t 
«L and juw eel» gewonnen (7h 3d.) 

Leentje uit ’t H em elrijk , 2,50 
B lijspel in 1 bedrijf (3 h. 3 d )

De Zot,
Spel van het erf in 3 bedr. S taa ts 
premie (7 h. 1 d.)

The Golden R iver, 5,00
Tooneelspel in 4 bedr, S taa tsp re
mie (11 h. 3 d.)

Asbjcernson. — V ertellingen u it het 
hooge Noorden fr. 4,50; geb. 5,50

Joris Baers. — De B ibliothecaris a ls 
Opvoeder 5.00
De Catalogen 3,75

M. E. Belpaire. — Antwerpen voor 
honderd ja a r  5,00
A ugust Cuppens 9,00
Constance Teichm ann 12,00
W onderland. 8 deelen, e lk  8,00 

Steph. Claes-Vetter. — Stil Leven, 
Roman 16,00
V ertelsels u it het schoone Hem el
r ijk  fr. 4,50; geb. 5,50

H. Cruysberghs. — Onze verlossing
6,00

Louisa Duykers. — Zij die getrouw  
bleef, roman 18,00

Joris Eeckhout. — L itte ra ire  Profie
len, 2® deel 20,00
Onze Priestersd ichters

fr. 7,50; geb. 9,00 
Proza van V laamsche P riesters

fr. 8,50; geb. 9,00 
Francis Finn. — Diamanten ring  9,00 

Sneeuw itje 12,00
Zijn beste ja a r  11,00

Lod. Lavki. — Fonske 7,00

BEVREDIGING
zijn uw deel op de avonden dat g e  

gen iet van

LOBBE EN SEFA

een w onderlijk geestig  boek over 
tw ee V laam sche kinderen en al hun 
lief en leed. De Antwerpsche Volks- 
rom antiek, de kerm is, de haven, de 
w orsteltent, heel het land van Breu
ghel en P allie ter, in een k leur en lijn  
die u nimmer vergeten zult. De illus- 
d it gebied ooit werd gem aakt. V raagt 
het nog vandaag aan uw boekhande
laar. M et LOBE EN SEFA komt een 
boek in uw  boekenkast, dat er niet 
meer u it zal verdwijnen.

Ingenaaid fr. 20. Gebonden fr. 28. 
LOBBE EN SEFA zullen u vertrouwd 
worden als uw beste vriendjes !

«DE SIK K EL», K ruishofstraat, 223 
Antwerpen.

Te verkrijgen in
Boekhandel- Volksverheffing 

Onderwijsstraat, Aalst.

SPROETEN
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

Te koop in alle apotheken.
Apotheek LALEMAN te Iseghem.

ECZEMA
huiduitslag, roode vlekken, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FAMILIEZIEKEBOND VQLHSBELMII)
VLAAMSCH HUIS ISEflHEffl
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

En telt reeds meer dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

verwonding 
dadelijk

Dooien 4  en 7'/a frank In alle Apotheke.-

De Bron der uiilzen
V ervolg en slot.

De drie w ijzen sloten zich intus- 
schen in hun ongeluk bij e lkaar aan. 
Zij bedelden overdag bij dezelfde tem- 
pelpoort en sliepen des nachts op het
zelfde dak. Op die w ijze hadden zij 
ten minste gelegenheid zich den tijd  
te korten door het gezam enlijk  onder
zoeken van al het wonderbare, dat zij 
bij dingen en menschen opmerkten.

Op een nacht dat ze, zij aan zij, 
sliepen op een dak, dat dicht begroeid 
was met roode bedwelmende papavers, 
werd de oudste van hen w akker en 
nauw elijks had hij een blik om zich 
heen geworpen, of hij wekte de beide 
anderen.

«Gezegend zij onze armoede, die ons 
noodzaakt in de open lucht te slapen», 
sprak hij tot hen. «O ntwaakt en heft 
uw oogen op naar den hemel».

