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Alle mededeelingen moeten ten laatste den Don
derdag avond voor 't verschijnen van 't blad
binnemgezonden zijn.

Rond den Zesmaandendienst
De socialisten

’t Schijnt dat minister Vandervelde hin 
nen kort opnieuw in ’t huwelijksbootje stapt
Wel is zijn vorige Lala nog' in leven maar 
voor Vandervelde dlaet zulks niet ter zake. 
Zijn eerste ÏJala schijnt hij moe, en ’dat is 

genoeg.
In elk geval hij vrijt sterk, en ten he wij 

ze, dat hij de zaak van het klein volk gene
gen is, vond1! hij n|og de lijd om te Tribomont 
te gaan spreken over de zesmaandendienst 
Lijd.

Zijn uitlatingen schenen nogal kordaat, en 
de parlijblaadjes, Vooruit en Volksgazet, wia- 
ren in den hdogsten hemel omdat de chef ’ne 
koer had doorgesproken. ’t Was ook al lang. 
dalt hij ’n blad voor den mond hield om iets 
Ie zeggen, of lijk men in de volksmond zegt, 
hij hield ne patat in de mond.

iHunne vreugde was echter van korten 
duur, want s anderendaags in Le Peuple, 
leidend,xorgaan van de B. W P - ,  trok \an- 
dervelde al zoo heel voorzichtig zijnen hei 
ligen in, en liet duidelijk verstaan, dal hij 
liet zoo scherp niet bedoeld had. ’t Was 
noiodig. dat hij goed miek wat de partijor 
ganen hadden verkorven, en daarom trok 
hij naar Marchiennes om daar zoo vaag en 
zoo onduidelijk mogelijk te zijn, zoodat het 
moeilijk te raden valt, wat de houding der 
socialisten zal zijn in zake zesmaandendienst.

Intusschen gingen de WesLvlaam.se lie haan 
tjes-iachteruit in Kor Ir ijk gaan betoogen niet 
voor n zuivere zesmaandendienst maar 
voor de zes op Iwaalljaardienst, zooals dat 
in het socialistisch voorste] is vastgesteld 
Hoop en al hadden de roode onderchefs 
daar een 1000 menschen te samen gekregen 
wat niet bewijst, dat het volk geen zes
maanden wil, maar wel dat het zijn vertrou 
Wien in de socialistische partij verloren heeft 
on weinig voelt voor die zesimaariden, zooals 
zij door de socialisten zijn voorgesteld. II"' 
is echter kenschetsend dat op die betooging 
waarrond zooveel kabaal werd gemaakt er 
geen enkele socialistische minister te be
speuren was. Heel stillckens zijin ze daar 
weggebleven en t is inderdaad de beste me
thode om hun tong niet voorbij Ie praten

De cliristene werklieden
[Wie ook niet de zesmaanden gewrongen 

zitten, dat zijn onze cliristene demokralen 
die uit geest van antisocialisme hel soci
alistisch voorstel bestrijden, en die "achter 
af verklaren dat ze moeten de zaak instu- 
deeren, alhoewel reeds van in 1921 plakbrie- 
ver zooi groot als 'schuurdeuren onze stads
muren bekletslen, waarin de christen de- 
mokraten de zesmaandendienst eischten.

Heyman schreef daarover in « De Tijd * 
om alle propagandisten de raad te geven 
zich niet te klaar uit te laten, want, zegt hij 
’f" is bij ons de gewoonte, dat congressen 
daarover beslissen, en we moeten de zaken 
inzien naar de werkelijkheid, van het stand
punt der landsverdediging en der Europee- 
sche toestanden, t Spreekt van'zelf, zegl hij, 
da,t we daarover de beste deskundigen moe 
ten raadplegen, en de beiste deskundige voor
man is nu minister de Brocqueville, mili- 
tarist van kop tot teen, zoodat de cliristene 
werklieden eerst ’ne keer bij den duiw 
ziujllen te biechten gaan, en ‘ zich dan over 
de belangrijke zaak uitlaten

?i  Isi nochtans zoolang niet geleden, dat 
de christen demokralen een voorstel voor 
achtmaandendienst i ndi enden. Wisten zij toen 
niet wiat ze deden? Of waarom verklaart 
hun leider nu nog dal de zaak moet bespro
ken worden en dat raad van militaristen 
ncjodig is?

.Welja! maat’ hun houding wias toen in 

gegeven door hel leil dat ze wisten dal hun 
voorstel niet zou gestemd worden en nu is t 
wat anders! Daarom moeten ze zicli opnieuw 
beraden om lte weten welke tote ze ' nu 
gaan trekken?

Koning A lbert
Intusschen is Princes Astrid verrijkt ! Ge

lukkig niet van een jongen, want de kerel zou 
misschien \vel in den aanslaand en oorlog 
in het kamp van Auvours of Fresnes terecht 
gekomen zijn, wat nu niet gebeuren kan. 
De Peter Albert van Saxen-Kobuig-Gotha 
heeft er van gebruik gemaakt om beroep te 
doen op de demiqjk!rail|en. Hij bezwoer Van
dervelde rekening te lu wden met de nood

zakelijkheid eener sterke defensieve macht 
Naar Heyman, leider der christene werklie- ; 
den heeft hij ook een oogje geknipt, beroep 
gedaan op hun niet te wantrouwen Belgische 
vaderlandsliefde, en gevraagd^ dat speciaal 
M. Heyman nog ’ne keer bij hem zou gaan. 
V/at dit te beteekenen heeft is duidelijk. De 
■cliristene demökriatie stijgt In achting, juicht 
« De Tijd », maar wij moeien bij Koning Al- 
I liting zooveel mögelijk on waardig te zijn, 
hert niet in achting stijgen, we trachtten die 
w ant we weten dat, eens dat de leidersl d â a r 
m achting stijgen de volgelingen in de pot 
zitten. De toekomst bewijst, dal t hier met 
d • christene werklieden hetzelfde zal zijn.

Echter is ’t wonderlijk om bij de socialis
ten het effect van die koiiingsrede na te 
aaan « Vooruit samen met «L e  Peuple» 
verklaren heel voorzichtig, dat ze met do 
konfing akkoord gaan, dat zijne bekommering 
de hunne isl, en dat zij ook een sterke defen
sieve macht voor alles stellen. Peis ne keer! 
\nseele, die met de koning akkoord is in 
zake de bekommering van het militarisme 
t. t. z. liet kapitaal en Zondag 16 Okt. schre
ven de socialisten op de in de stoet gedragen 
spandoeken te Kortrijk, dat de 18 miljoen 
dooden en gekwetsten uit den oorlog 14-18 
het werk waren van het kapitalisme en het 
militarisme.

Allerheiligen
Allerzielen

Kerkelijk N ieuw*
MAAND1NTENTIE

Bidden opdat, tiaar ’t voorbeeld van St Sta

le  November. Op dier] feestdag viert de Kerk nislas, (wiens jubeljaar zoo even voorbij is) jon- 

in één plechtigheid! de verdiensten van alle hei- 8ens en meisjes zondeloos, en liefdevol te com- 

ligen en herinnert ons er an, dlat die zaligen uit mu™e zouden gaan!

alle volken zijn uitverkc-en. Allen zij- ,o. * !  K E R K E L IJ K E  K A L E N D E R
zaligheid geroepen en allen kunnen de eeuwige

zaligheid verdienen, als zij, gelijk de heiligen 1 ^  21® ^  113 Sinjsen. Feest van G. H. J. C

willen medewerken met de genaden. De Kerk Konin&  (IUP' 1 c l ~  31 M ' V i§' van 'A lle r 
,, j- , , , , • , heiligen, simpl. — 1 D. A lle rhe iligen, dup.

smeekt op dien dag ook de machtige voorspraak , a r  . T> _T i ,, ... . , 1 cl met gewone Oct., Bem. Vandaag wörden
der Heiligen at, en bidt Uod, dat hiT ons, met het , i, . ,,, , , n. u

? . , . de V. der overledenen gezongen. De Metten
oog op die talrijke voorsprekers, den overvloed en ,df> LaU(|€n ,vorden dezen avond .«f mor
zijner erbarming moge verleenen. Het voorbeeld gen ochten«' gezongen. — 2 W. Allerzielen
der heiligen, die juist méischen waren gelijk wij-, dag. dup. Ie B. M. met «Dies iræ ». Na de 
moet ons aansporen, den fweg der deugd, die den bijzonderste Mis wOrdt de AbsOute: « Li 
weg ten hemel is, te bfchandlelen. 1 bera me, Domine » gezongen. — 3 Di. H.

Die weg wordt ons door Christus aangewezen Hubertus, bb., dup. Heden wordt de le  R M 
in de beoefening der acht zaligheden. De groote en de Libera na de mis gezongen voor de 
liefde der heiligen tot ons en hun groote macht overledene geestelijken en weldoeners der 
bij God dienen ons te vervullen met een onwan- kelken \an het "bisdom. 15em. lieden wordI 
kelbaar betrouwen op hun bescherming. :het brcM  ler eere van St Ilul>CrtuS S0' ^ 1

2e November. Allerzielen. Een goedle moeder, “ 4 l '  ~  5 '
gelijk, herdbnkt de Kerk, aanstonds na het vreug- . 6 1 ™len’ UP- “ J®!*
defeest om hare millioenen zegepralende kinderen, 
liefde vol hare nog lijdende leden, de zieltjes uit
het vagevuur. Altijd is het in de Kerk een vroom .
gebruik geweest voor hare afgestorvenen te bidl-
cfen. Nochtans bestond er in de eerste eeuwen deze gelijkénis: Het rijk der hemelen worul 

«De Volksgazet» was meer rechtzinnig en geen bij zonderen  herinneringsdag der afge-' verScleken een k°ning, die afrekening 
rok van leer tegen t Vorstenhuis, dat zich storvenen £erst in 998 werdl door Odilo, abt wikle houden met zi^ e dienaren En 10011

j  d i l,-- . • r? I - i hij begonnen was af te rekenen, bracht mender oenediktijner abdij van Lluny in rrankrijk,, J e ’ .

