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A lle medbdeelingeii moeten ten laatste den 

(Woensdag middag voor ’t verschijnen van ’t 

lad; binnengezonden zijn.

Vlaamcrh Itr&ilijk Hiiiw® "Oe Vrede
V I d C t M  w V / I l   ̂ 1  f t l l V I I C I l I u l l I  V  K E R K E L IJK E  K A LEN D ER  Hebt ge,'vriend lezer, den laatsten tijd

tegen Orde en Qezag '13 Z. 23e Z. na Sinxen, semid.

Een hoofdreden waarom het V I. Nationalisme 

te veroordeelen en streng af te keuren is, zoo ver

tellen de staatskatholieken, is hierin gelegen dat 

het V I. Nationalisme geen gezag erkennen w il 

dat zijn aanhangers in strijd komen tegen het 

bestaande burgerlijke gezag, en het staatsgezag 

in gevaar brengen. Kortom, de V I. Nationalisten 

zaaien wanorde, zijn oproermakers tegen het bur

gerlijk gezag, en ondermijnen de rust en orde 

in de maatschappij.

'Eenieder nu, met een beetje gezond oordeel 

zal alras begrijpen dat een maatschappij, hco 

klein zij ook weze, niet bloeien en ontwikkelen 

kan tenzij er een leiding, oen bestuur, een gezag 

dat verschillende krachten samenhoudt, overeen

stemming brengt in werkwijzen en een welbepaald 

doel nastreeft. Hiertoe zijn zeker en vast een 

regelment, standregelen of wetten toe noodig. In 

die groote maatschappij die w ij « staat » noemen 

is zulks dan ook van het grootste belang. Een 

land waar geen gezag, geen wetten, geen straf

wetten zouden bestaan is overgeleveid aan db 

macht van het kwade en zal weldra in wanorde 

ten onder gaan.

Maar hier loopen de wegen uiteen met diegenen 

die ons verwijten tegen alle gezag in te gaan. 

Immers het gezag bestaat niet voor zich zelf en 

heeft niet voor doel zijn eigene persobnlijke in

zichten ten nadeele zijner onderdanen door te 

drijven. Zijn doel is liet welzijn zijher onderdanen 

te behertigen en een toestand te scheppen of in 

Sland te houden die in do grootst-mogelijke mats 

aan de algemeenheid ten goede komt. Zijn eenigste 

plicht en bediening is orde te brengen tusschen de 

ontelbare raderen uit het leven zijner onderdanen. 

En orde kan dan alleen verwezenlijkt wordbn in 

zoover de natuur geëerbiedigd wordt, in zoover 

de maatregelen en voorschriften door db overheid 

genomen in overeenstemming zijn met den natuur

lijken gang der geschapene dingen. Tegen db 

natuurwetten beteekent zooveel als tegen den 

Schepper in, die in zijn schepselen bepaalde le

venswijzen, bepaalde doeleindbn en bepaalde krach

ten gewild heeft. W ie in den inensch zijn na

tuurlijken aanleg, zijn natuurlijke vermogens te 

kort dbet en tracht te dooden, werkt tegen da 

orde in, staat recht tegenover de natuurlijke, d. i. 

de goddelijke wetten.

W at waar is voor den enkeling is het nog in 

veel grooter mate voor een groepeering menschen.

II. Josaphat, bmr., dup. — 15 D. H, Gertru

Daarentegen, diegene, hetzij enkeling of groe- dis’ duP' ~  16 W ' VaQ den da§’ « “ P1”

peering die het aandurft, tegen alle bestaandb van  ̂ *sl- 17 Di. H G iegoiius de 

gezag in, in naain der natuurwet het vrije bestaan Wonderdoener. ' 18 V. K e rkw ijd ing  van 

op te eischen van zijn eigen volk, die en die HH. Petrus en Paulus» te Rome. dup. maj. 
alleen is een ware vriend der orde en een vijand  ̂■— 19 Z. H. Elisabeth, wed., düp. 
van de echte wanorde. Ónmogelijk immers is het ' I
rechtveerdigheid en onrecht Ie verzoenen en een E V A N G E L IE  V A N  J)E N  ZO N D AG

duurzame orde tot stand te brengen tegen de na

tuur in.

