
Mijn liefde groeit, arm volk, met uw nood 
En ik wensch in mijn hart

u groot of dood. 
O Vlaanderland, daar is schuld

in uw schand !
Des grijpt die u liefheeft

den ge esel ter hand 
En slaat U, en slaat zich terzelvertijd, 
Als een vader doet die zijn kind kastijdt

R. De Clercq in « Noodhoorn » MANDELGALM
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A lle mededeelingen moeten ten laatste den Don
derdag avond voor ’t verschijnen van *t blad 
binnengezonden zijn.

De staatsgevaarlijke Ward Hermans heeft 
dus op Maandag 10 Oktober 11. in ’t VI. 
Huis zijn lang verwachte toespraak gehou 
den over ’t leven van onze Vlaamsche jon
gens als houthakkers in de bosschen van 
de Orne, van Fresnes en Auvours. De op
komst was buiten alle verwachting.

Terwijl de muziek de « Vlaamsche Leeuw » 
speelt, komt Ward binnen, gekleed in hout
hakkerskostuum, onder luidruchtige toejui
chingen van heel de zaal.

Om te beginnen, zegde hij, geen meeting 
te zullen houden, maar enkel te willen aan- 
toonen met feiten, wat de laatste oorlog 
was, wat oorlog is en wat de toekomende 
oorlog zijn zal voor ons, Vlamingen.

We willen hier geen verslag geven van 
dezen overprachtigen en leerrijken avond 
waar wij het militaristische beest in al zijn 
wreedheid hebben leeren kennen. We willen 
alleen maar enkele van de vele gebeurte
nissen, door Ward Hermans aangehaald, in 
’t geheugen prenten. Daarom, lezer, bewaar 
dit artiekel, toon het aan vrienden of ken
nissen ter lezing.

* * =1=

Bij den aanvang van de groote menschen- 
slachting, zegde koning Albert de Albelover : 
« Vlamingen, gedenkt den Guldensporen- 
slag». Dat was genoeg om de eenvoudige 
Vlaamsche jongens het vuur in te jagen, 
dot wao nm sic lAfMiwen te doen
vechten en vallen. Op dàt woord n^K'K ĵr 
vele van onze schoonste jongens op als vrij
williger naar een oorlog dia gevoerd werd 
voor Recht en Beschaving(!!??). België 
vroeg van onze Vlaamsche soldaten het of
fer van hun leven: ze volbrachten dat offer. 
En wat kregen ze tot belooning? Haat, ver
volging, beschimping, verachting, van al 
wat overheid was en in ’t bijzonder van 
hen die heldhaftig vochten op 800 km. ach
ter ’t front en nog nooit het vuur hadden 
gezien.

Hoe dat kwam? In 1914 waren ze opge
trokken vol moed en strijdlust, ?e streden 
voor België en ze hoopten; dat België als 
belooning zou geven hetgeen ze als hun 
recht aanzagen in Vlaanderen. Doch alras 
voelden ze zich overal op den achtergrond 
geduwd, ze werden aanzien als goedkoop 
kanonnenvleesch. Het verzet rees overal, de 
frontbeweging ontstond en bereikte haar 
hoogtepunt in 1917. Ongeveer 25.000 VI. 
soldaten stonden gereed om op ’t eerste 
bevel over te loopen. Wiej heeft dat belet? 
Alweer de besten onder de Vlamingen zelf. 
DE V LAM IN G E N  HEBBEN DEN OP
STAND IN  ’T  BELGISCH LEGER T E 
GENGEHOUDEN, en dàt-, ondanks het 
woord van koning Albert: « Vecht en zwijgt ».

Wat was hun belooning nu dààrvoor? De 
best gekende en meest invloedrijke Vlamin
gen werden naar s t r a fk a m p e n  gezon
den, de anderen werden op alle mogelijke 
wijzen het leven ondragelijk gemaakt, en 
dat enkel en alleen omdat ze in ’t leger 
wilden behandeld worden als Vlamingen.

* * *

In die strafkampen was het dat de besten 
onder onze jongens moesten samenleven met 
spionnen, moordenaars en syphilislijders. 
Daar leerden ze 't militarisme kennen in 
zijn volle driestheid.

In de Ornebosschen in Frankrijk moesten 
de « suspects », de verdachten, boomen vellen 
aan 5 c tm . in  h e t uur. Eiken dag moe
sten ze 6 kubieke meter z a a g b a a r  hout 
neerhakken, iets wat onmogelijk was, alles
zins voor hun krachten en met hun voe
ding, zoodat ze bijna eiken dag hun loon 
werden onthouden.

Hun voedsel bestond uit gestampte aard
appelen, 350 gr. brood per dag, en soms 
’n stukje vleesch. Op zekeren keer .zelfs 
werd het vleesch uitgedeeld door een sy- 
philislijder: niemand wilde nog maar iets 
eten, en de arme uitgehongerden kwamen 
overeen om een hongerstaking te houden,

die 4 dagen duurde. Enkele vielen, uitgeput. 
De werkdag begon met zonsopgang en ein
digde met zonsondergang. Hun bed bestond 
uit 'n laag vuil stroo in ’n donker hok, 
allen kregen etterzweren, hun kleeren plak
ten in ’t bloed en in de opene wonden. 
Geen verzorging, geen verband, geen dok 
ter. Ja toch, ééns zagen ze een dokter, maar 
iedereen die hem durfde te raadplegen kreeg 
van dien dokter 8 dagen gevang. Geen prie 
ster ' voor wien ze hun ziel konden bloot
leggen, terwijl zij, de verdachten, leefden 
onder den knoet van de slavendrijvers, men 
sehen van het allerellendigste zedelijk verval. 
Door zulke menschen werd België gediend, 
schoone jongens vermoordde het.

In December 19 19 ( 1) kregen ze eindelijk 
het nieuws dat ze mochten terugkeeren. 
Doch eerst moesten ze al de boomen dia 
nog in ’t moeras lagen er uit slepen. Ze 
hadden 2 versleten paarden die dat niet 
konden, dus legden ze de boomen op hun 
schouders. Het gevolg?

Tegen het einde van den dag la g e n  
20  jo n g e n s  d o o d  en 1, een vader van
4 kinderen was krankzinnig geworden.

Dat gebeurde allemaal voor rekening van 
baron Empain die uit den handel met de 
boomen, geveld met het bloed en het leven 
van Vlaamsche jongens, ontzaglijke kapita
len buitmaakte, met dewelke hij nu zijn 
macht tegen de Vlamingen uitoefent in de 
B elg isch e  verdrukkingspolitiek .

* * *

Hetzelfde gebeurde in Fresnes, Auvours 
en de andere strafkampen waar jongens op
gesloten werden omdat ze hun volk lief
hadden en het niet konden zien vermoorden 
zonder daartegen te protesteeren.

Luister nu, beste lezer, wat voor een paar- 
jaar gebeurde, en wat vandaag nog steeds 
herhaald wordt, in het Fransche strafkamp 
te Biribi in Noord-Afrika.

Gestrafte soldaten, sukkelaars van jon
gens, worden er opgehangen met een ket
ting in de lenden, hun aangezicht wordt: 
met suiker ingesmeerd en daar hangen ze 
dan in de brandende zon, ten prooi aan de 
wespen die er gretig komen azen.

Een jongen zegt: « Ik  ben ziek». De ser
geant trekt met zijn matrak een ronde in 
’t zand, doet den jongen fiks staan met zijn 
gezicht naar de zon en verbiedt hem ook 
maar de kleinste beweging te maken, iets 
wat onmogelijk is in de gloeiende Afrikaan- 
sche zon. Na een paar minuten roert de 
sukkelaar. De zwarte, die op 5 meter er 
van af staat, neemt zijn geweer en schiet 
den jongen dood| heel gewoon alsof het 
een wild dier was.