«Nu», zeide de droogte met een w at 
zachter stem, «d it was een nacht, dien 
niemand, die hem gezien heeft, ooit 
kan vergeten . Het heelal was zoo licht, 
dat de hemel, die m eestal op een vast 

j gew elf ge lijk t, diep en doorschijnend 
en vol golven scheen als een zee. Het 
licht stroomde er heen en w eer en men 
zag de sterren drijven op ongelijkte 
diepten, sommige midden in de lich t
golven, andere op hun oppervlakte.

M aar zoo ver m ogelijk en zoo hoog 
m ogelijk zagen de drie mannen een 
zw akke duisternis en dat duistere 
vloog door de ruim te a ls  een bal en



Gij allen die min of meer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Bronchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku 
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproefd htbt zonder afdornd effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dat er een middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsibaisém Marl Toms, Resina zalf, Microbenpiiien
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  gebru ik  d e d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en a ldus ’t b est voorbehoedm iddel is  tegen  d e ter in g en ’t zekere g en eesm id d e l van 
Schrijft orn Inlichtingen aan M ARTIN  TO M S, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel ASTHIYIA 

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

PRIJZEN : Zonder Zalf 17,50 fr., m etZa lf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling roor 18 dagen 85 fr .,  Serie ran 6 weken 185 fr.

Het Oud Bier der
is gekend voor

P ECTOI DS
Overtreffen alle andere zwarte p i l l e k e r s  tegen den hoest !

ZIJ KOSTEN E N K E L  4 F R A N K  ! 
U W  APO TH EK ER  HEEFT ER !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frisschï mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS- SCH ACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuw e en okasie m otors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inlichtingen en beschavingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

ZANNEKIN
DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

Alieenvetkoop voor Iseghem en omliggende :

S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers  en koffiehuizen

Naringdoeners, zoekt uw profijt;!;!

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

gepoederd worden met

D U L C I O R  P O E I E R
Te kooop in alle goede Apotheken. 

DE DOOS 1 ,50  FR.

DE VALLENDE 
ZIEKTEN!

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig Is tegen deze 

wreede kwaa!

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs X 30 frank

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go 3d gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is
M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ft en  van g en ez in g  z e lfs  van g eva llen  d ie r e ed s  m eer

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

Volledige tekst met beschrijvln?, uitleg en behandeling der 
Vallende Ziekten wordt overal GRATIS gezonden op aanvraag.

- M'

brauiueffl i e  Arend,,
't gezondste, kloekste, aangenaamste

A. Liouwaege-Verstraete, Cortemarck M 0 N 6

POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

OMDAT
W 'A.A.FIOM  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard  ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebber,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschrevea 

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

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

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

12 pakjes 4,50 fr. 
25 pakjes 8,00 fr.

S u i k e r b a k k e r s

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor St N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

Su ikers, D oopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Qroote keus van Spekken, escence, acidulé, forré.

E ierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In 't klein
Bijzondere Prijzen voo r V oortverkoopers

P I A N O S
B. Van Hyfte

Gent, Nederkouter, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

MUZIEK

a POIKKA DEWALVïsck?.4 -
D I S P e J T R / M T A N T W E R P E N .

SPECIAAL 
voor» 6«AND, HAARWORM j

QAARSZISKTE. JEUKT* e n a iu  AN0E3E

VELÜiftTEM.
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

HU I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Qroote keus van Phono’s 
(spreekmachlenen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violen, Mandolinen enz.
—: Alletoebehoorten :—

VOOR u w

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUERE - HUYSERTRUVT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en v ern issen . 
Qroote keus van spon sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, traploopers en karpetten

Trouw e bsdlenlng Lage prijzen

B L O E D T H E E
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
O E N E E S T  A L L E R B E S T  EN  O P  R A D IK A L E  W IJZ E  :

u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
verstopp in g, d raa iin gen , g a l ,  slijm en , enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V an d en b u ssch e
49, R IJS E L S TR A A T , 49,

Prijs 4,50frank  P rijst 4,50jrank
M EEN EN

P rijs 4,50 frank

Hebt g i j  p ijnen in de. lenden  ?
Kunt g i j  m oeilijk  o j  pijnlijk  

uw water maken ?
Is uw water troebel o f  te sterk gek leu rd  ? 
Lij at g i j  aan jich t , h eup■ o f  lend en jich t ? 