Wat onze kapitalsten
riend lezer, den laatsten tijd niet gewonnen hebben door

14 M bemerkt in uwe dagbladen, hoe er weerom gan- ^  0 n e e r | i j ^ e  k e ld e H n S *  
knlnin mpii cr̂ vum wp.rnp.n o'ewiifl aan de * ^sche kolommen gevuld werden, gewijd aan de 

besprekingen in den Volkerenbond. En hebt ge j 

ook niet gelezen hoe ze er bij' die laatste! vergade- j 

ring weerom wonderschoone redevoeringen afge

dopt hebben over ontwapening en vrede! Daarna 

zijn ze naar huis getrokken vol van zelfvoldaan

heid en innig overtuigd hoe ze hun talent wee

rom ten dienste gesield hadden aan dien zoo’n ge- 

wenschten vrede en vast overtuigd hoe het volk 

met eerbied neerzag op hen: de makers van den
(Mattheus 9, 18-26)

In  dien tijd, te rw ijl Jesus to l de m enig te Ivrcde in Europa en over dè gansche wereld1. 

Wanneer w ij1 dus, V I. Nationalisten, overtuigd  ̂sprak, /jg daar naiderde ©en overste en vvie rp j En beeld U nu eens in, beste lezer, dat er twee 

als w ij zijn dat ons volksbestaan van hooger voor hem neder en zeide: Heer, zWoeven I vroeger naar huis getrokken zijn en hun ontslag

belang is dan de bestaande staatsinrichting, dit |is m ijne dochter ges tonen, maar klom, leg bij den Volkerenbondraad ingediend hebben, om 

volksbestaan redden willen, al weze dit ten koste ,haar uwe hand op en z ij zal leven. En Jesüs|dat zeggen zij: «de vrede door den Volkerenbont!

van die staatsinrichting, dan plegen w ij geen daad 'stond op en volgde hem met zijne leerlingen. I n;ej erns)ig gewild wordt!

van wanorde: dan zijn wij geen afbrekers van 'En zie, eene vrouw, die twaalf jaa r lijdende Die ^  ^  ^  Lord CedI yan E latl,

alle gezag, rr:aar w ij staan met beide voeten op j was aan eene bloedvloeiing, trad van achte-1 ^  j ouvenej ean Pranschman. Hebt ge van

den stevigen weg naar orde en zijn db sterkste j j-«" toe en raakte den Mom aaii van z ijn  I Dg Volkerenbond zou den vrede niet
hpsrbnttfn-s van allp irrwd aovacr < lvletd, Want IZ1| Zeide Ol] Zich Zelve: Ind ien . ,
bescnutters van alle goed begrepen gezag. , > .i _ snezen ernstlg Wll!en! Allé dè en waarvoor dienen dan a

Enkel hij die wanorde in stand houden w il of j lJ£ sleehts z ij k eed aanraak z 0 schoone redevoeringen en die orachtiae
, j  i i , . •• ! zijn. Doch Je&us keerde zich o*n, en haar aie s* 001»  reaevoermgen, en die pracntige

die ^staande wanorde beschermt met zijn ge- !2Ïenfje izei(Io j y j j . W ees welgemoed d ich te r, avondpartijtjes en uitstapjes op het lieflijke meer 

zag, is een vijand van echte orde en deugdelijk . ^  ]|döf heeft u  geröd En van dat oogenbhlvj van Geneve, waar samen aanzitten «Ja vertegen- 

gezag; met hij die eea wanordelijken toestand, j w{)s ^  VTOUW genezen. En toen Jesus in  woordigers van vroeger vijandige landen die het 

al weze ehe nog lang oestaande, omverwerpen j huis van den overste kwam en de flu it- 1er heel vredelievend hebben, bij het omgaan met 

>il om een ordelijken, natuurlijken toestand in ! spelers en het misbaamiiaikiende vo lk zag, I vork, lepel en glas en het er bij over allerlei

de plaats te stellen. zeide H ij : Gaal heen, want het meisje is n ie t I zulke gelegenheden hebben, zaken als ijzer, staal,