EVANGELIE VAN  DEN ZONDAG 
(Maltheus 18, 23-35) 

in dien tijd zeide Jesus tot zijne leerlingen

trok van leer leg,
iop schabouwelijke wijze tegen de \\elvoege- 
lijlvheid 1iaid vergrepen door in politieke za
ken partij te kiezen, en dan nog wel de partij 
van het militarisme en zij bezwoer de lei
ders der socialisten zich door die rede niet
te laten beinvloedien. ..r , ( j•... ..■ uVw*vU. - . . . . . . u— . ■ ■ ■ ̂ ■ j■

«De \'ólksgiizet» "hard dns vreesden riM ? Kerigemeenscnap. Géduiencie dön schrikkélijkén z ïc li neder en smeekte hem en zeide: Heb'

wereldloorlog heeft Paus Benedictus X V  dbn | geduid m ol'm ij en ik  zal u alles betalen. De 

10 Augustus 1915 aan alle priesters dbr geheele‘ heer nu haler medelijden met dien knecht 

wereld het voorrecht verleend, om op Allerzie- lie t hem gaan en schold hem de schuld kw ijt

ons bescheiden oordeel was die vrees niet 
ongegrond, maar «D e Tijd», die stillekens 
aan op het reactionaire « Nieuws van den 
dag » begint 'te gelijken, schoot nu de gaai, 
jdootT den teks van « De Vndksgazet » te com- 
menteeren in dezen zin, dat « De Volksgazet 
zich geen kwaad bloed hoefde ie maken aan
gezien er in Belgie nog een parlement was. 
Juist alsof de christene demokmten geen 
strop om den als hadden, en al Ooit een daad 
hadden gesteld, die ons het recht gaf aan 
hun knikfcershouding te twijfelen.

Intusschen gaat de comedie haar gang. 
De Brocqueville studeert een nieuw legers! a- 
tuut, droomt van nieuwe en sterkere kaders. 
Frankrijk kommendeert de forten, "en het 
socialistisch voorstel geeft aan die kerels de 
kans om de jeugd volop te militariseer en, 
zoodat de toekomst van vredesgebaren niet 
zwanger gaat!

Vlaanderen naast zijn noodlot, door deft 
schuld van zijn geminimaliseerde minima
listen. Nationalisten! Antimilitaristen! orga- 
niseeren is ’t eenige redmiddel!

, . , . „ i i  •• ^ e r een voor hern, d ie hem tienduizend talen-
voorgeschreven &  in alle kloosters zijner Con- ̂  schuld|. w  1)aar M j, echter niet had

gregatie, op 2 N«vanl>er, Allerzielendag moest om ,e bevaI z ijn  Jneester, hem en

geviera worden. Dit godvruchtig gebruik ver-, zjjne vrouw en kinderen en alles', te verkoo-
breidide zich dan ook rr/p over de gansche H. j p e n  e n  y QO t e  betalen. Maar de dienaar w ierp

...........  ;__  ■ . . ' ■ . « . • i _ i i . • ,

lendlag 3 H. Missen op te dragen.

Dien dag ook kunnen alle geloovigen, die ge

biecht en gecommuniceerd! hebben, een vollen af

laat verdienen, alleen toepasselijk op de geloo- 

vige zielen, zoo dikwijls zij een kerk bezoeken 

ter lafenis dier geloovige zielen en daar bidden 

volgens db meening van Z. H. den Paus.

Laten w ij dbn die dagen overbrengen in den 

geest der H. Kerk, en vooral bedenken dat onze 

afgestorvenen enkel en alleen baat vindbn, bij 

een krachtig en herhaald gebed vanwege de over

levenden. u  I ,

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

V la a m sch  lieven
;TDE BBOODBOOVERS NOG AAN 

WERK — De West-Vlaniing schrijft:
Te Kortrijk is een student aan het Sint- 

Amanlds-College doorgestuurd om zijin VI.- 
nationale overtuiging.

(We wenschen hem innig gèluk om de 
eer voor Vlaanderen en ons ideaal gestraft 
te worden, maar teekenen tevens krachtig 
protest aan tegen het machtmisbruik waar
mede de Geestelijke Overheid de Vlaamsche 
Studentenbeweging in zijn beste leden tref
fen wil.

Gansch nationaal Vlaanderen moet zich 
biji dit protest aansluiten.

FRANSCH-BELGISCH MILITAIR AK
KOORD. — De VI. Nationalistische volks
vertegenwoordigers G. Deelercq en H. Vos 
schreven den betrokkenen minister dat ze 
wenschen te interpelleeren over de uitla
tingen van Generaal Péiain en minister de 
Brocqueville.

;Wat ide houding van den minister zal zijn 
weten we op voorhanjd; hij zal zwijgen dat 
hij zweet, maar we ^ijn benieuWld, om de 
houding te kunnen vaststellen van de chris
ten demokraten en de Ylaamsehe Belgicis- 
ten. ’t Gaal hier om het hoogste Volksbe
lang en de houding van de Brocqueville 
werd in âlle Vlaamsche bladen afgekeurd. 

!Wat zullen ze in ’ t parlement doen?
IN M FM O Hl AM - Zaterdag avond 15 Ok

tober, werd de welbekende aictivist Prof. 
Dr. K. Van Roy te Wassenaer dicli! Sni

Naamlooze Vennootschap
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BIJIHJIS TE ISEGHEM
Koeselarestraat, 25

Leiden, per motorfiets achter een auto rij
dend, toen hij links Ontweek om deze voor
bij' te komen, verrast door een andere auto 
(die uit de tegenovergestelde richting opdaag
de. Met een dubbele beenbreuk, gewond 
hoofd en arm werd hij opgenömen en naar 
het hospitaal van !s Gravenhaege gebracht 
alwaar hij nog den zelfden avond overleed.

Prof. Dr K. Van Roy werd Op 11 Juli 1882 
te Gent geboren. Hij was een begaafd man 
en ’t zou hem gemakkelijk gevallen zijn 
zich een benijldensWaardige positie te ver
zekeren. Maar zijn Vlaamsch geweten wees 
hem een andere weg. Tijdens de bezetting 
aanvaardde hij het 1 loogleeiTaarsciiap in de 
encyclopedie van het Recht aan de Hoo
gt school te Gent. Hij wierd lid van den 
Raad van Vlaanderen en genoot uit dien 
hoofde door den verdrukker van zijn va
derland België, ter dood te worden veroor
deeld.

Dat zijin /.iel in vrede ruste

Maar die dienaar ging en ontmoette een 
zijner medeknechten die lieim honderd tien 
lingen schuldig was, en greep hem tot wor
gen.s toe bij de keel en zleide: Betaal wat 
gij schuldig zijt. En zijn medekneeht 'wierp 
zich neder en smeekte hem en zeide: Heb 
geduld mei mij en ik zal u alles betalen 
Doch de andere wildé niet, maai' ging heen 
en liet hem in den kerker werpen, totdat 
hij de schuld betalen zou. Toen nu zijn me 
deknechten zagen wat er plaats greep, wer 
den zij diep l ied roef d en kwamen hun mees
ter al het gebeurde niederen. Töjein liet zijn 
heer hem roepen en zeide hem: BWolzei 
knecht, de geheele schuld heb 'ik u kwijt 
gescholden, omdat gijl het mijl gevraagd hebt : 
moest ook gij u dan niet ontfermen over 
uw medekneeht, gelijk ik zelf mij ontfermd 
heb over u? En in zijn toom leverde de heer 
hem aan de beulen over, tidtdat hij' da ge 
heele schuld had voldaan. Zoio ook zal mijn 
hemelsche Vader met u handelen, als niet 
ieder zijn broeder van harte vergeeft.

EVANGELIE VAN ALLERHEILIGEN
(Mattheus 5, 1-12)

In dien tijd besteeg Jesus bij het zien 'der 
scharen den berg, en als hij] gezeten was, na 
derden zijne leerlingen. En Hij opende den 
mond om hen te (Oniderrichlen en sprak. 
Zalig de armen van geest, want hun behoort 
het rijk Oer hemelen. Zalig de zachtmoedi- 
gen, want zij zullen het Land bezitten. Za
lig die weenen, want zij' zullen getroost wor
den. Zalig die hongeren en dorsten naar de 
rechtvaardigheid, want zij zullen verzadigd 
worden. Zalig de barmhartigen, want zij zul
len barmhartigheid ondervinden. Zalig de 
zuiveren van hart, want zij! zullen God zien. 
Zalig de vreedzamen. want zij zullen kin
deren Gods genloemd worden. Zalig die ver
volging lijden Om de rechtvaardigheid, want 
hun behoort het' rijk der hemelen. Zalig zijt 
gij, als men u om mijnentwil beschimpt en 
vervöigl en valschelijlk beschuldigd van al
lerlei kwaad. Verheugd en verblijd u, om
dat uw loon in den hemel overvloedig is.

W EGENS PLAATSG EBREK verscho
ven tot volgend nummer: Hert Proces Borms; 
Middernacht te Lourdes; Het Kerkelijk Ge
zag in VI. en de VI. Beweging.