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

Is g e h e e l  uw lichaam  on tste ld  I
door een vuilen brand ?

? 7
Dit a lle s  zijn de zekere 

kenteekens dat uwe 
Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 

■ m ogelijk  uw toevlu ch t m oet ■ 
nem en tot een e e rn s t ig e  en  
nauwkeurige b ehandelin g m et

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

gen, bekomen door het gebiuik van deze 
wondere geneesmiddelen, zijn het beste 
bewijs dat zij alleen in staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

0 0 EDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kachels en Gasvuren
wendt u tot

Germ. EheMere M
Roeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
nohen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

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

Schoenmagazijn 

n. vandeMe-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote kfusvan mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentle.

Ook verkrijgbaar aan de voordeelloste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgerlef.

Het huis gelast zich met herstellingen.

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

M A A T S C H A P P E L IJK E  Z E T E L

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bljbanhon : Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen :

B ru gge , Crombéke, P operinghe, 
Harelbeke, M oeskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.

Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

BIJHUIS TE  ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

?
■ ■ ■ ■

Waarom hoesten al* BORSTPILLEN LALEMAN 
U radikaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn HJden als CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst, 

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 
der apotheek Laleman daartoe de ge

schikte middel is ?

Waarom zelf ziek of zuchtig zijn als U ter apotheek 
Laleman alles kunt verkrijgen om U ge

zond te maken ?

DUS VOOR] ALLES NAAR DE

ApntneeH Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon 63

RORTRIJXSCHE ROlllli- 
■EH VPOTHEEKHflS -

BUREEL :

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 382.

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’t koopen, verkoopen van gronden 
en huizen, over ’t overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O p m a k e n  van  P lans  e n  B est ekk en  

voor ’t bouwen van huizen, vllU’s, 
fabrieken, enz.

—  A l le r h a n d e  V b r z e k e r in q e n  —  

B ra n d  - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

Drukkerij « Volksverheffing 
Onderwijsstraat, 14.

Aalst.

kwam  a l dichter bij en naarm ate de 
bal naderde, begon hij te lichten. M aar 
hij lichtte zooals rozen — God late 
ze a lle verdorren — wanneer ze pas 
uit den knop komen. H ij werd al groo- 
te r  en het donkere hulsel er om heen 
sprong langzam erhand en het licht 
barste naar buiten in v ier heldere b la
deren aan de kanten. E indelijk , toen 
hij zoo ver naar beneden w as gekomen 
a ls de dichtstb ijzijnde ster, hield hij 
stil. Toen bogen de donkere stukken 
geheel op zijde en er w ikkelde zich het 
eene blad na het andere los van een 
prachtig  stralend rozenkleurig  licht, 
tot hij e indelijk  geheel k laa r  w as en 
straalde als de schoonste onder de 
sterren.

Toen de arm e mannen dat zagen, 
zei hun w ijsheid  hun, dat op dit uur 
op aarde een m achtig Koning geboren 
werd, een w iens macht die van Cyrus 
en A lexander te boven zou gaan.

«En ze zeiden tot e lkander: «L aa t 
ons naar den vader en de moeder van 
den Pasgeborene gaan  en hun zeggen 
w at we zooeven gezien hebben. M is
schien dat ze ons dan beloonen met 
een zak munten of met een gouden 
armband».

Ze namen hunne lange w andelsta
ven op en begaven zich op w eg. Ze 
gingen de stad door en de stadspoort 
uit. M aar daar w aren ze een oogen
blik in de w ar, want nu breidde zich 
voor hen u it de groote droge, lieflijke 
woestijn , die de menschen verafschu
wen. Toen zagen ze, hoe de nieuwe 
ster een sm alle streep licht over het *

woestijnzand w ierp en zij g ingen g e 
troost voort met de ster als w egw ij
zer.