Een andere wordt aan een paal gebonden, 
en 4 dagen aan een stuk, zonder drinken 
onder de zon geplaatst, beeldt u in wat 
dorst lijden is, lezer. De jongen roept eerst 
om drinken, men lacht met hem; na 4 dagen 
kan hij geen klank meer uitbrengen. Nu 
zal men eindelijk zijn dorst lesschen: hij 
kreeg een heele gamelle vol met... zout
water! !1 Fransche kuituur, Fransche bescha
ving 1

Nog een paar schandaaltjes uit Biribi: 
Gestraften worden naakt tusschen 2 lagen 

scherpe distels geworpen en een andere ge
vangene wordt gedwongen er bovenop te 
staan dansen ofwel, hij wordt voor enkele 
uren begraven onder een mesthoop van al
lerlei vuilnis. Of anders nog, men bindt ze 
vast aan de staart van een muilezel, om ze 
dan duchtig af te ranselen, tot dat een 
zwarte scherpschutter zijn blanken broeder 
afmaakt met een welgemikt schot of een 
steek van zijn bajonet 1

Een krasser geval: 5 gestraften, onder 
geleide van één zwarte, gaan ver buiten 
het kamp een werk uitvoeren. Twee nemen 
de kans te baat en slaan op de vlucht. De 
Senegalees schiet, maar mist. Wat doet de 
schurk nu? Hij schiet éen voor éen de 3 
andere dood en laat ze ter plaatse liggen. 
Dan keert hij terug naar ’t kamp en zegt:

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de
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KERKELIJKE KALENDER

16 Z. 19e Z. na Sinxen, semid. — 17 M. 
H. Hedwigis, wed., semid. — 18 D. H. Lu
cas, Ev., dup. 2 cl. — 19 W. H. Petrus 
van Alcantara, b., dup. — 20 D. II. Joannes 
Cantius, lx, dup. — 21 V. Octd. van 11. 
Donatianujs, dup. maj.' — 22 Z. HH. Ursula 
en Gez,, dup.

n r .  \ r r \  a n

(Mattheus 22, 1-14;

In dien jl.ijd sprak Jesus tot de Opper
priesters en Flajrizeën in gelijkenissen, zeg
gend: Het rijk Üer hemelen is gelijk aan 
een köming. die een bruilofstmaal voor zijn 
zoon had bereid. En hijj zand zijne dienaren 
om de genrodigden tot de bruiloft te roe
pen̂  en rij wilden niet komen. Wederom 

ze zijn met 5 op de vlucht geslagen en ik zond hij andere dienaren en sprak Zegt 
heb er 3 kunnen doodschieten. Lezer, ver- aan ĉe genöodig.ien: Ziet, ik heb mijn maal - 
schiet niet, hij w e rd  GEDECOREERD!! gereed, mijn ossen en mestvee zijn ge-
„  , , , „  , , , . , slacht en alles is bereid: komt ter brui lolt.Fransche kuituur, Fransche beschaving! .Doch zij sloegen er geen acht op en gingen

* * * heen, de een naar zijin hoeve, die andere naar
zijn handelszaken. De overigen grepen zijn

Lezer, denk nu een oogenblik na. Alles dienaren aan5 mishandelden en doodden hen.
wijst er op dat we nog eens oorlog hebben Toen de koning dit vernam, ontstak hij in
eer we 5 jaar verder zijn. Weet gij dat wij toorn en hij zond zijjn leger en verdelgde
reeds aan Frankrijk gebonden zijn, weet gij„ die moordenaars en. stak hunne stad in
vaders en moeders, weet gij vrouwen, dat uw brand. Toen zeide hij tot zijn dienaren:
zonen of uw mannen morgen moeten gaan Het bruilofstmaal is wel gereed, maar de
vechten in den dienst van Frankrijk tegen genOodigden wlaren het friet waardig. Daarom
Italië? Door wiens schuld? Door de schuld gaal naar de kruispunten der straten en
van de Vlaamschgezinde(?) kamerleden met nood igt op de bruiloft al die gij daai zu

„  , . , , , , j  , , , aantreffen. En zijn dienaren gingen de stra-Van Cauwelaert aan t hoofd, door de schuld “u n ,,, teni op en verzlamelden allen, die zij aantro'l-
van de socialisten die nu pronken met een ^  skcMen en „ocden: en de bruiloftsmaal 
zesmaandendienst die onze kinderen reeds uerd gevuld ,m,et gasten. De koning . trad 
van op de schoolbanken wil vergiftigen met [j^j^en om de aanliggende 11 te zien, en hij 
het militarisme. Door de schuld van katho- ?ag cen man die niet im bruilofstkleed was 
lieken en socialisten dus, die met beide han- gedost. En hij zeide hem: Vriend hoe zijl 
den het geheim  Fransch-Belgisch militair gij hlnnengeïkioinen zonder bruilofstkleed ? En 
akkoord hebben gestemd. Wanneer we in deze verstomde. Tloen zeide de koning tot 
den komenden oorlog strijden aan de zijde ?ijne dienaren: Bindt hem handen en voélen 
van Frankrijk, dan zullen de Vlaamsche re-> e® werpt hem daarbuiten in de duisternis, 
gimenten door de Fransche ingesloten wor- daar zal het geween zijn en het geknars

, , • . , , , der tanden Want velen zijn geroepen, maarden, en bu den minsten opstand door de< u u ' , , J B 1
„  , . ,, , . 0  weinigen uitverkoren.Fransche kanonnen zelf neergeschoten. De s
Vlaamsche verdachten zullen naar Biribi ■
worden gezonden. I

Dat is het lot dat de Vlaamsche jongens i V L A A M S C H E  K A L E N D E R  
in den komenden oorlog aan de zijde van' Zondag 16 Oktober, II. Gerardus Maj el la 
Frankrijk te wachten staat. W e zijn reeds 1885. De bond van VlaamsOTe aldvokaten ge
verkocht door België. j sticht. — Maandag 17 Ökt. H. Hedwig 1801

Vlamingen, welk zal uw antwoord zijn bij ' Nederland wórdt: Bataafsclie Republiek.
’t uitbreken van den nieuwen oorlog?

Huismoeders 

Vlaamsche Nationalisten

vooraleer uwe aan- 
koopen te doen, 
overziet onze aan
kondigingen ! 1 !

Richt U tot onze aankondigers !

Dinsdag 18 Okt. H. Lucas. — Woensdag 19 
OM. H. Petrus van Alcantara. — Donderdag 
20 Okt. H. Jan van Kenty. 1653, Comelis da 
Vriendt, lxmwmeesler van het Antwörpsche 
stadhuis Overlijdt. — Vrijdag 21 Okt. H 
HilaTion. — Zaterdag 22 Okt., H. Ursula. 
1906. De Vlaamsche plantenkundige Jan Ig
natius de Beucker overlijdt te Antwerpen.

A b o n n e e r  o p  
«  D e  M a n d e l g a l m  »

Middernacht te Lourdes
Midden de piëteitsvolle zegening van den 

! prächtigen Zomernacht vervolgde ik mijn 
weg, een nachtelijk bezoek aan de Wonder
grot tegemoet...

Aan den onbewöikiten hemel glinsterden in 
nooit-geö venaarde pracht, de myriaden ster
ren, als zoovele lichtpunten Van schitterende 
parels', met kwistige hand rondgestroloiid op 
het onbevlekte kleed van Gods oneindigheid.

Zacht ruiSchend speelde een licht win
dek«, eirideloOsl-zacht, door d^ bladeren der 
wuivende Palmboom en. zingend het eeuwige 
klaag en zegelied der natuurkinderen, hun 
machtigen Schepper ter eere...

Bijwijlen bracht de nachtelijke stilte het 
zOete gerucht der eeuwig-zingende Gave, die 
ginds hare rusteloos-vloietiende golfjes, zil- 
verscihabbig weerspiegelend de lallooze he
mellichten, in grilllig spel voorlstuwde, van 
ots Op nots, eeuwig...

Duizenden voet daarboven, en schitterend 
als de mooiste aller sterren boven liet Ge
nadeoord, glinstert weer het reusachlige 
Kruis op den Pic du Jer. — Door devote 
handen stevig geplant op een der meest-ver- 
hevene toppen der grillige Piyreneën, even 
bezijden Lourdes, rijst het prachtig verlichte 
teeken onzer Verlossing, het kruis van 
Christus. I ! ;

De armen van het Kruis, badende in Gou
den Licht, strekken zich zegenend uit, over 
de vei raderlij ke rotsen héén, over gansch 
de Wereld van Strijdende en Lijdende men
schen. — Uit de vormen van liet Lijdensfi- 
guur, spreekt zoo duïdelijk-innig, de smeek
bede van den dood-gemartelden G'od-Mensch, 
gericht tot diezelfde menschen, voor wier 

hii _éénmaai het Hoogste 
Nimmer is me, in de diepe Tragiek die 

opgesloten ligt, àl-wijd, in het Kruis, betel
en! mooier vioorgekomen : de eindeloosheid 
der Christus-Liefde, eeuwig in Liefde,' 
eeuwig in Vergeven, eeuwig in Barmhar
tigheid

Hoog boven al de ellende en de bitterheid 
der ontgoochelingen, die ions arm mensehen- 
hart vanéénrijten in razende smart; haogi 
boven het dieps’.e Lijden onzer Ziel, om de 
laagheid en de lafheid der schande-wereld, 
rijst steeds de serene Figuur van het Zinne
beeld der diepste ellende, het opperste Lij
den: dit van Christus.

Een nooit-gekend gevioel van diepe smart, 
en tevens van eimdeloOze hoop, mengt zich 
aiureoleerend, rond het Kruis; smart 0111 de 
laagheid der menischen-ondalnkbaarheid, en 
ihoöp op de eeuwige toekomst van Rechtvaar
digheid en Liefde, dolor het Kruis.

Zoo diep irJoet het inslaan in het Hart van 
iedereen die het groote geluk heeft de atmow- 
feer van Lourdes rondom zich te voelen.
— Dit is «de Ziel van Lourdes — Men 
voelt zich zöo gemakkelijik ontheven aan liet 
neerdrukkende materieel dez r Wereld, en 
zoO veel dichter bij: God en tot God aange
trokkén. — Oiolk dién avond wenkte bet. 
Glanzende Kruis, zoo zacht-smeekend en 
hoOp-gevenid, Om Ons zélf op te wekken tot 
het plegen van het offer, dat God met de 
inenschen zal helpen verzoenen: PER CRU- 
CEM AT LUCEIMi; door het kruis tol liet 
Licht. f !