I Alle Vlaamsche Nationalisten 
storten in hun eigen spaarkas

B i n n e n l a n d
DE M IL IT A IR E  K W E ST IE

Zooals wij in de bladen gelézen hebben, 
heeft de koning, ter gelegenheid van het be
zoek van kamerleden en senatoren bij1 de 
geboorte van het nieuwe princesje, gebruik 
gemajakt van die omstandigheid om hen op 
het harl te drukken dat Belgie een sterke 
verdediging Van doen had, en hij' er stellig 
op rekende dal de kamers hierin ten volle 
hun plicht zouden begrijpen.

Er zal wel niemand getwijfeld hebben, 
meenien wij aan de beteekenis dezer woor
den. ’t Is noch min noch meer koninklijk 
verzet tegen de gebouriijke aanvaarding van 
den zesmaandendienst. Teekenend hiervoor 
is hetgene de Fransche Pers uit Parijs daar
over schrijft « Met den zesmaandendienst, 
schrijfl La Liberté, zou Belgie een leger 
bezitten zonder echte militaire waarde, zon
der weerstand tegen het bujtenlandsch ge
vaar, maar heel geschikt om een omwen- 
telingsleger te worden. Dit heeft kbning Al
bert reeds lang ingezien »„

Voor on®, die niet in den dienst van het 
militaristische Frankrijk willen staan, die 
er niet aan houden in een toekomenden oor
log met Frankrijk ntede Le moeten opruk
ken, is dit nogmaals een heilzame vermaning.

Het militair akkoord met Frankrijk beginl 
met rassche schreden in wierking te Iro
nie t rassche schreden in werking te treden 
en van onze Vlaamsche bevolking de voor
post te maken van het Fransche leger.

Van een andere zijde kunnen wij met spijt 
en bitterheid bestätigen dat de koning er 
telkens bij is, wanneer het gaat om de mili
taire macht van Belgie te verdedigen; dil. 
was het geval toen Dievèze nog minister 
van oorlog was; nu is het eene onschuldige 
geboorte die de gelegenheid daartoe gele
verd1 (heeft. Maar nog noioil is een enkel woor.ï 
aan zijne lippen ontsnapt om de gelijkheid 
in rechte en in feite, zooals hij! beloofde bijj 
zijn 1 ri trede in Belgie in 1918, tot werke
lijkheid te maken, of het Parlement Op zijn 
plicht hierin te wijzigen. Een droeve besta- 
tiging te meer die ieider Vlaming bij zich 
zelf reeds zal gemaakt hebben!

DE SCHULDEN DER BELGEN
Op 31e Oktober beliep de binnenlandsche 

schuld van Belgie 28 miljard; de buitenliand- 
sche schuld 30 miljard. Samen juist 57 mil
jard 932 miljoen frank. Daarbij; komt de 
schuld van steden en gemeenten 6 miljard 
178 miljoen bedragende en die van de provin
ciën op 900 miljoen geschat.,

De gezamenlijke scnuld die dus drukt op 
de 7.500.000 gezegende Belgen beloopt 63 mil
jard 810 miljoen.. Ziaoals ge ziet een klein 
sommetje, waaraan een man 10 jaar zou 
besteden om deze som af te tellen in bank
briefjes van 1000 fr. en in bundeltj es van 
100 te binden.

Ieder gezegende inwoner van Belgis, groot 
of klein, arm of rijk, draagt den jaar lij lö
schen last van den intrest van 9000 fr. Dat 
maakt aan ß t, h. 540 fr. per jaar. Voor een 
huisgezin mei 3 kinderen, beloopt dien last 
dus 2700 fr. ’s jaars, alleen om de intresten 
van die som te betalen.

Zooals ge merkt, heeft men er nogal door 
geboerd! Alle ministers verdienen vast en 
zeker een standbeeld!

Het PO ESJENELLENH O TEL
Alles wordt in gereedheid gebracht voor 

den aanstaanden parlementairen zittijd. Ook 
het spijshuis werd van een nieuwen kok 
voorzien ; tot nog toe kan geen enkelen ’par
lementaire kbk voldoen aan de eischen van 
de parlentaire lekkerbekken. Nu stelllen ze 
al hun hoop op den nieuwen kok.

Wij zijn bezeten met een heilige veront
waardiging, omdat niet beter wordt gezorgd 
■'oor de verlegeuw oordigers van het volk, in 
ons duurbaar Belgisch vaderland., één en 
onverdeelbaar.

BIJ DE N IEU W E  BELG EN
Te Lupen hebben ze nu nog geen burge

meester. De meerderheidspartij in tien ge
meenteraad had 'besloten de kandidatuur te 
steunen van den heer Trauet. Maar de Belgi
sche regeering vond hem veel te Duitschge- 
zind en koos een andere. De meerderheids
partij wil er niet van weten en de verkozeue 
heeft zijn ontslag ingediend. De meerderheid 
in Eupen voelt zich dus' op verre na niet 
Belgisch. Arme verdwaalden! Weten zij' dan 
niet dat ze .staatsburgers zijn van het één



G r o o t  B E E T H O V E N C O N C E R T  d o o r  h e t  O r k e s t  v a n  E i g e n  L e v e n  o p  M a a n d a g  3 1  O c t o b e r
en onveroeefbaar België? Zien ze niet in 
dat1 ze r>fvk al bezig ‘zijrn met liet gezag af 
te 'breken, weten zij dan niet dat het een 
doodzjonde is te willen leven en te willen be
stuurd wenden volgens eigen wezen? We 
raden « De Mandelbode ■ aan een van haar 
apostels naiar die onbeschaafde gewesten te 
sturen om die eigenaardige Belgen de nieuwe 
(staats) katholieke leer vtobr oogen te leggen, 
opdat ze zouden berouw krijgen over hun 
misslagen en de absolutie Ontvangen

I)E  ZIEE  VA\ ’T KEVD
B ij elke kiezing wordt door onze staatskaiholie- 

ken gescheirnitï met de ziel van het kind; de 

Vlna:nsche Nationalisten wordbn zwart gemaakt 

dat ze geen eerbied hebben voor ’t gezag, om

dat ze de katholieke behngen in den hoek duwen, 

enz. enz...

In hoever die staatskatholieken dat nu mesnen 

kunt ge besluiten uit het volgende: te Brussel 

zijn in dbn gemeenteraad 16 katholieken (conser

vateurs) 12 liberalen en enkele socialisten. De 

4 schepenzetels zijn bezet dbor liberale logeman

nen die goed zorgen voor de ziel van t kind (!?) 

De burgemeester Max, is e;n liberaal. In plaats 

van, in samenwerking met <Je socialisten de libe

ralen in ’t schepenkollege hun bon te geven, gaan 

ze er liever mee te zamen om een schepenzetel’ 

voor een jaar te bemachtigen. Ze zijn zelf1 
veel te conservatief en te leactionnair (liberaal) 

om tegen dte logemannen in strijd te komen.

De ziel van ’t kind lappen ze aan hun zolen; 

ze gaan liever ‘samen met vrijmetselaars : en d&t 

alles uit vrees voor db demokratische medezeg

genschap. i i I i ! [ ' . ( ,

De Duitsche m ilitaire graven
De «Etoile Belge» (ontving een brief van 

een Belgisch officier aangaande de verwaar- 
loozing der Duitsche .soldatengraven in Bel
gie.

Hier onder een paar rake Waarheden uil 
dien brief; «Nevens den bescheiden rijkdom 
van de te  wonderen s w aard ige Engelsche be
graafplaatsen, echte rustplaatsen, waar de 
grafsteenen op Onberispelijke wijze geplaatst 
zijn, tusschen de fijnste bloemen en in de 
schaduw Van het offerkruis, schijnen de bel
gische kerkhoven ons ook wel goed verzorgd 
doch zonder de Engelsche « chic.

'Hei zoo sprekend offerkruis werd ver
vangen door het nationaal (Belgisch N. v. 
d. R.) ; aviljo n (Katnoliek België heeft Pro- 
ti stan tscli Engeland niet kunnen vavolgen). 
Daar zijn dan de nederige Fransche kerk- 
oven. De « Poilus » van Frankrijk zijn te 
talrijk gesneuveld, de frank is te z'eer gedaald 
en de groote dooden van Verdun, Champag
ne en Kemmel schijnen te behooren tot de 
arme familie van den grooten oorlog.

lenslotto zijn daar nog de tallOOze Duit
sche begraafplaatsen Van bij den aanvang 
van den oorlog heeft de Germaansche natie 
aan haar dooden de hulde gebracht die ze 
verdienden ; van bij! den aanvang; v an den 
oorlog zijn tusschen de houten kruisen en 
de grafsteenen in  beton de indrukwekken 
praalgraven gerezen. Mien eerbiedigt de dood 
in Duitschland- Daarvan hier het bewijs : 
op de Duitsche kerkhoven heerscht er geen 
velschil tusschen de grajvew van de Duit
schers die naar hun dorp werden gebracht 
en t u sschen de graven van B elg en, Engel - 
sehen en Franschen, die in ballingschap 
zijn gestorven. Op het front daarentegen 
rijzen de zwarte Duitsche kruisen .ronder 
een bloem, zonder een lintje, terpjes van 
luwe aarde, behoorlijk opgeharkt, doodelijk 
triestig.

Moet de geest van Locarno niet ondei 
de aarde aan vangen? Ze zijn daar op het 
rust veld. de Duitsche dooden, zonder een 
bloem, en bijna zonder een gebed, zij schij
nen de eenige verworpelingen te zijn van den 
grooten loorlog, nu d-e regeeringen samei 
dineeren te Genève en de Duitsche massa’; 
ertoe gemachtigd zij n onze badsteden te over
rompelen.