Zij g ingen den heelen nacht voort 
over de w itte  zandvlakte en onder den 
heelen tocht spraken ze over den jon
gen pasgeboren Koning, dien ze zou
den vinden, slapend in een gouden 
w ieg, en spelend met edelgesteenten. 
Zij verkortten  de uren van den nacht 
door er over te spreken, hoe zij tot 
zijn vader, den koning, zouden gaan 
en tot zijn moeder, de koningin, en 
hun zeggen dat de hemel hun zoon 
kracht en macht en schoonheid en g e 
luk voorspelde, grooter dan die van 
Salomo.

Ze verhieven er zich op, dat God hen 
geroepen had om de ster te zien. Ze 
zeiden, dat de ouders van den jongge
borene hen niet met minder dan tw in
tig  zakken goud konden beloonen. 
M isschien zouden zij zelfs wel zooveel 
geven, dat zij de pijn van de armoede 
niet meer behoefden te dragen.

Ik lag  op de loer in de w oestijn  als 
een leeuw », zei de droogte, «en wilde 
•m ij^f) de reiz igers werpen met alle 
ellende \an den dood, m aar ze ont
kwam en m ij. De ster leidde hen den 
heelen nacht en tegen den morgen, 
toen het licht werd en de andere ste r
ren verbleekten, bleef deze hardnek- j 
k ig  staan en lichtte over de woestijn , i 
tot ze hen geleid  had naar een oase, 
w aar zij een bron en vruchtdragende 
boomen vonden. D aar rustten zij den 
geheelen dag en eerst tegen den nacht, 
toen ze het sterrenlicht over de woes-

tijnzagen , gingen zij verder.
«Voor een mensch», g ing  de droogte 

voort, «w as het een heerlijke wande
ling. De ster leidde hen zoo, dat ze 
honger noch dorst behoefden te lijden. 
Zij bracht hen voorbij de scherpe d is
tels. Zij ontweken het diepe losse 
stuifzand, zij ontweken den scherpen 
zonneschijn en den heeten w oestijn 
storm. De drie w ijzen zeiden aanhou
dend tegen e lkaar : «God beschermt 
ons en zegent onzen g an g ; w ij zijn 
Zijn gezanten».

«M aar zoo langzam erhand k reeg  ik 
toch macht over hen», g in g  de droogte 
voort. «H et hart van die sterrenreiz i
gers veranderde in een woestijn , even 
droog als die w aar ze doortrokken. Zij 
werden vol onvruchtbaren trots en 
verwoestende g ierigheid . «W ij zijn 
Godsgezanten», herhaalden de drie 
W ijzen. «De vader van den pasgebo
ren Koning beloont ons niet te hoog, 
als hij ons een karavaan  schenkt, be
laden met goud».

«E indelijk leidde een ster hen over 
den beroemden Jordaan en de heuvels 
van Jeruzalem  op. En op een nacht 
bleef die staan  boven de stad Beth le
hem, die tusschen de groene olijven op 
een heuvel lag  te schitteren.

«De drie W ijzen zagen rond naar 
een paleis en vestingtorens en muren 
en al zulke dingen, die bij een konings
stad hooren; m aar zij zagen niets. En 
w at erger w as, het sterren licht leidde ; 
hen niet eens de stad in, m aar bleef 
staan bij een gro t aan den kant van 
den weg. D aar gleed het zachte licht

naar binnen door de opening entoonde 
den drie w andelaars een kindje, dat 
op zijn moeders schoot ru stig  lag  te 
slapen.

«M aar hoewel nu de drie W ijzen 
zagen, dat het sterren licht het hoofdje 
van het kind om straalde als een kroon, 

’ bleven zij buiten de gro t staan. Zij 
g ingen niet naar binnen om den kleine 
iser en een koninkrijk  te voorspellen. 
Zij wendden zich af zonder hun tegen 
woordigheid te verraden, en zij vlucht
ten van het kind w eg  en liepen te rug  
naar den heuvel.

«Zijn w ij u itgegaan  naar bedelaars, 
die even arm  zijn als w ij? »  zeiden ze. 
«H eeft God ons hierheen geleid, opdat 
w ij met Hem zouden spotten, en eer 
en aanzien voorspellen aan den zoon 
van een schaapherder? Dat kind 
brengt het nooit verder dan dat hij 
zijn kudde hoeden zal h ier in het dal».