;Over de vele gedachten en gevoelens die 
op zulke oügenbli kken opborrelen uit ons 
zoekend en w ereld-onrustig Harte, komt ten 
slotte één grOoil gevoelen overstemmen: het 
Gevoelen van den Vrede, den Vrede van hel 
Kruis. i I

Dien mooien avond ook dwaalden mijne 
gedachten als onwillekeurig af, en volgden 
tover de hlotojge wit-besneeuwde bergen héén, 
langs valleien en velden, over bosschen en 
velden, over de klotsende zeeën en de ein- 
delocze grauwheid der zandwoestijnen, steeds 
verder, tot, waar vele eeuwen geleden, in 
een nacht als dezen, eene Maagd een Kin
deken in doeken wikkelde au legde in een 
Kribbe van slroO, wijl de scharen van Ju
belende Engelen de zoele lucht doorwiekten, 
en de Wereld de blijde lijding brachten: 
Er is een Kindeken geboren in Betlehem... 
In dien nacht van Zegen, schalde de God- 
lovende belofte den menschen liegen: EERE 
AAN GOD IN DEN HOOGE EN VREDE 
OP AARDE DEN MENSCHEN DIE VAN 
GOEDEN W ILLE ZIJN. — Dien Vrede, die 
den nieuwgeboren Christus, van uit de scha- 
imele Kribbe, de verlangend-uitziende We
reld bracht, jubel heden nog' op uit het



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

b u i t e n l a n d B i n n e n l a n d
De Rariioposl van RuysseledeFrankr^k -R usland

't Heeft er nogal gespannen tusschen ingehuldigd werd, heeft de heer Jaspar, mi-
Frankrijk en Rusland, en wel om wille van n;ster van koloniën, een telegram gestuurd
den Russischen gezant Rakowski te Parijs, aan den gouverneur van Congo.
Die had nl. in een openbare vergadering Want naar het al dien tijd heette moest
verklaart dat met alle kracht moet gestreefd dit draadlooze zendstation vooral dienen om 

, , , , <_• n  ï . België met Congo in rechtstreeksche ver
worden naar de wereldrevolutie. Ge kunt bin| te steUen Qp dlt telegram kwam
denken dat Frankrijk er met veel aan houdt echter geen antwoor(j. Hoe dit komt? Heel

geopend lol Dinsdag 18 Oktober. De prijs is 
naald op 25 fr., een halve llescli wijn;, m- 
begi epen. Men kan inschrijven in de bu- 
reelen van ’t Secretariaat en bij de leden 

Toen het radiozend station van R u y s s e le d e . van hel Feestconiiteit.

Toekomende week verslag van de Gemeen
teraadszitting van 14 Oktober.

GEMEENTEKERKHOF. — Kr wordt aan

een vreemde gezant te herbergen die open 
lijk aanstuurt op revolutie. Er zijn dus on- 
derhandelingen begonnen om Rakowski weg

de bevolking bekend gemaakt dal de volgen
de werken op volgende dagen verboden zijn: 

1. — Van af 26 Oktober lot en met 2 
November het plaatsen oi veranderen Van 
gedenksl.eenen, het maken of veranderen vaneenvoudig, het werd in Congo niet opge

vangen en kan er niet opgevangen worden.
Immers voor verbinding met Congo, zijn (grafkelders:

. . .  , , j  . . , , alleen korte golflengten bruikbaar, en Ruys-j 2. ^ an Oktober tol en mei
te krijgen, doch ̂ dat gaat nog zoo gemakke- selede werkt fnet iange golven van 17.0001 November, het plaatsen en schilderen van

km. i kruisen, liet schilderen cf kuischen van ge
Het schoonste echter is dat men enkel jdenksteenen, en alle andere werken, 

dit nu te weet komt, dat dit station, naar’ "

lijk niet; misschien zou het wel tot een 
formeele breuk gekomen zijn tusschen de 
twee landen, zooals tusschen Engeland en
Rusland vroeger, ware het niet dat tusschen het heette speciaal voor rechtstreeksche Con~ 
Frankrijk en de Sovjets ekonomische on- go-verbinding, ingericht, niet dienstig kan
derhandelingen „  den gang z,jn. dfc door g  'Verden
het afbreken der betrekkingen natuurlijk ook

dus weerom tienta llen m illioenen weggesme
ten, die ieder van onsi zal helpen betalen, 

in  ’t water zouden vallen. E n  waar geldelijke Doch zou er 4aar we llicht geen ander 

voordeelen te behalen zijn, ja, daar kan wel venijn onder zitten., en moest het fabeltje

wat door de vingers gezien worden. der rechtstreeksche Congo-verbinding niet
dienen, om de voorziene uitgaven, door onze 

! E lz a s - E o t lia r iiig e n  brave volksvertegenwoordigers te doen slik-
V L A A N D E R E N : Oppervlakte 13,708 25., H ie r ook alweer speelt de Fransche be- ken.

— Bevolking 4,651,970. — Per vierk. kilometer schaving een hate lijke rol. De toestanden E n  we zijn  er voorzeker niet heel ve r af. ^

339 inwoners. in  Elzas gelijken wonderwel op de onze in ^  ^ g e S ijS d o e l w a a r - 'voor verscheidene. -  A lbe it, Jantje, Avon

W A L L O N IË : Oppervlakte 15,743. Be- Vlaanderen. A ls bewijs: voor d it zendstation opgericht werd, te ve r- 'tuu r en P rince Charles en Noël, alle v ijf

volking 2,919,417. — Per vierk. kilometer 185 Te Straatsburg werd onlangs een nieuwe j u|]<en_ station maakt veeleer deel van in  lading met suikerboomen voor verschei

inwoners. 1 • Partij gesticht voor Zelfbestuur. D ie heeft de m ilita ire  verdedigingswerken die h ie r dene. — Germaine met lijnzaad voor Alf.

De stichting van België in 1830 ten gevolge? o.a. op haar programma: langs alle kanten in West-Vlaanderen u it Dasscnville, Lendelede. 1— Celina en Andrea

v n n  Fransdie kuineriien en Engelsche a f g u n s t  i )  A ls dadelijke vereischte, zelfbestuur den grond rijzen; en die alle gedaan worden de Zu lie  met bcurigoed voor verscheidene
van 1 r<Mibui6 & o T i. ; .... i. ï . .1... ran lact m  in fivwßpnqtemminif met den n _____ ____1 __________  n u . i__> ,

Deze maatregel is niei van toepassing voor 
de graven van degene die op 1 Xovembe 
niet meer dan één maand begraven zijn, op 
voorwaarde ■clat alle werk geëindigd weze op 
2ü Oktober,

Vraagt aan u /en winkelier de Vlaamsc'ie chicorei 
M OK A ! 

t Is de beste!

SCH EEPVAART
Van 24 Sepl. tot 13 Okt.

Vroom en Vrij en Emile met beuiigoed

opende voor het Vlaamsche Volk een tijdperk 

van achteruitgang, verval en ellende.

vooi Elzas en Lotharingen binnen het kader 
van Frankrijk. Het onmiddellijk doel is niet 
scheiding, maar wel zelfbestuur. Nochtans 
voegt de partij er aan toe : het e in d d o e l  
van de Elzas-Lotharingsche autonomistische 
partij is: een vrij Elzas-Lotharingen, als lid 
van de vereenigde staten van Europa;

2) De raseigenschappen van de bevol-

F ransch

4) Al de hoogere zoowel als de lagere 
posten in de openbare besturen moeten aan 
Elzas-Lotharingers worden voorbehouden;

5) De ondergrondsche rijkdommen, de 
mijnen, enz., moeten Elzas-Lotharingsche 
staatseigendom worden. (Denk hierbij op

'Kruis, het Kruis van Dienzelfden Christus, 
die in zegening geboren werd...

IWijl ik aldus in gedachten langzaam voort 
stapte, onder den diepen indruk die de 
plechtige stilte van het middernachtelijk uur 
nog vermeerderde, galmden me plots 
uit de wïj|d-opene piojorten van de Rozen-, haafd;
krans-kerk. de lonen valn plechlig-aandoendo * 3) Het Duitsch dient den voorrang te
muziek tegen — Heerlijk ruischten nu de krijgen in alle takken van openbaar leven, 
machlige akkoorden over de eenzame uiige-, onderwijs, bestuur, gerecht, kerk. Het 
sli ektheid der Esplanade.

iNu smeekend uit de diepten van Mensche 
lijke Zielesmart, dan weer vol verlangen 
naar de nooil-genloeg voldane Heerlijkheid 
der hoogste betrachtingen. In slijgende-cn 
dalende, betrouw en hoop en Liefde-volle 
klanken, steeg uit de duizenden kelen eene 
neergeknielde God-,aanbiddende menigte, als 
wierook walmen tol voor den troon van God 
den machtigen CREDO.