Vrede den dooden! al degenen die mij ver
gezelden op mijn tocht naai' Verdun, onl 
blootten zich instinctmiatijgi het hoöfd op 
dezelfde wijze voor AL de begraafplaatsen 
Dat was wel de natuurlijke hulde van een 
heerlijk man.

b u i t e n l a n d
W R IJ V IN G  O f  DEM B A L K A W

In Bulgarië >is de staat van beleg uitge
roepen in de grensgebieden, om ’t Bul- 
gaarsch grondgebied te beschermen tegen 
invallen of plunderingen van de Komitadsji.

De Komitadsji vormen een soort staat in 
den isitaat. ’t Is een geheime vereeniging, die 
o; niet naar omziet moorden te begaan om 
! aar doel te bereiken.

De aanvallen gebeuren in den laatslcn 
tijd meestal op Servisch grondgebied. Ook 
in Griekenland grepen gevechten plaats tus
schen Komitadsji -en Grieklsche politie Een 
paar Komitadsji werden gedood ; hun lijken 
werden tentoongesteld.

Het doel dat ze tegenwoordig beioogen is 
t; beletten dat Servië en Bulgarie toenade
ring zoeken en een verdrag sluiten. De Ko
mitadsji voorzien Wat daardoor de Macedo-

niërs (die groötendeels in Servië wonen) nogj 
meer zouden verdrukt worden. Het Marce- 
donisch comité doet al wal liet kan mm) 
goede vriend te blijven met Italië, want 
Italië en Servië bekijken elkaar met leelijke 
oogen.
’ De Italialansche bladen nemen ‘Bulgarië 
krachtig in bescherming en beschuldigen 
Servië voor 'onruststoker, troebelWatervis- 
scher enz. In Bulgarië zelf, worden de Ko
mitadsji verdedigd.

Wat is alhier de grond van alles9 Altijd 
hetzelfde: Een natie die rijp is voor zelf
bestuur — de MarCedoniërs — strijdt tegen 
den machthebber die haar verdrukt — Ser
vië. De Vlamingen staan vooral niei alleen 
met hun strijd. Wanneer verdedigen ze hun 
recht eens met wat anders dan woorden ?

DE TOESTAND l\  SPANJE
Spanje is het land der voortdurende sa

menzweringen en onlusten. Te Madrid, de 
hoofdstad, zijn ze weer v™lop aan den gang. 
De aanhoudingen lOopen in de duizenden, 
bewaarplaatsen van bommen worden in over
vloed 'ontdekt. De pers is gemuilband en 
mag hierover niets vertellen. De nationale 
vergadering is een klucht. Ze vertegenwoor
digt niets en de politieke partijen, vakbon 
den en pers boycotten haar. Ondanks haar 
nutteloosheid zal ze een duur paardje zijn, 
want elk lid krijgt 3ß0 fr. per bijeenkomst. 
Daar ojp 260 vergaderingen per jaar gere
kend, kan dat aardig oplobpen.

Primo de Rivera, die op het leger steunde, 
bouwt ilhans meer en meer op de politie 
en gendarmerie, Kjie hij uitbreidl en te 
Madrid als een lijfwacht gebruikt. Ook aan 
de grenzen wordt de politie versterkt om 
het binnendringen van vijandelijke invloe 
den te beletten.

De populariteit van den koning vermindert 
stilaan. Daar lean de vent niets aan doen 
want hij leeft ook al lang met een dictator 
naast zich, idie zegt tot voorzitter bestemd te 
zijn van de eerste Spaansche republiek, en 
naar wiensi .pijpen hij dansen moet.

Het Romeinsche vraagstuk

Het geschil tusschen de Italiaansche re 
geering en den H. Stoel is weer aan de orde 
van den dag. Vroeger heeft Italië de pause
lijke staten ontnomen aan den H. Stoel. Se 
dertdien werd herhaalde malen tegen dezen 
toestand geprotesteerd door de opeenvolgen
de Pauseji.

De H. Stoel steunt zich! op verschillende 
gronden.

Vooreerst op grond van de rechtvaardig 
heid : Italië heeft ontnomen, het moet dus 
teruggeven. Ten tweede, heeft Z. H. den 
Paus ook behoefte aan een zekere^onafhan 
kelijkheid tegenover gelijk welken, staat 
Daarom ook eischt Hij dat Italië, en Italië 
alleen, een deel tenminste van het vroeger 
grondgebied teruggeve. Het schijnt dat de 
kwestie thans dichter bij een oplossing staat 
dan vroeger, doch ’t is zeker dat het nog 
een heel eind zal duren.

f ö l i n k  g e b o r s t e l d

Wanneer een paar jaren geleden We hier 
te Iseghem, inzonderheid aan de werklieden 
liet groote belang deden inzien van de Vlaam 
sche strijd, en daarbij ongenadig tie onechte 
christene demokraten om hunne karakter 
loosheid en hun laksheid afranselden, toen 
schreef « De Volksmacht » heel demagogisch, 
dat de werklieden geen vlaamsch op hun 
boterhammen konden eten. Mannen van 
Thielt, Brugge en Gent werden • naar hier 
afgezonden olm aian de christene werklieden 
datzelfde liedje voor te zingen. In Rons 
iselare werd het ook op alle tonen herhaald, 
het werd zelfs het krachtigste (?) argument 
dat vanwege de christen democraten tegen 
de Vlaamsche Nationalisten, en 'tegen de 
étnig gezonde, dus V1 aanis ch-Nationale wer- 
kersbeweging werd aangevoerd.

Ten bewijze dat die mannen zich om geen 
waarheid bekommerden, maar uit partijbe 
lang de waarheid den nek durfden afwrin 
gen laten we hier een uitknipsel volgen 
uil hetzelfde weekblad, datum 15-10-27.

« Zoo worden jde Vlamingen in ’ ! aange
zicht geslagen (’ t gaal over de inhuldiging 
van hel Radio-station te Ruysselede N. v. 
d. R.)

De socialisten zeggen : dat alles is van 
geen belang; 'I Vlaamsch brengt geen soep 
op tafel.

Maar verfransehing sloot de soep van ta
fel. Vlaamsche arbeiders gelden alleen nog 
als koelies en Vlaamsche bedienden worden 
van kant gezet. Wie die hoogere waarden ver
smaadt schaadt ook de lagere.‘Weg met de 
onechte demokraten ' ».

Zoui de Volksmacht ons niet eens willen 
zeggen, wat de christene demokraten zoo 
al meer gedaan hebben voor dè Vlamingen 
dan de socialisten?

Dat de Volksmacht over Vlaamsche mis
kenning maar stillekens den mond houde, 
want idat Vlaamsche miskenning nog moge- 
hjk is, is voor 9/10 de schuld van de Volks
macht zelf.

Volksmacht, christen demokraten en So
cialisten op Vlaamsch gebied, ’t' is al koeke 
van een deeg!

S t a d s n i e u w s
DL JUBELFEESTEN VAN 23e OKTO

BER. — Zondag laatst vierde de Iseghein- 
sche bevolking het 25-jarig bestaan der Stads- 
eleetriciteit en ’ NijVerheidschoOl, de inhul
diging van het nieuw stadhuis en het inge- 
bruikstellen der gas.

Om 11 uur werden de genoodigden op het 
sfedhuis verwelkomd door den Heer Burge
meester ; onder de aanwezigen bemerken wij 
de Heeren Baron Gilles de Pélicliy, E. H. 
pastor, de arrlondissem.-Qolmlmissaris, Ma- 
hieu Burgemeester van Roeselaere, Vander- 
stegen Burgemeester van Gent, Mommens af
gevaardigde der regeering, Ingénieur Cloet, 
bestendige afgevaardigden Vandenberghe en 
D’Artois, Provincieraadsleden, schepenen, ge
meenteraadsleden, de leden van de Elec
tric] tei I skomniissie en de beheerraad van 
de N ij v er h ejds s chiólod.

Na den welkomgroel van den Heer Bürge 
meester werden allen uilgenoodigd een be
zoek I e brengen aan het Electriciteitsgesticht 
waar de Heer Bestuurder Alfons Daenens 
een beknopl verslag gaf over de werking van 
de regie sedert hare stichting, dank aan bet 
iniliialif van wijlen Heer Vandenbogaerde, 
aan wiens nagedachtenis de gansche bevol- 
king haar dank betuigt. Daarna nam de sche
pen Heer Jui Sintobin het wOlolrd en loof
de in het bijzonder de werkkracht en ver
kleefd!) eia van de Heer Alf. Daenens en 
overhandigde hem in nalajn van lredl‘Stadsbe
stuur zijn prachtig porlret. Vervolgens werd 
de nieuwe machien in gang gezet. Laai ons 
hopen dal dank zij deze moderne inrichting 
de Iscghemsche nijverheid een nieuw bloei
tijdperk ie ge moet zal gaan.

’s Namiddags aan het banket namen' ook 
een groot getal fabrikanten en nijveraars' 
deel. De Heer Burgemeester stelde een heil
dronk voor aan de koning (tie gansche zaal 
stond reebt, de Kath. VI. Nat. en Socialis
ten bleven gezeten) en aan de twee gewezen 
Burgemeesters van stad nog in leven. Ver- 
volgenis namen opvolgentlijk het woord: De 
Heeren Carpentier, Vandenbogaerde en D’Ar
tois.

Van s morgens o|m 8 ure nam de Heer De 
Vlaeminck, luchtvaarder uit Kortrijk zijn toe
bereidselen voor hel vullen van 'den ballon 
met gaz, alles liep goed van stapel en om 4 
ure steeg hij op onder het gejuich der me 
nigte. Hij daalde neder in den om trek van 
Avelghem.