Intusschen moeten w ij1 wel, me. enkel uit dwang , gestorven, doch slaapt. En men lachte metj petrol, internationaal bank- en .financiewezen, al

maar met weloegrepen inzicht van het algemeen I Hem. En nadat de menigte ve rw ijde rd  was. I lernaal toch zaken die ten beste geschikt zijn om 

welzijn, onderdanig zijn aan het bestaandb Bel- trad h ij b innen em va tte 'haa r b ij de hand. L jen vrej e ooder menschen te behouden en te

gische staatsgezag. De onderdanigheid aan het En het m eisje stond op. En de mare hiervan j ;je!Vorideren!
bestaande gezag kan en mag samengaan met een ! verspreidde zich dbior geheel die landstreek, j , . , . . . . . .1 1 Maar och, kom, die twee, zij ' begrijpen Van

den vrede — den goeden vrede — eenvoudig niets.

i A llé 't zijn twee jongens die zich willen komenw l -̂AAJrlaf f̂JLJhj JCJV.J31 j . « » • /~vpi
I moeien met de zaken van groote menschen ! U t 

Zondag, 13 Nov., H. Stanislas. 1863. Voor het I iueenen ze misschien dat de vrede, zoo maar met 
met vo e kracht voor liet tot stand brengen van eerst wordt in de Belgische Kamer db grondwette- eell w;p te bekomen is? O  die naïeve idealisten

een volledige orde die als eenigste en. hoogste eC[J ;n het Nederlandsch afgelegd door den Q f weten ze wellicht niet dat er, vooraleer er

richtsnoer heeft: het welzijn der Vlaamsche ge- Antwerpschen afgevaardigde J. De Laet. - < L ec|e kan zijn er dierlt gevochten; dat er veel, 

menschap, van heel het Vlaamsche volk. f Maandag, 14 Nov. H. Josaphat. 1567. Geboorte- zeer veel schoon raenschenbloed noodig is om dit 

Zoo, meenen w ij1, dienen wij best de echtei | dag van p r;ns Maurits, tweede zoon van Prins groote werk van den vrede te bezegelen en duur

van den

Belgischen Frank
De Schuldigen

strijd voor een beter gezag. H ierin moet hetj 

algeme.en welzijn het eenige richtsnoer zijn. W ij 

onderwerpen ons aan het bestaande uit redbn van 

datgene wat goed is ift dit gezag, maar wijj ijveren

orde en het welbegrepen gezag. Willem van Oranje. — Dinsdag, 15 Nov., H. I zaam te ma’ken!

I Leopoldus. — Woensdag 16 Nov., H . Edmond. ^  kore, >t z ;,n twee sukkelaars> twee ge. 

1865. De VlaiTiingen Jan Coucke en Pieter Goet- f

hals ontschuldig onthoofd. (Het proces werd ge-
II November

De herdenking aan den Wapenstilstand!

De oorlog voor recht en beschaving had1 uit-1— Donderdag, 17 Nov., H. Gregorius. 1904, 

gewoeld ! : I De Vlaamsche schrijver D r Aug. Sniedbrs over

Overwinnaars en overwonnenen waren uitgebloed I lijdt te Borgerhout. —  Vrijdag, 18 Nov., H.. 

en armgevochten! 1 'I Odon. — 1919. De Vlaamsche Frontpartij ver-

De vrede was nabij ! j  overt 5 zetels in het Parlement. — Zaterdag, 19

W ij, Vlamingen, kregen een Koninklijke belofte | November, H. Elisabeth van Hongarië.

Ieder volk, iedere natie heeft als dwingende na- van gelijkheid in rechte en in feite, en eenige

tuurplicht zijn krachten te groepeeren, zijn inner- dagen nadien werden de besten onder ons geker

lijke gaven tot bloei te brengen en een gemeen- kerd en ter dood1 veroordeeld,

schap tot stand te brengen die eere doet aan Nu nog is er geen Vrede onder de menschen om

den Schepper, uit wiens handen het zijn natuur- dat een ware en duurzame vrede enkel en alleen'

lijke gaven, zijn natuurlijke zending gekregen heeft, kan steunen op rechtvaardigheid en broederliefde.