IK GELOOF IN EEN GOD, SCHEPPER, 
lEémig doefliet aan, als, op een gezegend 

uur als dit, wijl alles in diepe ruste ge 
dompeld is‘. de geloofsbelijdenis van die on 
telbaren, allen één in gelooven, in hopen en 
beminnen, opstijgt in Geestdriftige Jubeling 

jMenschelijke woorden kunnen niet weer 
geven: de ontroering die U dolor hel Harte 
zindert in een mengsel van Heiligen Eerbied 
en Hoogste Zaligheid, onder het bij Won e* 
der Al i dd ernach tel ij ke MÜs, in Lourdes.

Tranen alleen ku|nnen de vertolking zijn 
der Gevoelens die U overmeesteren, wan 
neer, midden de tooverachtige schittering 
van Goud- en Zilveren Priestergewaden, on
der de majesteitsvollc koppeling van marnie
ren Kathedraal gewelven, den God-Menseh 
nederdaalt in de handen van den Priester,
— Wanneer de doodstille verbroken wordt 
do|or hel licht-fezelen der Clönsekratie-wóor 
den en het Zilveren ringelen van bellen, 
en de duizenden koppen zich in één gebaar 
néérbuigen voor Hun Glod. — Hun God, die 
onder hen kojmt, in de onzichtbare, ja, maar 
zojo goed voelbare tegenwoordigheid van het 
witte genadebrood.

op last en in overeenstemming niet den 
Franschen legerstaf ! „

Ge moet immers wel weten dat België 
o n a fh a n k e li jk  isl!

Het am ortisatiefom ls

Danaro met mais voor Médard Van der 
Avenne-Devos. — Emile en Germaine me 
.Lijnzaad voor Alf- Dasslanvillle, Lendelede, - 
Vroom en Vrij en Stad Roesselaere me 
beurigoed vönr verscheidene. — Maria, Re 

In een paar reken kon men verleden w eek  nilde en Adeline alle drie met koolzaad voor 
in alle dagbladen lezen, dat de ministerraad de gebr. Van de Moortele. — C. A. B. 155 
beslist had de jaarlijksche som bestemd voor in lading mot lijnkoeken voor de gebr. Van 
’t amortisatiefonds, met enkele millioenen de Moortele. — Mores met ciment voor de 

van king moeten worden erkend en gehand- zou verminderen. En de lasten in evenre- : \ye Vandewalle, de We Dumoulin en (
digheid, zult ge zeggen? Ja, daarvan heeft i )ecaigny. — Xerxes met kolen voor R. Tan 
men niet gesproken! ghe, Roesselaere

Wellicht zullen die millioenen moeten die ■ 
nen om de linie der Maasforten, naar het i A LLE  SLACH V AN  BRU IKBARE KIS 
plan van den Franschen legerstaf, op te : TEN  TE  KOOP BIJ J. VERSTRAETE

De Jubeling van het SANCTUS gloriel 
op, in onweerstaanbare geesldrift van Chris
tenen, die Hun Beminden God met de Palm 
wuiving van Hun Harte verwelkomen. HO
SANNA IN DEN HOOGE.

Dan weer stijgen de klanken van hei ont
roerende AGNUS DEI, in onbegrensde hoop 
op, tot den eeuiwig-goeden Herder, vol ver 
w,achting en zachten aandrang. LAM GODS, 
DAT WEGNEEMT DE ZONDEN DER WE
RELD, ONTFERM l' ONZER...

Éénmaal noig buigen de hoofden onder de 
àl-w'ijde zegening van de Priesterhand, en 
langzaam loopt de reusaehtige massa der 
geloovigen heen.

iVoor het Tabernakel blijft slechts de
Eeuwige Godslamp, in zacht geflonker, da 
tegenwoordigheid aanduiden van de oppers ie 
Almacht...

Hel Sakrificie der Nieuwe Wet is op de 
onbloedige wij'zle aan het Altaar volbracht...

Aaïl d en  helderen Hemel glinsteren mooi
er en zachter de ontelbare sterren, terwijl 
de Gave almaardoiar het Eeuwig- ruischende 
Lied barer springende waters, op de vleu
gels van liet lichl-sidderend windeke over
draagt, eindeloos zacht... ais biddend...

(’t vervolgt)

VLAAM SCH \ IE H V S
Op Zondag 6 November aanst. wordt te 

Roeselare in ’t VI. Huis te 2 uur een kon- 
gres gehouden, uitsluitend voor VI. natio
nalisten. Alleman daarheen!!

mag in de school worden onder- bouwen. Want ziet ge, Frankrijk wordt het i ROUSSELARESTR., RECHTOVER ’T  
wezen, maar enkel als vreemde taal ; moe van te wachten, dit heeft generaal Pé- i ---------------  ---------- ’

tain laten verstaan te Dinant. En Frankrijks 
nederige dienaar — het onafhankelijke (? !) 
België 
zuster 1

KERKH O F ALH IER . 

CFBO'.iRTEN Jenny Cloet d. v.

9-X0-27

Julien
misdoet niet graag zijn groote ên ^iar] ;; Deblauwc, Ommegangslr. ßi.

Raphaël Vandorpe z. v. Remi en Julia Vin
Kond het P ra a lg ra f !gheïuwe, mol 169. —f Godfried Geldtof
van Em iel Verhaeren jv. Maurice en Marie-Louise Vanhauwacrt

Tri . . . . .  , „  Volgens de dagbladen ons gemeld heb-;H. Ilertslr. 1 . — André Demeiirisse z. v,
onze Vlaamsche koolmijnen in de Kempen,- ^  * erd er 6 Zondag 9 Oktober een*Julien en Joanna Stove, Ommegangslr. ')I

gen Vlaanderen versterken! N .v.d .R .) ren. Ter dier gelegenheid heeft de koning,;, (OVERLIJDENS■ Aloysius Dewnlf z b 53 
* * * de koningin en de regeering een hulde ko-! ; Ar . . , „

.. . men berngen aan den afgestorvenen letter-, F , . ' "p, ̂ !!'ia' ,CC. f '  v' niV)a
Overal rijst verzet tegen de dwingelandij kundige. Dit kan nu wel niemand euvel i L l'8hl®n- ~  ] b^dde Staes hinsli. 60 j. echt-

van waar ze ook kome. Dwingelandij strijdt opnemen; maar hetgeen hier nogmaals dui-,S'eniü‘0 c '• ('m  ̂ Lapeire. Achiel Braban
tegen de natuurlijke menschelijke vrijheid, delijk uitschijnt is het feit dat men aan het j 20 j. z. v. Alois en E
en wie niet verblind is door eigenbelang 
en postjes, komt er tegen in opstand, al 
weze het dan ook tegen het zoogezegd wettig 
(maar verdrukkend !) gezag.

Hof niet schijnt te vermoeden, dat er ook; HUWELIJKEN-
vlödie Seys.

Aug. Anckaert schoenm
Vlaamsche letterkundigen en Vlaamsche r56 j. en Lucia Malysse, gouvernante 19 
kunstenaars in het land wonen, die minstens b. h. w, — Guillaume Bruvneel schoenm 21 
van zoo groote beteekenis geweest zijn als ' j. en Ivonne Vandecaopelie bottienst I Q ~ 
Em. Verhaeren. Nog nimmer hebben wi|;bcjde alhier wonende ’

Voor uwe elektrische inrichtingen van drijf
kracht, verlichting, verwarming, bellen, tele
foon en radioinstellingen, wendt u tot ’t huis 

HENRI SOIOENS-SCHACHT  
Hondstraat, 14, Iseghem 

Aankoop, verkoop en huur 
. van nieuwe en okkasie motors.

Alle herstellingen — Spoedigste uitvoering 
Inlichtingen en beschrijvingen zonder ver
bintenis. Voordeelige prijzen.

A P O T H E K E R S D IE N S T : ’s Zondags i -, er
gehoord dat koning en koningin een graf 
zijn gaan bezoeken van eene onzer talrijke 
afgestorvene Vlaamsche kunstenaars. Voor maar één apotheek van stad' open. Apotheke.' van 
hen schijnt enkel een Fransche kunst te dienst : Joseph Verba,mine, markstraat, 
bestaan en enkel die kunst dient gehuldigd; RIJWIELDIEFSTAL -  Maandag avond 
te worden Zoo toont het Koninklijk H o f'p a ts te  de genaamde Blomme uil Rumbeke 
door die kleme feiten, die de mentaliteit , ,
klaar doen nitkomen. dat Vlaamsch« K u l - Æ r ^ Â  f  T ?
tuur en Kunst voor hen .van geen beteekenis ' f , .. . '<uisp.ias, \vantieei lnj
zijn en er voor hen enkel eene ware bescha- 1 nn en 3111 
ving is, namelijk de latijnsche. Hoe wil men 
dan hebben dat Vlaanderen onverdachte ge
negenheid koestere voor een vorstenhuis dat 
de edelste gevoelens en de roemrijkste zijner

van

. was 'zijn rijwiel ver 
dwenen. Klacht werd bij de Politie gedaan..