De droogte hield op en kn ikte be
vestigend haar toehoorders toe. «Heb 
ik  geen g e lijk ? »  scheen zij te vragen. 
«E r is iets, (lat droger is dan w oestijn 
zand, m aar niets is onvruchtbaarder 
dan het menschenhart».

«De drie W ijzen hadden niet lang 
geloopen, toen het hun voorkwam, dat 
zij verdw aald waren en de ster niet 
goed gevolgd hadden», g in g  de droog
te voort. «En zij zagen omhoog om 
de ster te vinden en den rechten w eg 
M aar toen was de ster, die zij heel 
u it het oosten gevolgd hadden, van 
den heuvel verdwenen».

De drie vreem delingen m aakten een 
heftige bew eging en op hun aan ge

zicht lag  een u itd rukk ing van diepe 
sm art.

«W at nu gebeurde», g ing  de spreek
ster voort, « is van ’t standpunt van 
een mensch u it gezien, m isschien ge 
lukkig . Dit is zeker, dat de drie m an
nen, toen zij de ster niet meer zagen, 
begrepen dat zij tegen  God gezondigd 
hadden. En hun geschiedde», vertelde 
de droogte bevend verder, «zooals het 
veld in den herfst, als de sterke regens 
beginnen. Zij beefden van schrik als 
voor donder en bliksem , hun ziel werd 
w eek, en ootmoed ontsproot in hun 
hart a ls groen g ras.

«D rie dagen en drie nachten dw aal
den zij door het land om het kind te 
vinden, dat zij moesten aanbidden. 
M aar de ster vertoonde zich niet aan 
hen. Zij verdwaalden steeds verder, en 
voelden de grootste sm art en w an
hoop. In den derden nacht kwam en zij 
aan deze bron om te drinken. En toen 
had God hun de zonde vergeven, zoo- 
dat toen ze over het w ater bogen, zij 
daar in de diepte het spiegelbeeld za 
gen van de ster, die hen u it het oosten 
hierheen geleid  had.

«En onm iddellijk zagen zij die ook 
aan den hemel en z ij leidde hen op
nieuw naar de gro t in Bethlehem. En 
zij knielden voor het kind en zeiden : 
«W ij brengen U gouden schalen met 
w ierrook en kostbare kruiden. Gij zult 
de grootste koning worden, die op \ 
aarde geleefd heeft, van haar schep- j 

ping af tot haar ondergang toe».
«Toen legde het kind zijn hand op 

hun gebogen hoofden, en toen zij op

gestaan  waren, had het hun geschen
ken gegeven, grooter dan een koning 
ze geven kon. W ant de oude bedelaar 
was jong geworden, de m elaatsche 
was gezond en de zw arte w as een 
schoon blank man. En men zegt. dat 
zij zoo heerlijk  waren om aan te zien, 
dat zij heentrokken en koning werden
— ieder in eigen land».

De droogte hield op met vertellen 
en de drie vreem delingen prezen haar : 
«Ge hebt goed verteld», zeiden zij.

«M aar het verwondert m ij», zei de - 
eene, «dat de drie W ijzen  niets voor 
de bron deden, die hun de ster toonde. 
Zouden ze zulk een weldaad geheel 
v erge ten ?»

«M oet zulk een bron niet a ltijd  b lij
ven bestaan ?» zei de tweede vreem de
ling, «om den menschen te herinneren, 
dat het geluk , dat verloren wordt op 
de bergen van den hoogmoed, te ru g 
gevonden kan worden in het dal van 
de nederigheid?»

«Zijn de overledenen dan erger dan 
de levenden?» zei de derde. S terft de 
dankbaarheid bij hen, die leven in het 
P a rad ijs ?»

M aar toen zij dat zeiden, sprong de 
droogte op met een kreet. Zij had de 
vreem delingen herkend, ze begreep 
w ie die re iz igers waren. En zij vlucht- 
teals een razende om niet behoeven te 
zien hoe de drie W ijzen hun dienaren 
riepen en hun kam eelen naar de bron 
leidden, alle beladen met w aterzakken , 
en de arm e, stervende bron vulden met 
w ater, dat zij uit het P arad ijs g e 
haald hadden.