’s Avonds te 8 uur ging de wereldberoem
de koordednnse.r 'ïTac Donlay o vel- tot de 
uitvoering zijner gevaarlijke acrobatische 
oefeningen die de bewondering en de toe 
juicbingen wegdroegen v^n de honderdkep- 
pfge nieuwsgierige menigte. Die uitvoerin
gen slaagden prachtig en wraren waarlijk 
zooals men in den volksmond zegt: het zien 
waard

JAM M ER . — Velen 

dat ze geen verzekering 

tegen brand en ongevallen, 

Pieterstraat, '30, Iseghem, 

Strikte geheimhouding. - 

Stel niet langer uit, want

beklagen zich te laat; 

namen op het leven, 

bij J. Denys, Wantje 

agent van Antverpia. 

- Volledige waarborg, 

’t kan U morgen be-

A P O T H E K E R S D IE N S T : 's Zondags is er
maar één apotheek van stad1 open. Apotheker van 

dienst: Fl. Laleman, Brugstraat.

STADSELECTRICITEIT: De belangheb
benden worden verwittigd dat den electrie- 
ken stroom zal onderbroken worden op Al
lerheiligen van 8 uur s morgens tot in den 
namiddag \öor ten huilen en misschien ook 
voor den binnen. De bestuurder:

A. DAENENS

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

’t Is de beste!

GEEN VLAAMSCH, GEEN CENTEN! -  
Een fransch rekeningske hem door bet meis- 
jespensionnaat «Ave Maria» aangeboden, 
zond een onzer vrienden terug met de ver
melding « Geen Vlaamsch, geen centen ».

Dit rekeningske werd hun echter terug
gezonden omdat er geen Vlaamsche reke- 
ningskens bestonden'.

Daarop heeft onze vriend een brief ge
schreven aan de Eerwaarde moeder over
ste wan het gesticht, Iwar verzoekende hem 
een Vlaamsch rekeningske te bezorgen in
dien zij willde het kostgeld zijner kinderen 
ontvangen.

Is er te Iseghem maar één enkele 'familie
vader die Vlaamscligezind genoeg is om zijn 
recht te eischen oak vanwege diegenen aan 
wie hij de opvoeding zijner kinderen toe
vertrouwt?

Zend de fransche «Tires biens » uwer kin- 
jderen terug, eiscih Vlaamsche rekeningskens, 
vraag dat uwe kinderen in ’t Vlaamsch on
derwezen worden en verbied hen fransche 
komplimentjes te leeren : dan zullen wij" eer
lang obk te Iseghem een deugdelijk Vlaamsch 
onderwijs vo)or onze kinderen verkrijgen. 

Vlaanderens diep vernederde oorden, 
Vragen d a d en  maar geen woorden 1 

ONGELUK — Maandag 1.1. werd hei ne
genjarig kind van den heer Velglie, landbou
wer Albreelitlaan ter stede erg verbrand 
door het lomkeeren van een ketel kokend wa
ter. Hel is aan de ge\ofgen Overleden en Vrij-
1 -tg l.'l. 1er aarde besteld.

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

I1ENRI SIIIOiHNS-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.

GEBOORTEN Ivonne Degrande d. v.
Odiel en Elisabeth Demeyer, Winkelhoek 
236. — Martha Ketels d. v. Julius en Maria 
Vangeesdalle, Geete 231. — Omer Valcke z 

Toseph en Julie Bourgeois, de Pélichystr. 
16. — Agnes Mont eigne d. v. Henri en Maria 
Naert, BogChm. 83. — Maurice Huysentruyt 

v. Odiel en Irma ('atteeuw, Kotje 211.
0VERLïJDENS — Rachelle Mestdagh, bot- 

tienslikster, 23 j. d. v. Alljericus en Emma 
Naessens. — Nloëlla Velghe scholierster !? j. 
d. v. Victor en Maria Buy se.

11 irWELIJKEN -  Alois Baert, leurder, 19 
j. en Maria Grymonprez fabriekw. 20 j. 
b a. w. — Gaston Desmet borstelm. 23 j. 
van Ingelmuhster en Martha Deldaele bor- 
stclm. 22 j. a. w. — Julius Gheysen vlasw. 
45 j. van Heule en Julia Verheile kleerni. 
47 j. h. w. — Georges Van Grysperre hout- 
bew. 24 j. en Clotilde Ronse, fabriekwr. 26 
jaar b. h. w.

VA N KOI DE GESTORVEN
Jaarlijks bezwijken duizenden menschen 

dooi de koude. Daarom, zorgt op tijds voor 
uwe winterkleedij en wendt U tot het ge 
kend huis
F. VANH AUW AERT-DEM EURISSE

Ommegangstraat 9F, ISEGHEM
sargiën, onderbroeks,

Huis een algemeene vergadering plaats lieliben, 

ter bereiding der feestelijkheden van 11 Novem

ber om samen eens die toestand te bespreken en 

uit te zien naar verdere bloei in de naasle toekomst, 

Bvossen, Vlaamsche oudl-soldaten van na den 

oorlog, op U* stellen w ij ons betrouwen voor die 

toekomst! Iedereen die ons gedacht deelt over 

antimilitarisme en Vlaamschgezindheid moet zich 

als lid van Bvos' laten inschrijven en dan er voor 

zorgen, diat h ij zijn vrienden en kennissen kan 

aanzetten om insgelijks onze rangen te komen 

versterken.

De ond'ervinding heeft ons bewezen, dat w ij 

Vlaamsche oud-strijders die gedurende dien oor

log ons le'ven veil haidlden voor de staat België, 

nu nog niet eens dbn schijn van recht kunnen 

bekomen.

Welke verdienste zou Jen de Vlaamsche oud- 

soldaten dan kunnen doen gelden tenzij de macht 

van het getal en db kracht van een onomstootbare 

w il! In (die vereeniging ligt de macht en die 

macht moet ons beschermen tegen het doodsgevaar 

dat ons dreigt in de nabije oorlog voor recht en 

beschaving !

Wand Hermans zegde het ons plechtig over 

enkele dagen : Eerlang zult gij te kiezen hebben 

als db alarmklokken u zullen ten strijde roepen: 

ofwel voor België tegen Vlaandbren ofwel voor 

Vlaandteren tegen België 1

Onze keus is beslist: Vlaandbren is ons eenig 

Vaderland!

N iet uitgesteldl dus! Nu is het dte geschiktste 

tijd1 om onze rangen aaneen te sluiten, opdat dte 

dag van morgen ons bereid vinde tot de daad!

In dit teéken zullen w ij1 ook onze 11e Novem- 

berviering stellen: het teeken dbr Vlaamsche aktie!

Met db herdenking aan hen, xlie met ons de 

tragedie der IJzerslagvelden meegemaakt hebben,

Groote keus van 
mans-, vrouws- en kinderkousen, sjarpen en
alle winterartikels. ,, u i -  wr- 11 1

Alsook lakens, kiels, schorten en alle on- z,ulleni .w > ,, beginnen, Wi, zullen de
dergoed. : almachtige God bidden opdat hij hun offer zou

Genadige prijzen Verzorgd werk ' ^ ezen en °Pdat Ät. het zaad hunner
SCH EEPVAART Tijken dte kiem onzer opstanding groeie. Sameni

' met db IJzerstichting zullen wij' ingetogen naar 
''van 20 tot 27 Okt. 1927) :. , ... >, t

, .... , hunne grafstee trekken om er samen met die pries-
Vroom en Vnj en Slad Roesselaere met! 1 r> • 1 1 ...,

, , * , • 1 t \ ,,i ter het: Kuste m vredte over hunne lijken te
beurtgoed vOlor vei'scheidene. — De Plano j ’
met lijnzaad voor de gebroeders Vandemöor- prevelen.
tele. V orgends 1er en Germaine met lijn- 1 Qp 11° November ’s avondis is er feest in
zaad voor Alf. DassOnville. — Dianaro met t Vlaamsch Huis: dte tooneelgroep V.O.S. voert
maïs voor Vandenavenne-Devos. — Prési- twee tooneelstukjes op waar onze Vossen en 
dent fallières met kolen \Of>r Decock, Boes- Bvossen met hunne naaste familie vrijen toegang
selaere. -- Colusa met ciment voor de We zuHen hebben. De zaal zal te klein zijn en db

Vöndewalle. . latekomers zullen het zich beklagen!
i i i— De Zondag nadien zetten w ij1 onze feestviering 

, . , 'voort, ’s Voormidldags een uitstapje met muziek.

Uit onze Inrichtingen j s Middags de voeten onder de iafel. ’t Zal er

E IG E N  L E V E N . -  Op Maandag 31 Ok- lekker z{]n' Sczelli8 en aangenaam en ’t zou U 

tober, te 7 uur, groote B E E T H O V E N - A V O N D  sl>‘)ten moest W  er aan ontbreken. Van nu af 

voordracht, orkestmuziek, zang. I aan kunt S1J uw naam °™ even aan een bestuurlid
Programma- (V.O .S.! Na het feestmaal gezellig samenzijn,

1. Marcia a la Turca, uit « Da ruïnen van Athe- , zanS en Plezier iodbr vol8ens ziin d®votie!

ne.»; — 2. Larghetto, uit db 2e symfonie; —' 3. Nadere schikkingen omtrent die feestelijkheden

Voordracht over L. v. Beethoven, door Heer zullen U Per kaart bekend S la a k t worden en

Maurits Vandbwalle. -  4. Aan de geliefde uit zullen °P ldb algemeene vergadering vastgesteld

dte verte, krans van 6 liederen. — 5. Romance in wor b̂n. Een bestuurlid.