VA\ KODDE GESTORVEN
Jaarlijks bezwijken duizenden menschen 

dooi de koude. Daarom, zorgt op tijds voor
meer dan uwe winterkleedij en wendt U tot het ge-

S t a d s n i e u w s
'I

mans-,

Uit onze Inrichtingen .. , ,
0  kinderen met erkennen wal

PENSIOENBELANGEN. — Al onze ledbn de helft zijner onderdanen, 
geboren in «db maand october worden verzocht; 
hun pensioenkaart bij hun Patroon te vragen en • 
dfeze naar ons bureel te brengen. i

De vrije verzekerden kunnen ook hunne stor

tingen komen dioen. j GROOTE FEESTELIJKHEDEN op Zon- aTfe^winVerartikek
FAMILIEZIEKENBOND T  VOLKS- dag 23 Oktober 1927, ter gelegenheid van Alsook lakens, kiels, schorten en alle on- 

BELANG. — Stillekens aan zijn we hier op bet 25-jarig bestaan der Stadeleclricileit en dergoed. 
weg naar het 2000e lid!, 't Getal 1750 is reeds Nijverheidsschool, Inhuldiging der nieuwe Genadige priizen 
i ,vtM li tt1!, ' (Mi Fik * n rllnvukf nn f/'tr/Mi \.r i/iinri'i'iL- N ta 11 s l'okalen en ingebi uikstollen dei ga(s. '

Te 11 ure plechtige-ontvangst der Over- ," 
heden. 1 ’ , , *

Onmiddelijk daarna bezoek aan het elee
„ , , . i triekgesiicht.

dat veel menschen maar hét

overschreden. E lk ’n d'uvvke en tegen Nieuwjaar 

zijn we aan 2000.

[Dat moet! Lid! zijn van een ziekeabond isl 
voor ieder vooruitziende werkman plicht, want 

spijtig

; kend huis

F. VAWHAUWAERT-DEMEIJRISSE
Ommegangstraat 9F, ISEGHEM

Groote keus van sargiën, onderbroeks, 
vrouws- en kinderkousen, sjarpen en

Verzorgd werk

t is toah

cot sluiten als ’t kalf verdronken is.

Zoo kregen we deze week ’n paar huisgezin

nen idie eerst nu het nut ervan begrepen. Ze 

hadden n ko s te te  zieke gehad, en daaruit ge- 

eerdi. ’t Was echter n dure les!

Dat kon worden voorkomen dbor onmiddellijk 

Ld te worden.

V A K V E R E E N ïG IN G . —- In de laatste dfa-

gen werd ook ’n flinke vooruitgang geboekt. Aio!

G ij die nog achtergebleven zijt, dbnk eens waar _ 

uw plaats is, als eerlijke werkman en rasfiere' ‘̂ ‘l( Donlay.

Vlaming. tx'vel : De Secret.

D R A N K U IT V O E R . — Ook hier is regel-

Te 12 1/2 groot Banket bij openleare in
schrijving. Gedurende het banket hukle- 
Ixdoon aan de gew ezen Burgemeesters.

Te 3 ure op de Groote Markt opstijging 
van den welgekend on luchtvaarder, Heer l)e- 
vlaeniinck uil Kortrijk.

Te 6 ure Muziek'e nicert en prachtigs ver- 
lichtin|g der Stads openbare gtebouwen.

Te 7 1/2 op de Ivo: rnaiarkt, buitengewip- 
nie Acrobatische vertoioning met Vuurwerk 
door den wereld beroemden Kooi-dedanser

Bürgern, en Schep. 
C. Staes1

matige vooruitgang; zoo moet 

samenwerking tot macht !

het gaan ! Door

A. W erbro iuck 

Het Feestcomiteit :
Allewaert Ern., (Bourgeois Pierre, Daensens

o»-, A * ™ * o r> - v 1 • • •• Alphonse, De Jian Alphonse, Deijonghe Pie-
SPAARKAS. -  B„ ..e laatst. z,tt,ng z m  t„  Dekcirsscllie le l. bewóele Henri,

verschillede nieuwe loden omgekomen. We heo- Gits Robert; Paret Alphonse, Sintobin Ju- 1 
ben er reeds een flink aantal. Ledlen, werft nieu- iCS) Staies Cjriel, Vandéibdgaerde Em,, Van- C O N F E R E N T IE  T E  G E N E V E

we leJen aan, toont hun db voordeelen die ze isfeeriUiste Jean, Van iW itberghe Georges, Mars: «Ondanks al hun verdragen, zal ik 

[lebben met te sparen in eigen inrichtingen. Zit- W erbrouek A. ’ ten slotte nog verplicht zijn orde in hun inter-

ting eiken Zondbg van ? tot 10 u. in ’t Vlaamschi' N. B. De inschrijv ingslijsten voor deel- nationalen rwnrnel te stellen.» 

luis. Intrest 4 Va °/°. V r ij van alle belastingen, nr-nie aan t banket wordt van lieden af (Mucha — Warschau )

l l lD O O IE
(Ingezond'en) 

G E M E E N T E R A A D  V A N  6 O K T . 1927.

In laatste vergadering w;erd een wensch gestemd 

voor amnestie. De notaris Depla vraagt indiiea 

e ie wensch reeds, naar behoort, oyerge>.naakt is. 

Neen zegt db secretaris, waarna dfe burgemeester 

vei klaart dat dit onverwijld zal gedaan worden.

Dan leest db burgemeester het afschrift van een 

brief gezonden door de ru a dg leden Depla en 

Be „in aan db Bestendige Afveerdiging en het 

antwoord van die Bestendige Heeren.

Daarna vangt, mét gesloten deuren, eene be

spreking aan nopens 1. de barakken van het 

Albertforads,' die moeten aangekocht; 2. over- 

nemingsprijs ingenomen grondl statie- en Lichter- 

yeldestraat, zaak .volgens onlofleiijke gewoonte 

van het schepencollege reed's sedbrt 5 jaar han

gen Je; 3. verdeeling preudën bouwen werkmanswo

ningen. De premie voor 1927 wordt bepaald op 

1000 frank.

Daarna werd de wedde van de gemeenteontvan

ger verhoogd. De gemeenteontvanger, sedert 18 

jaar in dienst en die geen winkel houdt, in tegen

strijd1 met sommige andbre gemeentebedienden, 

krijgt eene wedldb verscheidene duizenide frank 

lager dan deze van de nieuwgefauriceerdcn lee- 

raar dbr schoenmakersschool.

O P E N B A R E  Z IT T IN G

De titels van oorlogsschadb dbr gemeente be

dragende 108.500 fr. zullen te gelde gemaaktj 

worden bij het gemeentecrediet, mits betaling ge- 

durende 60 jaar van 1000 frank. Nu zal er zaad 

in t bakje zijn om leveraars van db gemeente 

te betalen die sedert meer dan een jaar op be

taling wachten.

In eene vorige vergadering werd beslist eene 

rekening van 200.000 frank te openen bij het ge- 

meente-krediet. Die rekening werdl gebracht ap 

100.000 frank. Bespreking inkomsten en uitgaven 

1927 en vaststelling belastingen.

De burgemeester, die altijd spreekt in naam van 

« zijne partij » leest een papierke af, zeker op

gesteld in t secretariaat, nogal wat cijfers be- 

helzenae, en waaruit, op eene simpele lezing, 

niemand en de lezer zélf waarschijnlijk, niet wijs 

kan wordbn.

Dan vraagt db burgemeester aan M M . Depla 

en BoididEn, wat diesaangaande hun gediacht en 

inzicht is, waarop hem geantwoord! wordlt, dat 

vooraleer hun gedacht en inzicht te laten kennen, 

zij begeeren db voorgebrachte cijfers te ondbr- 

zoeken, om klaar te zien in dbn wezenlijken toe-, 

stand en vragen afschrift van het afgelezen pa

pierke, waarop geen antwoord volgt. ] t

En Haspeslagh zegt aan db burgemeester diat 

hij dte toestand niet rechtzinnig voorlegt en veel 

dingen a a iJ »  -dui lrij- W-

slissingen van dte gemeenteraad! niet uitvoert, on

der andbre op het verbod winkelhouden van ge- 

meentebediendten en M. Boddin voegt erbij dat 

hetzelfde zich voordbet met de benoemde com

missie dbr wegenis die nog maar eens is samen

geroepen. De burgemeester verwijt db minderheid 

niet andters te betrachten dan hem -en de meer

derheid — eigenlijk de minderheid der kiezers 

vertegenwoordigendb — bij de bevolking verdacht 

te maken en te trachten de betaling belasting 

straatgébruik niet te doen binnenkomen. De bur

gemeester, uitgedaagd feiten aan te halen en na

men te noemen, zwijgt lijk  vermoord. 1
Eindelijk na eene lange en nogal woelige be

spreking en na verklaring dbor db mm|derheid 

dat, vooraleer hun de toestand klaar en openhartig 

is blootgelegd en hun db rol belasting straati 

gebruik is voorgelegd1, z ij geen enkele belasting 

uilen stemmen, wordt .db bespreking verdaagd:, 

om « ten gepasten tijdb » voortgezet te wordbn.