Fa, voor viool en groot orkest. — 6. Andante, 

uit de 5e symfonie. — 7. Egmont, ouverture op

Goethes treurspel Waarom de Vlamingen
De vergadbring begint stipt te 7 uur. W ie te £ | 0 *£ f]  r d T C e H n iT  012*611 

laat komt zal voor een gesloten dteur moeten o *  ö

wachten tot na db uitvoering van het programma- wetgevende macht en
nummer dht dan aan gang is. Men kome dus beStUUl* elsdiefl I
op tijd. ®

V L A A M S C H E  BO N D  V O O R  K A T H . ;

V R O U W E N  E N  M EISJES. -  Op Zondag 

6 November a. s. te 4.30 u. namiddag, in het 

Vlaamsch Huis, opvoering van 

P I A S K E !
tooneelspel in 4 bealrijven, door Juffrouw H ilda 

Hellemans.

Het stuk speelt in Vlaandbren, na den oorlog, 

na ‘die pijnlijke periode van activistenprocessen en 

ter-.ciood-veroordoelinger.... Het is een warm plei

dooi voor amnestie. |

Prijzen dbr plaatsen : 5 en 3 fr.

Kaarten van hedbn af te verkrijgen bij de 

leden van den Meisjesbond en in ’t Vlaamsohl

Huis. * •! DL BELGISCHE KAAS

P E N S IO E N G ILD E . -  A l onze ledbn die T i° t i n 1 8 9 0  * * »  dc Belgische kaas het 
,, , ,, , .. ,. u its lu itend  monopolium der Walen, en daar

in de maand Oktober geboren zijn geheven , __ ,r. , . , .. . . . .  ö pm noepen die heeren: « Vive la Belgique!-
hun pensioenkaart b.j hun patroon aan te vragen maar dm ken in  hu„ bilinenste: , Y ive  H
en in te brengen op ons bureel, vóór 10 November France ! » ' ' <
aanstaandb. V rije  stortingen voor ’t pensioen kun

nen diaar ook gedaan wordten. ■;

S Y N D IK A A T . — De schoenmakers die bij 

misslag na Zondag 30 Oktober nog geen uitnoo- 

diging tot het Crispynfeest ontvingen, kunnen er 

ten allen tijde een verkrijgen op het secretariaat.

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

Vossenhoekje
Morgen, Zondag, heeft te Brussel het Congres 

van dten Landsbond V.O.S. plaats.

Op die dagorde staan onder meer: bespreking 

rontstrepenrente, invaliditeitspensioen, zesmaan-
DE VLAAMSCHE MELKKOE 

Tol zelfs langs den weg der Nationaledendienst. Een bestuurlid zal er naartoe gaan (r, , c , . T)
, , . • , • i , Joarik, de Staats- en Bmurtspoorwegen, de

om op dte algemeene vergadering binnen acht dagen schatkistbons, enz. aï zaken door 'den Staal
verslag uit te brengen. . * ondersteund of bewerkt, wordt de Vlaam-

Binnen aclit dagen, op Zondag 6 November, sche melkkoe algemolken om de Staatskas
om 9 ure voormiddag zal er dus in 't Vlaamschi te vullen.



- ' BORSTBALSEM Martin Toms
; is de Koning der* Borstmiddelen !
W a a r o m  U  d a n  r 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  ?

mogdljkTzai1Jwidm gJdafn om dTmeeï Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt dóen! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem MartTosm 
dere voordeeien zoo rap mogeiijk te kunnen ^  verkrijgen bij alle Apothekers of bij den Apotheker Specialist Martin Toms, Wetstraat, 112, Brussel.

Een schoone vergadering
Zondag 1.1. greep in het Vlaamsch Huis 

te Iseghem de provintiale bestuursvergade
ring plaats van het Vrij Kristen Syndikaat.

Ruim 40 afgevaardigden vertegenwoordig
den een twintigtal afdeelingen. Na voorleg-

uitkeeren.
Het derde punt: «D e  taak der plaatselijke 

Besturen» werd door den Voorzitter ingeleid. 
Practische besluiten werden genomen die 
voor den bloei der afdeelingen in betrek met 
de verdediging van de belangen der leden, 
en met betrek tot de propaganda van bij
zonder belang zijn. De geestesgesteltenis der 
aanwezigen was uitstekend en. deze vergade
ring zal dan ook vruchtdragend zijn.

W E T  OP DE  
11 EB KR E C U T  ERSR AD  E

Eenige Artikels in zake Kiesrecht
De kiezerslijsten wenden vqotrloiopig geslo 

ten op 30 September 1927.
Deze lijsten zijn aan de 'herziening onder 

worpen lol 20 November a. s.
Er blijft ons dus ongeveer een 'maand 1er 

beschikking om na te gaan of al onze recht 
hebbende vrienden en kennissen, zoo vroti 
wen als mannen, ingeschreven zijn.

Gelieve er voor te zorgen dat er overal in 
al de betrokken gemeenten komiteiten war 
den gevormd, gelast mét het nazicht de: 
kiezerslijsten.

De klachten dienen ingestuurd voer 20 
November a. s. aan het college van bui ge 
meester en schepenen.

[Wie wondt beschouwd als kiezer-werkge 
ver?

Art 2. — Onder wenige vers verslaat men 
personen, idie voor liet uitoefenen van een 
bedrijf, ter uitsluiting van oen landbouw 
of een bosch bouw bedrijf, of voor het uitoefe 
ncn van een anlder beroep, gewoohlijk één 
of meerldere werklieden of bedienden in 
dienst hebben, hetzij gedurende het gansch 
jaar, hetzij op zekere dagen var hel jaar

(Dienen insgelijks te worden beschouwd 
als werkgevers:

1. Eigenaars en redders van koopvaardij 
of booten bestemd vioor den handel of de 
visscherij ;

2. Personen idie beroepsmatig 'arbeklslo 
kalen, arbeidsgereedschap of drijfkracht douii 
werklieden laten benutten legen ven rn 
of in natura overeengekomen prijs;

3. Personen die een of meer tuiniers in 
hun dienst hebben.

Dit geldt insgelijks onder voorwaarde dat 
/ij gewiQonlijk één of meerdere werklieden 
of beÜienicten bezig houden, voor:

1. Vennootschappen, vereenigingen, groe 
r>ieeringen ol instellingen zonder winstbejag

2. Notarissen of ministerieel© ambtena
ren; ! I

8. Instellingen ten algemeenen nutte;
4. De algemeénie Spaar- en Lijfrenikas
[Wie wordt bescliouwd als kiezer Verk-

inan? ■ !
Art. 3. —"Onder werklieden verstaat men 

degenen, die, voor rekening van een werk
gever, gewootniijk handenarbeid verrichten, 
hetzij gedurende het heele jaar. hetzij of 
zekere tijden van het jaar.

Met werklieden worden gelijk gesteld
1 . Ploegbazen, parions, en opzichters;
2. Huisbewaarders, nachtwakers, boden, 

loopjongens en ander dienstpersoneel:
3. Sjouwers ;
4. Tuiniers ;
5. Leerjongens ;
6. Ambachtslieden en, in ’t algemeen ä!- 

wie volotr eigen rekening een nijverheids- of 
kunstnijverbeidsberoep uitoefent, hetzij al-

’•■«•V- : V.V.

Hij is gekomen

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

De Marteling der 
Vlaamsche Houthakkers

O M D A T  Z I J  VLAM IS fG EM  W A K E N

'Wij ontkenen aan hel verslag van Paul 
Davidts. ooriogsvrijwilliger, soldaat bij het 
22e linieregiment, over de Belgische wreed
heden jegens tien Vlaamsche IJzersoldaten, 
om hunne liefde voor Vlaanderen gestraft: 

Sindis het begin van 1917 stond ik bekend 
als VJaanischgezinde. Generaal Bernheim 
had hei mij gezegd : ik moest verdwijnen. 
De geheime politie achtervolgde mij dag en 
nacht, om tocli eene schijnreden te vinden. 
In Fresnes, daar moesten zij mij hebben; 
daar zouden zij mij 'in ’ t geheim afbeulen; 
maar nieits konden zij legen mij inbrengen. 
Hoe dikwijls heb ik toch niet moeten ver
schijnen voor de geheime politie!

Den 14n September 1917 wend ik gestraft, 
omdat ik in een brief, aan een’ vriend uil'; 
mijn dorp, den Heer Jan Fannes schreef:! 
« Heb nog wat moed, beste; voorzeker hel ‘ 
lijden drukt soms hard op onze schouders/ 
maar denk dan aan de beloöning voor ons 
Vlamingen. Wij zullen al onze rechten bekor- 
men na den ■oorlog. •"

!De brief werd nagezien. Ik wist dat ver
mits stiefmoeder Censuur al de brieven na
zag van hiai'e VJaamschgezindj kinderen.

SUIKERHANDEL  
in ’t groot en in ’t klein

ARTIKELEN voor 
ST-NIKLAAS  

Paschen en Nieuwjaar

Specerijen 

-  Desserts 

Pralinen

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

Op een sneeuwwit paard gezeten 
Zoekt Hij naar de kinderen braaf, 
Die hun plicht hebben gekweten 
En blijken van uw goedheid gaaft.Conserven 

Chocoladen 

Biscuits •

Fondants - Suikers 

Kaas - Hesp - Cervelade 

Sardijnen -  Haring 

Vijgen - Pruimen 

Rozijnen en Korenten 

Oranjen - Citroenen 

Amandels - Noten

Bijzond' re P r  jzen voor Voortverkoopers

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

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

ZONDER HOOGEiN VERGAARBAK

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

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

zolder
Bij Alberic Debruyne-Devolder.

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

A. DEBRUYNE

A . .

Gasinrichtingen

Luxe en gewone badkam ers

Talrijke referentieën  

in en buiten stad

P lans en devis gratis op aanvraag

Seynhaeve
Rousselaerstraat 18», ISEGHEM

De Woonstverwarming :Kôrtrijksçhe Böuw-
in de twintigste èeuwj en Hypotheekkas
Depositaris van de

Sur diac-Famsée-N orton
VOOR ISEGHEM EN OM LIGGENDE

leen, hetzij geholpen door bij hem in wonen- 6. De hooilid wachters en controleurs bij'
de naastbestaanden; ' jde geconcedeerde spoorweg-, buurtspoorweg-,

.7 Tafeljdienaars werkzaam in restaura-! omnibus- en trambedrijven;

Bureel: Groote Markt, 1, K O R TR IJK
— Spreekdraad 8 8 2  —

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

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

•lies en dr ankslij iei ijen, alsmede vrouwelijke 
suppoosten en verder dienstpersoneel werk
zaam bij openbare vertooningen en'vermake
lijkheden;

8. De wachters en ontvangers te werkge- 
steld bij de geconcedeerde treinbuurtspoor-,

bij

Ook alle andere merken, zooals:
Nestor Martin; Godin; Fonderie Bruxel- over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, 

de loise; Convenoise; Porta Demoulin, enz. Alle 0ver ’t overnemen van pachthoven in Frankrijk, 
merken van Kookstoven en Gazevuren aan

7. De correctoren en bedienden 
bestuursdiensten der dagbladen; O p m a k en  van  P la n s  en  Bestekken

8. Dé ùoonieelspelers, zangers, 
ten en andere artislen werkzaam bij onder
nemingen voor openbare vertooningen en 
vermakelijkheden ;

!9. De verplegers in de. klinieken, sanatoria

Ook aanveerding van alle k u n s tsm ee -  voor ’t bouwen van huizen, villa’s, fabrieken, enz. 
w erk . — Afwerking en nieuwmaken van
Brandkassen £Coffre-forts).

Specialiteit van donderschermen
Teekeningen en prijzen op aanvraag.

OMER SEYNH AEVE-SABBE
kunstsmid

131, ISEGHEM

zaakvoerder, bestuurder ol soortgelijken dtel 0p (lenzelfden dag in dienst zijn geweest of

omnibus- én trambedrijven ;
9. Hel scheepsvolk op koopvaardij sche- verpleging&gestickten ;

pen, behalve diegene die het volgende artikel 10. De zaakvoerders in filialen ;
»rangschikt onder de bedienden: al de leden H. De offneren van de koopvaardij, als-
van de bemanniflg der visschersvaartuigen i°°k de radiotelegrafisten en andere personen
en van hel personeel der binnen vaar tsehe-^die, op de koopvaardijschepen geestesarbeid ROUSSELARESTRAAT 
pen; '  ! vervullen.

10, Degenen, die, bij bet uitoefenen van I er uitsluiting:
©en beroep, voor gemeenschappelijke reke-J a) Va^hen die als a^vsardigdebeheerder, keQ of te iierzien> of binnen het gebied en 
ning handenarbeid verrichten.

[WSe wor(dt beschouwd als kiezer bedien
de? ,

Art. 4. — Onder bedienden verstaat men 
degenen die, voor rekening van een werk 
gever, gewoonlijk geestesarbeid verrichten 

:tzij gedurende het ' ganse he jaar, 'hetzij 
gi du rende sommige tijdperken van het jaar. 
en wel: , \ \

,1. De klerken, typisten, reekenaars, boek
houders, kassiers en andere kantoorbedien
den;

2. De inkasseerders ;
3. De verkoopers, uitslallers, opzichters; 

mannequins in Iden kleinhandel teAverk ge
steld;

4. De handelsreizigers ;
5. De werkhuismeesters, hctofdwerklie 

denwerkim esters en coupeurs ;

Vandaar onderzoekscommissie : ik moest zeg 
gen wat ik bedoelde mét het « al ». Ik ant
woordde Openhartig: «Zelfbestuur». Miji 
oprechtheid kostte mijne afstraffing: ik was 
opnieuw Iweedc-raugsOklaat. De achtervol- 
ging duurde voort; hun doel was niet be
reikt. Den 6n Mei 1918 wend ik uit de loop 
grachten geroepen. O, dien dag zal ik nöodl 
vergeten! ’t Was om ’acht uur ’s morgens; 
de nachtwacht was aljeeloopen. De Duit- 
schers hadden veel geschoten; doodmoe wil
de ik wat gaan rusten en daar opeens: « Da
vidts au bureau!» natuurlijk in ’t Fransch
— Davidts naar het bureau 1 

Van daar naai' den Kolonel en daar ston- 
jden twee gendarmen. In de loopgrachten 
kwamen zij niet, want daar was doodsge
vaar, Ik vroeg wat er gaanjde was; zij zeiden 
mij niets, ontnamen mij al Wat ik bezat. 
Dan per auto naar de gevangenis, in arrest 
zonder toegang.

Zeven lange Idagen nadien, werd ik in ver
hoor genomen Ik werd beticht van « défai
tisme.» Mijine vijanden jubelden: zij vertel
den aan mijne Vrienden, zooals ik later ver
nam, dat ik naar Fresnes moest, dat zij mij 
nu eindelijk vast hadden. Ik bleef kalm, 
wamt ik vreesde ze niet. !k was onschuldig; 
ik zou mij mogen verdedigen, mijne onschuld 
bewijzen, dus hoopte ik !1. Den 23 Mei 1918,

Ide leiding hebben van het dagelijksch be
stuur eener onderneming;

b) Van de technische bedrijfsleiders, han 
delsleiders, ingenieurs, scheikundigen en ac
tuarissen;
staking, leckout, of onvrijwillige werkloos 
ontvangen dan 24.000 frank' ’s jaars.

WIE IS KIEZER?

Art. 12. — Om kiezer te zijn1, moét men
4. Werkgever, ” werkman of bediende zijn 

naar de bovenstaande bepalingen;
2. Belg zijn of de gewone naturalisatie 

hebben bekomen ;
3. Volle 21 jaar mid zijn;
4. Een werkiman of een 'bediende in dienst 

Rebben gehad, binnen het gebied, op den dag 
dat men begon de kiezerslijsten op te ma

kwam ik vcor den krijgsraad; ik kreeg drie; 
maanden gevangenis, voorwaardelijk. Al de.

advokaten, Walen zoowel als Vlamingen, die 
daar tegenwoordig waren, zeiden mij, dat die 
straf eene schande was- ik had mijne on 
,schulü bewezen, de geheime hand moest mijl 
loslaten. Ik kwam in hlooger beroep. Eerst 
f13 maanden nadien, op 28n Juni 1919 werd 
ik opnieuw gedagvaard en werd vrijgespro
ken! Intusschen lieten zij mij onmiddellijk 
na den krijgsraad in vrijheid. Ik keerde te
rug naar de compagnie. Daar was de vriend
schap van de jongens gestegen, want zij, 
wisten dat ik onschuldig was.

De geheime hand was niet tevreden: acht 
dagen ,nadien verscheen op de orders : « Da
vidts désigné pour le Peloton special fores
tier » —'Davidts aangewezen voor het bijzon 
dér houthakkerspeleton.

iWaarlijk, ik wist niet wat voor een Pe
loton dit was, maar ik vreesde, want ande
ren vrienden waren al naar achteren ge
stuurd.

Op reis naar ’t beruchte peloton! Daar 
gekomen vond li k vijf andere Vlaamsch ge
zinde makkers ; de vier andere '“zij n na mij 
toegekomen.

Zooals het met mij! is gegaan zOo is het 
met die anderen gegaan: zonder verdediging.

De geheime hand was eer en meester; 
zij die ons naar achteren gestuurd hebben.

■Drie of vier maanden nadien kwam de 
beruchte fiche toe. Als reden gaf ze op: 
«Reconnu douteux aux p. d. v. patriotique».

'aldaar als leeman té zijn aangemonsterd.
(Behouden hun kiesrecht, de werklieden en 

de bedienden die, wegens ziekte, ongeval, 
staking, lockeut, of onvrijwillige werkloos 
heid, tijdelijk Opgeh|o|uden hebben te werken.

lOPGEPAST VOOR HET VOLGENDE AR
TIKEL.

Art. 14. — Zij Idie, voior rekening van een 
werkgever, door dezen hun toevertrouwde 
grondstoffen, ioif gédeeltelijk voortbrengselen 
tegen loon bewerken af verwerken en zélf 
één of ineer werklieden in dienst hebben 
worden wat betreft het kiesrecht en de ver
kiesbaarheid, beschouwd als werkgevers in
dien het getal hunner werklieden meer dan 
vier bedraagt en als werklieden, in het te
genovergestelde geval.

— Als onbetrouwbaar erkend uit het oogpunt 
van vaderlandsliefde. Wlij konden niets in
brengen, wlant dan was het: « Taissez-vous 
suspects» of «Activistes. — Zwijgt verdach
ten.