M. dte burgemeester van Ardlooie die buiten

gewoon liefhebber is van openbaarheid1, vermeide 

terloops dat De \i' est \T 1 an : 1 ng en De Volksmacht 

wel zoudbn zorgen voor db noodige publiciteit, 

zal voorzeker met genoegen zien dat nog een dbrde 

daci aan zijn welgemeendbn (?) wensch gevolg 
geeft.

Uit de Pers
EEK T R E F F E R !

In «D e  Tijd!» van 9-9-’27 schrijft Adlv. De- 

vleescjhhouwer 5'
« Alles wat in db gemeente geschiedt en wat 

van de gemeente zelf uitgaat kan eii moet ,Vlaarnsch| 

wezen. Alles waarover de gemeente kontrool heeft 

of kan uitoefenen, maakt z ij Vlaamsch met alle 

tnogelijl<e middelen. Dat is plicht, dat is de 

taak van de gemeentebestuurders van Vlaanderen. », 

Wat zou onze Burgemeester nu zeggen van zijn 

«administration communale, Iseghem» in het te

ef oonboek? O f is M. Devleeschhouwer ook ’n 

deingeestige?

De Volksm acht kw aad  ! — De
Volksmacht van 1 Oei. is kwaad op zijn 
meesters Jaspar en de Broqueville, die ons 
lan Frankrijk hinden en naar den oorlog 
leiden. De Vlamingen zijn voor die heeren 
maar goed voor kanionvleesch zegt De Volks
macht, maar De Volksmacht doet zijn best 
0111 de ééne en on verdeelbare katholieke par
tij, die ondir de leiding staal van de Jaspar’s 
en de Broqueville’s groot en sterk te maken. 
En vraag nu niet, dat hij voor die zaak 
zijn werking stake. Daarvoor is de Volks
macht een Ie trouwe knecht, en slaat hij in 
geenen deele vrij. Vrij kan hij niet worden 
oundat hij den moed mist om banbliksems 
Ie liotseeren



“ ^ “ BORSTBALSEM Martin TomsD . N . “ « » ! *  |»»'Kh.i>rit va» 8Ç 0TWC gp Wg Q PP ■ HP■■ MB ESP SB ■ VB BfBBlH IbII BwïàiaiJBP
gen gaal maar door inet de afdankingen; ;
met 1 Oktober werden opnieuw minimum; i  l a ̂  , • ► ► j

is de Koning der Borstmiddelen !
dagen vergoeding en al de verwtirvèn rlechten \

W a a r o m  U  d a n  n i e t  V O L K O M E N  g e n e z e n  v a n  e e n  v e r o u d e r d e  b o r s t z i e k t e ?
’t Moet niet gezegd dat die maatregel bij Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt dóen ! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem Mart. Toms 

dal minister Anseele destijds beloofde dat Te verkrijgen bij alle Apothekers óf bij den Apotheker Specialist Martin Toms, W etstraat, 112, Brussel
er geen afdankingen zouden plaats hebben, 
en ook omdat de syndicaten van spoorman- 
nen hun afgevaardigden tellen in den Be
heerraad der maatschappij, hetgeen destijds 
wend voorgesleld als een der grootste over
winningen van het proletariaat, dat aldus 
meezeggenschap kreeg in die machtige finan- 
tieele instelling.

De ^poolmannen voelen dat ze met die 
maezeggenisqhap niet ver gaan bollai, en 
algemeen wordt dan dok het machtige Na
tionaal syndikaat van konkelfoes beschul
digd.

’t Verwondert ons toch ook, dat dit syn
dikaat dat in 1923 zool stoutmoedig de staking 
proclameerde, nu in zijn schelpe kruipt en 
zwicht voor den minister omdat hij soci
alist is. 1

De perequatie
Het kartel der agenten van de openbare 

diensten vroeg de herziening en de ver
betering der loonen. Laatst hield het daar- 
voor een grootsclie manifestatie te Brussel.

Het kartel verwerpt elke perekwatie die 
geen rekening houden zou van de noodza
kelijkheid eener verbetering der bazisloo- 
nen van 1914 en die tevens niet in. verhou
ding zou zijn met de WABE; ■ ver hoog in g 
der levensduurte.

Het kartel is van meening dat het her
ziene en verbeterde bazislootn van 1914 met 
7 dient vermenigvuldigd en met een ver
hooging van 5 t. li. van de vaste wedde 
voor elke snede van 33 puinten boven heL 
indexcijfer 700.

Het N. S. en de Centrale van openharen 
Dienst, legden hun eischen vast in een op 
de vergadering aangenomen motie luiden
de als volgt: I

«1. Stabilisatie vian het vast gedeelte ian 
«het indexcijfer 700 door met zeven der
den te vermenigvuldigen liet vaste inkomen, 
verminderd van de perekwatie van 1924 en 
de bijgevoegde stammen.

2. Het behoud, vanaf het indexcijfer 700 
van een veranderlijk gedeelte naar verhou
ding van het vasit gedeelte en bevattende 
zooveel maal 5 p. e. van heit vast gedeelte 
als üie index sneden van 35 punten telt 
boven het cijfer 700, met dien verstaande 
dat de snede bekomen wondt van zioodra liet 
18e punt is bereikt van de bedoelde snede 
van 35 punten. »

’t Schijnt echter dat de bevoegde over
heid van een schommelend gedeelte niet 
wil weten. Laat ons hopen dat de Syndikaten 
die zoo rechtmatige eisch er loch zullen 
doorhalen,

liy  de Borstelm akers
Zateerdag 1. 1. vergaderde de Parritaire Com

missie om het voorstel van een nieuwe overeen

komst te bespreken.

In d'en beginne wilden de besprekingen moei- 

lijk  vlotten. j

Naderhand werden echter besluiten geao nen d;e 

ons een stap nader brengen tot dte oiitknooping.

m  de Rolstoorm akers
Met betrek tot db loonen verdiend in de rol-

Op de Borstelfabrieken

t Schijnt dat er firutas zijn waar sommige werk-. \ 
lieden de laatst aangenomene verhooging niet ont-] 

vingen. Dat deze zich onverwijld met het Be-' 

stuur der vereeniging in verbinding stellen en hun 

geval blootleggen opdlat er spoedig kunne op- 

getreden worden.

Centrale Verwarming:
KOUDE EN W ARM E W A TE R V E R D E E L IN G  DOOR H EEL H E T HUIS, 

ONDER D RU KKIN G  DOOR ZELFW ERKEND E GROEPPOMP, 

ZONDER HOOGEN VERG AARBAK

Een triestig; kon flik t
Woensdag 1.1. werd in de Textielfabrieken, 

aangesloten bij dé Kortrijksche Patroonsbond, de j 

lockout sedert eenige dagen in bedekte woorden ' 

aangèkondigd, uitgevoerd. 1 (,

Waarom? ij

In ’t kort laten we hier de gebeurtenissen volgen. '

Rond half September brak in db firma De-j 

poorter d© staking uit onder de bobijnslers gevolg ' 

aan de wegzending van een werkster, zuster van 

een s:ciül:stisch gemeenteraadlid waarvan patroon ,

•beweerdb, d t ze te veel slecht werk had gemaakt1 
en goed garen in den dechet (soort afval) hacf 

geworpen.

De bobijnsters eisehlen db terugaanvaardling. ’s 

Anjerendaags legden ook dg wevers den arbeid 

stil. De socialisten vormen er de mee: de heid en 

dus volgden de andere vereenigaen. Die staking ; (vvaarvan z|j schijnen overtuigd te zijn) zouden < Waarom? Op die fabriek lost iedereen dat

was eenigsrins abnormaal gezien het tusschen db JcUnaö, pleiten en thuis halen, indien zij recht raadsel voor zich zelf op! Persoonlijk was ik1
socialistische vereeniging en den ba>enbond afge- , reedls half en half gaan denken, dat mijn schrij

sloten kontrakt waarin aangeuuidl wordt, dat noch J [ntusschen is db houding van t Patroonsverbond ven Jan niet had bereikt, alleen zijn plotseling;

Gasinrichtingen

L u ie  en gewone badkam ers

T a lryke  referentieën  

in en buiten stad

P lans en devis gratis op aanvraag

S e y n h a e v e
Rousselaerstraa t 13», ISEGHEM

— ns— eau——»BW -  rr nmnwpKMn i

staking noch uitsluiting mag plaats grijpen zonder 

een vooropzeg van veertien dagen.

Den 26 Sept. verwittigde de Pairoonsbond de

Syndikaten dat de arbeid moest hernomen wor

den of dat er strenge maatregelen zouden geno

men worden. Den 30 Sept. vemieuwdfe de pa

troonsbond! zijn schrijven en eischte nu dlat tegen 

4 Oct. het werk hernomen was. Daar dit niet 

gebeurde werden op 5 Oct. alle fabrieken voor 

een dag stilgelegd zoodat er ongeveer 90.000 fr. 

aan loon verloren ging. De socialistische orga

nisatie liet zich echter door die groote beweging 

niel vermurwen en hield vol.

In onze oogen was hun staking ongewettigd) 

gezien er geen vooropzeg was. De dlaad der

patroons was echter schabouwelijk omdlat er daar

door duizende werklieden worden getroffen die 

aan dit heele konflikt geen de minste schuif! 

Iipjdden. , 1
We gingen 'bij den secretaris van db Pa-, 

troonsbond en poogden langs de weg van een 

vei zoeningscomité «dit groot konflikt, dat toch 

een gevolg was van een minieme Oorzaak, te 

verhinderen. 1
M. Mommens kwam tusschen en stelde voor 

<d;it bij Depoorter dien arbeid zou hernomen/ 

wordbn zonder de betrokkene werkster, maar dat 

in db eerste dagen het ontslag voor die werkster 

aan de beoordbeling van het vezelkomiteit zou 

onjdbrworpen wordbn. '

De patroons aanvaarden, de socialisten wei- 

geridbn.

W ij hebben dit heel spijtig gevonden omdat daar

door 2000 werklieden hun dagloon verliezen, de 

werkliedbnbevolking een diagelijksch verlies heeft 

te ondergaan van nagenoeg honderd duizend frank ̂

s zonaier

hardvochtig. In Lauwe ook, waar db werklieden achterblijven ontnam me eiken twijfel, maar Zon

van heel het gebeundb niets afwisten, werdlen de dbg vond1 ik ia m n weekblad dat Jan tegen zijni 

fabrieken gesloten, en db werklieden op straat goesting op mijn schrijven had moeten antwoor- 

gezet. In Harelbeke is er zelfs een mindbre fa- den. H ij trachtte dan ook plezierig te zijn, dat 

briekant die altijd beweerde niet bij den bood is zijn recht, maar lachen als men kwaad is dat 

aangesloten te z:;n, om alzoo dbn Kortrijkschenj gaat niet goed! en ’k voelde dan ook seffens dat

tarief niet te moeien toewassen, die nu, nadat hij achter die gemaakte rarigheid er een fijne dui-

velsche koleire zat.

Waarom toch?

W ij hebben alleen betracht den wat te over

dreven ijver van onzen propagandist te koelen, 

we zagen niet gaarne dat die man om ons belang

te dienen zich zelf geen minuutje rust durfde

gunnen, en zooals aangetoond! is hier hooger, /!in 

we wel geslaagdt

; Alleen spraken we over twee frank die eens het 

het aartbad zou geweest zijn voor den aankoop 

van de persoonlijkheid, en Jan spreekt over 

1000 fr.! Tusschen 1000 fr. en 2 fr. is er nog 

al een groot verschil, zoodiat ik veronderstel dat 

het bij dkt aanbed niet enkel ging om zijn over

tuiging, maar om zijn heele persoon. En dbn| 

moet db kerel die hem de 1000 fr. zou????

altijd1 een minder loon uitbetaalde, zijn werk- 

liedbn op straat gooit. De; gelijk gebeuren is het 

gevolĝ  van een weJerzijdsch onbezonnen optreden 

waarvan en de werklieden de eerste en den handel 

d'e tweede slachtoffers zijn. f

T H IE LT
(Ingezondbn)

Onze Jan !
Drie weken geleuten deelde ik hier ’t eenei 

en 't andbre mee over ons werkhuis, db fabriek’ 

Waelkens, in betrek met dbn zoogezegden nieu

wen bestuurdbr. Ons schrijven heeft heel wat! 

stof opgejaagj, en toch, we moeten eerlijkheids

halve bekennen dlat we in onze gissingen waren
'I;en. I

, dat zij na die uitsluiting een centiem)
stoormakerij van stad werd door dg Syndikaten een veAetering ^  knjgen> en er zekerheidl

vergadering Leleg 0|>. bestond dat na de werkhememing, de leiding der 

socialistische organisatie het recht dbr werkster,

gezamenlijke algemeene 

op vrijdag 1. 1.
o:»

»/T ai t l  t aangeboalen hebben n klein verstand zijn, want
Maanaen naeen, dag voor dag kregen we Jan ... , , . . . , ,. m

hij kan toch aenken dat iemand die 12 tot 15000

frank per jaar verdient zijn positie niet VerJ

koopen kan of zal voor 1000 fr. ! ’t Ware ’n

beetje te kras!

ter scher re weg, aldüs bèkennendb dat er inder- ' ^an verw'it ons l̂at we niet ond’erteekenea, 

dlaad in zijn doen en laten iets onnatuurlijks was maar hij' weet toch wel d'at er no« menscted
en eerst nu Woensdag 12 Oktober omstreeks Seweest zlJn wel onderteekenen, en Jan wtet

11 1/2 uur kregen we hem opnieuw te zien. In voorzeker ook- Ä t  «««mige christenen trots hun

üij'n houding was heel wat verandbrd, den vrijen zeer kath°liek® overtuiging die ondertekenaars

omgang ontbrak en als ’n bedblaar of ’n gewone 'v*s ên orooarooven of te doen broodrooven. 

synjikale propagandist hield hij zich gerust rond] Jan Zlc=h echter gerust stelle, db schrijver

het bureel. ' * 1 ( van IQ,'ees n beetje nader bij hem dan hij denkt,1
t Had in dien tusschentijd nochtans al ge zelf db historie rondi zijn (?) antwoord:.!

beurt, dat werklieden waren gaan klagen en toch Kans tot bovengenoemde praktijken zal Jan met1 
bleef Jan weg! jhem niet krijgen.

’n paar keeren te zien, „en gezien zijn vrijen 

omgang in en rond het werkhuis besloten we: 

voorzeker heeft hij hier een bestuursbenoeming  ̂

Sedbrt ons schrijven verscheen, speelde Jan ech-

BORMS
voor ’t Gerecht

r** , (Vervolg)

M aar er z ijn  jongens die hebben moeten 

terecht s taan voor de tuchtraden der k'om-

! Zoo herinner ik mij heel goed dat wij uil- | tisatie. Op de ortfprs stond er: «Het moeten Voorzitter: Dat vind ik niet (onderdrukt 
gemaakt werden voor « Sales Flamands, Ko- ontwikkelde menschen zijn, die Fransch ken- gelach in de zaal). Er zijn in het Belgsich 
dies, enz. * en dat gebeurde geregeld. ;nen... \ [ 1 leger veel minder personen die Engelsch

Voorzitter: Is dat niet al meer onder 
den'en gebeurd, dan onder soldalenV

slu- Volorzitter: En geen Vlaamsch?
Getuige : Fransch en Fransch alleen Mijn-

kennen dan Fransch.
Get.nge: Ik  ben sekretaris geweest van

Getuige: Onze «Companie» was verdeeld heer de Voorzitter. En dergelijlke gevallen mijn «Baitaillon» sinds 1917. In het begin
in drie « pelotons » waarvan een peleton Wa-

pagnies, die geen woord fransch kenden of fen, en twee pelotons Vlamingen waren.
verstonden en venobrdeeld werden door of

ficieren. die geen woord Vlaamsch kenden
Mtr. Van Dieren: Boches, dat is wat erg! 

Tusschen de soldaten zelf heerschte de bes-
Op zekeren dag kw am de kommandant eer.s te verstandhouding?
vragen in het Fransch, hoeveel W alen er Getuige. Maar de journalisten, dat zijn,
in de kompagnie waren, en de Vlam ingen naar mijn persoonlijk Overtuiging, de oor- member 1914, wanneer er dus nog geen làves- (VooirziIJter: En had men daar te klagen

moesten dan hun vinger opstoken Maar hel zaakl geweest van het begin der Vlaamsche 
grootste gedeelte van de Vlamingen verstand Bieweging aan het Front.

lx staan er mee hoopen. was daar alles uitsluitend Frapsch. Vele Vla-

Mtr. Van Dieren: Getuige is dus bij het mingen hebben daar hunne misnoegdheid 
leger geweest, en heeft daar de Frontpartij over dotn kennen. , 1
zien ontstaan. Nu vraag ik hem ^geenszins Voorzitter: Is getuige in een hospitaal ge- 

of hij deel uitmaiakte van de Frontpartij oi' weest? :
taiet, maar ik stel hem deze vraag: Na De- Getuige: Ja

W  aarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch-Nationale 

Spaargilde?

VLAAM SCH HUIS, ISEGHEM

’t Wordt ongezien 

met een kleintje bijeengegaard 

Met kermis uitkeerbaar 

Jaarlijks een of meer lotingen

Vraagt inlichtingen aan de Boden

Kortrijksçhe Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, K O B T ItlJ Ii
-— Spreekdraad 382  —

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 

van 2 tot 5 uur.

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

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, 

over 't ovememen van pachthoven in Frankrijk.

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

— Allerhande Verzekeringen — 
BRAND - LEVEN - ONGEVALLEN: 

GELDLEENINGEN
op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 

voorwaarden

FaiiiilieziéeiiboiiilVolifshelang
VLAAMSCH HUIS ISEGHEM

Verzekert tegen ziekte

invaliditeit

X-stralen

operatie
geboorte
sterfte

en telt reeds 1500 leden.

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

De Woonstverwarming
in de twintigste eeuw
Depositaris van de

Surdiae-Famsée-Morton
VOOR ISEGHEM EN OMLIGGENDE

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

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

Ook aanveerding van alle k u n s tsm ee- 
w erk . — Afwerking en nieuwmaken van 
Brandkassen _[Coffre-forts).