Na drie jaren' of meer front, werden wij 
als verdachten achteruitgezonden, en dat om- 
daii wij ons ras niet z|ou|den wurgen, om
dat wij durfden smeeken: dal men onze 
taal eerbiedigen zou ; omdat wij aan de toe
komst van' \ laanderen durfden denken; om
dat wij' het Franskiljonisme 'durfden in de, 
oogen zien en hel toeroepen, « Neen Vlaande
ren z,al niet doodgaan! »; omdat wij' tot Havre 
durfden zeggen: « Gij1 beulen van Havre, gij, 
zult eens rekenschap geven van wat gij; daar 
doet: wij: zullen aan onze ouders, aan onze 
vrienden, aan ’t volk vertellen wal gij nu 
Idoet met ons! ».omdat wij den moed hadden, 
én de Duitschers én de Franskiljons te be
kampen, de Vijanden die vo|olr Ons zaten en 
die ons den oorlog hadden verklaar I en de 
ijanden die ons gedurig in den rug schoten, 

jdie ons loderden, zonder hunne maskers af 
te trekken, zonjder ons den oorlog te verkla
ren; omdatt wij vlochten victor België en dach
ten aan België in de toekomst.

De geheime hand had de slaven geleverd 
voior eenige zilverlingen, nu zouden de beu
len hun werk volbrengen 

Het slavenwerk ■- begon : wij moesten too
rnen vellen. In plaats van ’• geweer, dat on

— Allerhande Verzekeringen — 
BRAND - L E V E N  - O NGEVALLEN

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

voorwaarden

De stier tegen dbn kemphaan:
Vroeger waren wij cPe beesten, nu zijn z ij het.

(Travaso — Rome.)

ze beste vriend geweest was gedurende meer 
dan drie jaren, kregen wij een bijl en eene 
groloite zaag. Die eerste dagen deden Onze han- 
'flen toch zco’n pijn! ;s Morgens durfden wij 
onze bijl niet in de handen nemen, want ’ t 
was ééne wonde ; maai' de beulen stonden 
daar; wij moesten! Dan werden die won
den Opnieuw opengerukit &n ’t bloed sij
pelde^ door onzle dichtgenépen vingers; de 
steel onzer bijll Was nat van ’t bloéd. Ik  Voiél 
in mij nog die pijn, die zenuwschokken die 
door mijn lichaam gingen bij iederen zwa
nen slag. Mijne spieren, gansch mijn lichaam 
deden mij zoon pijn, maar ik mocht niet 
klagen.

Klagen! Aan wie? Aan de vrienden? Leden 
zij zooveel niet als ik? Aan de beulen!Ik 

g een- lach van genot op "hunne lippen; 
waren zij niet uitgekozen? waren zij niet 
bekend om hunne kunst Van slaven drillen ? 
Klagen aan wie? Aan de boomen? Mijne 
klachten mengen met hun zuchten onder 
Iden guren wind? Zij verstonden mij niet! 
Klagen laan wie? Aan een vriend in een brief? 
Onze brieven werden geopend en stond er 
iets van in, dan wanden zij gescheurd. Kla
gen aan wie? Aan'onze ouders? Ons hart 
uitstorten in jden boezem van moeder, op 
de borst Van Vader? Zij „Verbleven in ’ t be
lette België onder ’t juk vun de Duitschers. 
Alles moesten wij alléén verkroppen, gansch
alleen. (Wordt vervolgd)



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

zijn deze die dagelijks gepoederd 
worden met

DVLCIOB P 0 311E B
Te koop in alle goede apotheken. DE DOOS : 1,50 FR.

iHet O u d  B i e r  der Brouwerij D e  A r e n d
is gekend voor 7  GEZONDSTE, KLOEKSTE, A A N G E N A A M STE  

A. T jouwaêge-Yêrstraete Corteniarck

I n  dl©n M i l W o r n

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

OveFgfFoote keus vaß alle slaeh van Pelsen 
en vellen mantels

Sehünks Opossum Sh an k s marters Vossen
Vellen om te gattnie^en

Alles aan zeer- voordreis:© prijzen 
Verzorgd werk Trouwe bedieniiiff

Onmosr^iijkf* concureiiüe 31-12-27

Pectoïds
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

Z ij Kosten enkel 4  frank !

U w  a p o t h e k e r  h e e f t  e r  !

ar behouden aan

L. V A »© E  W A LLE

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betonwaren, ijzerwaren, kolen.

»O E D E  W A A R  PRIJST ZICH  ZE LF

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

Get»m. Ghekiet*e-Duyek
Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 

keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder
baden, waschfoumoizen. — Groote keus van ver
lakte menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

G-asinrichtingen 

Spoedige bediening

Zink- & Loodwerk 

Matige prijzen

f

MOMOss Poeders
O N FEILBAAR  G E M E S M ID D E L  TEG EN :

H oofd - en Schele Hoofdpfjn , I p e n ,  ISevige Tandpij:!.
R heum atiek , G rippe

W aarom  ?
Zijn de MONO POEDERS verkieslijk Ban alle andere produkten van gelijken aard? 
OM DAT ZIJ onmiddellijk de hevigste pijnen stillen.
OMDAT ZIJ altijd genezen, daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt hebben. 
OMDAT ZIJ cle maag nooit vermoeien.
OMDAT ZIJ door meestal de voornaa mste geneesheeren voorgeschreven worden, om hunne 

menigvuldige genezingen, zelfs in de hardnek kigste gevallen.
OMDAT ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, dóór de moeilijkste personen gemakkelijk 

ingenomen worden.
OMDAT ZIJ in geen cachetten zijn, en zoo dus door de teederste mager» verdragen worden.

TE KOOP IN  A LLE  GOEDE APO TH EK EN  
in doozen van

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

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

ZORG DAT GIJ ALTIJD U W  DOOS OP ZAK HEBT!

«

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

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door Mulles Konijnenpoeder te
gen D IKKE BALGEN, afloop, schielijke steiften, ziekten der maag, ingewanden, waterorganen, 
zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met Mullie’s konijnenpoeder voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om
maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin hebban, gemakkelijker uwe pacht
nwken, een goed voedsel op tafel brengen.

IN A LLE  A PO TH E K E K  8 FRANK DE DOOS

f

A. Rosselle-Maertens
#  SPIEGELS, M EUBELS, V ITR AU  X, GLEIERS A  SPEELG O ED

ALLES AAN  DE VOO RDEELIGSTE PRIJZEN 
Sj* KOM T ZIEN! VRAAGT PRIJZEN EN GIJ ZULT KOOPEN

Meenenstraat, 77. ISEGHEM,

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR HET

zuiveren van ’t bloed

Houdt uwe verkens öi-up. M llllil» te
gezond met * U v U t - I  i T H L t l I I W  gebruiken.

Het Poeder Mullie is de Redder der Zwijnen

Geneest allerbest en op radikale wijze: UITSLAG, PUISTEN, SPEEN, VERSTOPPING 
GEMIS AAN  EETLUST, DRAAIINGEN, G AL, SLIJMEN, enz...

I n  a lle  goede apotheken- of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
.’JE? Ij 8f-'l h t r a »  t ,  4  9 ,  ML fdTLC ï>r Ï±JT^

P R I J S  4  F R A N K

T')e Vallende Ziekten !
EEN EN K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is «Ie

P O E D E R  E P I L E P S I A  r a j a  2 0  r * .

die van af den eersten dag de aanvallen te genhoudt ~— de ges; ? ing brengt aan allen die 
liet goed gebruiken en nooit of nooit schade!,j is.

Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer dan 20 j. duurden.
Te koop in a lle  goede apotheken

of rechtstreeks bij den bereider

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

GRATIS gezonden op aanvraag.

Nooit mag een zwijnmoer jongen zonder acht dagen te voren haar bloed en afgang gezuiverd 
te hebben met eene doos

PO ED ER  MULLBE
Geen verstoptheid meer. — Goed zog. — Gezonde jongen. 

LANDBOUWERS! Waarom nog zieke zwijnen kweeken. Hunne redding is verzekerd door
PO ED ER  M ULLIE  

GENEEST: Verstoptheid, geen eetlust, het vuur, pokken, afloop, neus-, keel-, darm- en long
ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flereci in (pootplaag) maagziekten, jacht, vlie 
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr . de doos in a lle  apotheken

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

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

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

te8en snot en cholera. A c P t v f -?! om uw t**er gezond te houden.
/ \ a C p i d  doet de spijzen goed verteeren. r V S C p  L d  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 MORVA onmisbaar wordt. 

Want MORVA is het meest anti-microbisch middel in geval van tering en afloop.
5 fran k  en 15 fran k  de fleschi 

TE VERKRIJGEN IN  ALLE  APOTHEKEN

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

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

chetten K éph il die doen ver
dwijnen?

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

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

DUS voor alles naar de

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

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

Voor uw SCIIILDER -
en BEHANG W E R ii

wendt U tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
lioeselaerstraaä, 108, ISEGHEM

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

tapijten, trapioopers en karpetten

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

LA G E  P R IJZ E N

Zann e!kin
D U B B E L  BLO ND  B IE R  

gezond, kloek, natuurlek

BR O UWER KJ St LOUIS
£. Verlonda, 1.00

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

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw profijt!

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

ter malen?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt gii aan jicht, heupjichtof lenden

jicht ?
Z iit g ii door Rheumatiek gekweld?
Zrin uwe voeten gezwollen ?

I Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuilen brand

?

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

J: i c h e l  V e r h a m m e

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

J T T T  X T IC SiLwwiJ weBCwLdl

1 0 ,  D O R P

Gr A LLO  IS
O Ö O  L S K
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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
f 4 GENADIGE PRIJZEN GENADIGE PRIJZEN

H* 3 0/0 TERUG AAN DE PLAATSELIJKE BONDEN

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Genees’ eeren

Dit alles zÿn de zekere kenteekens 
dat uwe NIEREN, BLAAS of! 

LEVER  ziekelijk  zÿn en g ij 
zoohaast mogeljjk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Oalila Pillen
en

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

komen door het gebruik van deze wondere genees
middelen, zijn het beste bewijs dat zi| alleen in 
staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol
ledig te genezen.