Specialiteit van donderschermen
Teekeningen en prijzen op aanvraag.

OMER SEYNH AEVE-SABBE
kunstsmid

ROUSSELARESTRAAT 131, ISEGHEM

hem niet, staken liun vinger niet op en de 
konnnanadnl zegde: «Ziel ge wel dat het 
bijna allen Walen zijn, er zijn er maar 
eenige die hun vinger opsteken!! ».

Daarna niues'en wij een oefening doen, 
welke zeer goed afliep zöodanig da; de kom
mandant er zijn voldoening over uitdrukte en

Volarzilter: Zijl gij aan het Front geweest?
Getuige. Ik ben op het Front aangekomen 

den 25 April 1915 en heb de heele « campag
ne » medegedaan tot den 5 April .van dees1 
jaar ; ik was dus heel den tijd 
wapenen

Mtr. Van Dieren: In dat geval zult, Gij

tie was van de Frontpartij, Op zijn eer en over de behandeling der geneesheeren ? 
zijn geweten,is getuige dan nog op Vlaamsch Getuige: Daar kan ik, persoonlijk, weinig 
gebied, in beirekking geweest met Borms? over zeggen, daar het een dorpsgenoot 'was 
t Getuige: Neen, nooit meer. die mij verpleegde. 1

Mtr. Schiltz- Op ander gebied? Voorzitter: Zijn er nog vragen te stellen?
Getuige: Neen. In mijn brieven naar iiuis Neen, Getuige gij hebt voldaan 

onder de Jheb ik  hem soms de gitieten doen overbren- iVolgende getuige: Z. E. Pater Jul. Calle- 
gen. ( ‘ wöiert, 33 jaar, wonende te Oostende.

Openbaar Ministerie: Hing de signalisatie, {Mtr. Van Dieren • Getuige Is den iheelen tijd ! 
zegde: « Vous voyeiz bien, et voilà des Fin- op dit gebied, ook nog wel nog eenige andere !bij; tie Belgen, niet af van het Fransch Le- -van den oorldg uit het land afwezig geweest, j 
mands! ». Daar waren wij met 32 Vlamingen, vragen kunnen beantwoorden. Zijn erU soms ger zoodat men daartoe dus geen Vlaamsch en heeft dus geene persoonlijikle betrekkin- i 
maar in ’ t algemeen stonden wij, als Vla- oioik niet nog andere feiten bekend, welke moest kennen? De Framschen waren toch de jgen onderhouden met den beschuldigde, naar ; Er is in Australië een komitee benoemd, 
mingen, maar heel laag aangeschreven. van aard waren, misnoegdheid te zaaien on- Bondgenooten van Belgie, niet waar? ik veronderstel? ij dat middelen moet vinden om de verkwis-
_________  der de Vlaamsche Jongens? 1 Getuige: De Engelschen waren ook  de IGetuige: Ik verbleef in Engeland van 14 ; ting der industrie tegen te gaan.

(*) Het boek Dr Aug. Borms voor hef Getuige: Maandelijks werd er een code van Bondgenooten. a i op die w'ijae zouden onze Oktober 1914 tot 18 Februari 1919 en had ; Het Volk: « Middelen vinden? Ze zijn gek! 
Gerecht is te verkrijgen in den boekhandel telegrafie naiar de soldaten gestuurd, met jongens dan Ook Engelsch hebben moeten geene betrekkingen niet Borms. i Dit middel moeten ze maar laten verdwij-
«Gudrun», Em. Jacqmainlaan, Brussel. bijzondere inlichtingen aangaande de signa- kennen! (Vervolgt.) nen!» (Australian Worker.)
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DE SCHOONSTE KINDERS.. 
zijn deze die dagelijks gepoederd

worden met

DÏÏLCIOR
Te koop in alle goede apotheken.

IJ..
DE DOOS : 1,50 FR.

*  V E R Z E K E R I N G E N  I
BRAND LEVEN  O NG EVALLEN  H Y PO T H E K E N  Î

aan de meest voordeelige voorwaarden ^  j

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

# m\
Voor alle inlichtingen zich wenden tot '■

I  J U L E S  D E N Y S  *
™  W A N T JE  P IE T E R S TR A A T , 30, IS E G H E M  *
# $k

Agent der vcrzekering-maatschappij A N TVE R PIA  71
en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885 %

Voorbehouden aan

W E D U W E  V A N D E  W A L L E

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betonwaren, ijzerwaren, kolen.

GOEDE W A A R  PRIJST ZICH  ZELF

V o o r  uw e s toven ,

k a c h e ls  en  ga s vu ren  w en d t u to t
!

I Gepm. Ghekie^e-Dayek
j

Roeselacrestraut, 88, ISEGHEM
i
Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 

; keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kirider-

I baden, waschfournoizen. — Groote keus van ver-
i

lakte menagerestoven van de beste merken en 

buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gasinrichtingen 

Spoedige bediening

Zink- & Loodwerk 

M atige prijzen

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

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

Z ij Kosten enkel 4  franh !

“3MLOIINrO„ Poeders
ONFEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

H oofd - en Schele Hoofdptyn, iZ en u w lÿ iIen , H e v ig e  T a n d p ijn .
Rheum atiek, G rippe

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

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

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

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

O M D A T  Z IJ door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven worden, om hunne

menigvuldige genezingen, zelfs in de hardnekkigste gevallen.

O M D A T  ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeiüjkste personen gemakkelijk

ingenomen worden.

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

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

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

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

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

tH A-. Rosselle-Maertens «j»
SPIEGELS, M E U B E LS , V IT R A U  X, GLEIERS A  SPEELG O ED

A L L E S  A A N  D E  V O O  R D E E L IG S T E  P R IJZE N  
K O M T  Z IE N ! V R A A G T  P R IJZE N  E N  G IJ Z U L T  K O O P E N

•»à- Meenenstraat, 77. ISEGHEM
w

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De konijnenkweek ondermijnd door sterf: en op sterf ten gaf afkeer en teleurstellingen. Nu is het 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door M ullie ’s Konijnenpoeder te

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

zilte, enz. Begunstigt den groei.

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

maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zutt gij ©en groot gewin h«!>ben, gemakkelijker uwe pach: 

maken, een goed voedsel op tafel brengen.

IN  A LLE  A PO T H E K E N  8 FRANK DE DOOS

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

lenian U radikaal genezen?
WAAROM koorsl of tandpijn lijden ais Ca

chetten K éph il die doen ver
dwijnen?

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

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

DUS voor alles naar de

Apotheek Florent LALEMAN
i Brugstraat, n° 2 (bij de Gendarmerie)
{ TELEFO ON  68  IS E G H E M
I N. B. Men draagt ten huize. 
i *

-me*

V o o r  uw S C H IL D E R -
en B E H A N G W  E R K

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Roe&elaerstraai, 168, ISEGHEM

Magazijn van kleuren en vernissen

Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traplocpers en karpetten

TR O U W E  B E D IE N IN G  

LA G E  P R IJZ E N

Houdt uwe verkens /Vil 1 115/=* tegezond met rUtUti /YIU111& gebruiken.
Het Poeder Mullie is de Redder der Zwijnen

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR HET

zuiveren van ’t bloed

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

te hebben met eene doos
PO EDER  M ULLIE

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

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

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatisanus of fleiecijn (pootplaag), maagziek:«n, jacht, vlie

gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr . de doos in a lle  apotheken

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

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

In  a lle  goede apotheken - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
I R  i j  « » e l s i r a H  t ,  4 9 ,  > 1 E Ü 2  i^T J E  TV 

P R I J S  4  F R Ä H K

Landbouwers ! Hoenderk weekers

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

E P I L E P S I A  R i j , 2 0 6 .

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

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

Te k o o p  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 T IS  gezonden op aanvraag.

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

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

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

A c P n t ï l  tegen snot en cholera. A c p n t f l  om uw dier gezond te houden.
doet de spijzen goed verteeren. /VöC|JlCi. om meer te doen leggen.

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

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

5 fran k  en 15 fran k  de fleschi 
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 OL k S  A P O T H E E K
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Voor uw e LE E U W E N V LA G G E N , SPELD EN  en alle  andere  
propaganda a rtik e ls  wendt U tot

j  t t  x -  j a s
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GALLOIS
(XX >I AMP
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M i c h e l  V e r h a m m e

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

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

3 «/o TE R U G  A A N  D E  P L A A T S E L IJK E  B O N D E N
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ü a n n e k i n

D U B B E L  BLO ND  B IER  
gezond, kloek, natuurlek

BROUWERIJ St LOUIS
L. Vorlende, IiOO

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

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw p ro fijt !

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

ter maken?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt gii aan jicht, heup jicht of lenden

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

?

iÿe î
Telefoon 169.

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

Dit a lle s  zqn de z e k e re  kenteekens 
dat u w e NIEREN, BLAAS o f  

LEVER ziekelijk  zÿn en g ij 
zo o h a a s t m ogeljjk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Dalila Pillen
en

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

komen door het gebruik van deze wondere genees

middelen, zijn het beste bewijs dat z ij alleen in 

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol

ledig te genezen.