Op Waarblijkende wijze heeft God zijn uit-; Onrecht echter heerscht nog steed's over den

verkoren Joódsche volk beschermd en 'bewaard lande: spijts de Koninklijke belofte worden w ij I VERH OUDING  TO T  DE POLITIEK>| gevolg van een nieuwe frissche oorlog! 

omdat het de groote zending opgedragen was de Vlamingen nog steeds als tweede rangs burgers . I Ge ziet düs> ^ord Cecil en de Jouvenel zijn
gedachte aan den éénen waren God te behouden, behandeld en de hooge finantie keldert onmee- M gr' ° 6 k  Ce|1,e’ b^schop van Nancy heeft m met vatbaar voor die eenvoudige lessen uit het

Met schroomvallige bezorgdheid heeft H ij er- doogend ieder beweging die de volkswelvaart moet H  openbare verklaring omschreven, welke stel- yerledbn. WiHen zij, wel vrede? W ij gelooven

over gewaakt dat zijn volk niet door een ander ten goede komen! ling ,dte Ä Union. catholique» inneemt tegenover mel dat Z1| dlt ernstlg meenen> want was dlt zoc>(

opgeslorpt en verbasterd werd. Met tien Ver- Geen broederliefde ook mogelijk zonder: Am -I^0/!1.6 en Partl)en- Idan zouden zij uit al hun kracht ijveren om een

schrikkelijke plagen strafte H ij Egypte die het nestie! Geen genade. Genade pasl aan misdadigers. I 11 Zegt aann- I nieuwen oorlog te ontketenen, die dan weerom

aandurfde zijn Joodsche volk te verknechten en Onze activisten hebben geen de minste misdaad! I L  De loden der «Union catholique» moeten | zooals ten andere alle voorgaande oorlogen, onver-

veldigaards, of onbezonnenen die zcx> maar im

. eens en met geweld, zoo ’t moet, den vredje 
voerd in het_ Fransch,  ̂dat zij nietjnachtig waren). | ^  ^  ^  komen_

Doch raadplegen we eens even ons gezond 

verstand en laat ons eens zien hoe vrede bereikt 

wordt en tot stand komt?

Enkele voorbeelden:

Hoe is er vrede gekomen in Marokko?

Heel eenvoudig: door een oorlog!

Hoe is er vrede gekomen in Syrië?

Nogmaals door een oorlog!

Hoe komt vrede steeds tot stand!

Maar. gansch de geschiedenis leert het ons: dat 

vrede steeds was en is het goede prijzenswaardige

EEN FRANSCHE BISSCHOP  
OVER DE  K A T H O L IE K E  

VEREENIG INGEN EN H UN

het belette zijn eigen leven tot grootheid te bren- op hun geweten. H ie r past dus kwijtschelding en P un burgerplichten onberispelijk vervullen, 

gen. Indien het waar is, dat God met op even eerherstel! ! I 2. Ze mogen enkel kandidaten kiezen die t

mijdelijk den vrede zou brengen.1
* * *

duidelijke wijze zijn inzichten met en zending 

van ieder volk heeft bepaald, toch is dit een 

klaar teeken dat een volk enkel dan tot volledigen 

opbloei komen kan en zijn zending vervullen kan 

wanneer het in zijn natuurlijke eigenschappen eigen 

aan dit volk, niet gedwarsboomd wordt. W ie het 

aandurft die hannonie van natuurkrachten te ver

breken pleegt een zonde tegen de natuur en is in 

openen strijd tegen de wijze schikkingen van den 

Schepper. W ie de eigen natuur van een volk ver

smaadt, met de voeten treedt en tracht te ver

nietigen, vernietigt een werk dat door de natuur 

gewild is, stelt zich boven de natuur en w il te

genover de natuurlijke orde een menschelijke orde 

tot stand brengen. D ie en die alleen is een vijand 

van de orde en een oorzaak van wanorde.

Weze dit nu een enkeling, optredende als tyran, 

of een staat zich beroepende op democratische 

inrichting; weze dit nu een gezag met vredelie

vende middblen aan ’t bewind gekomen, of een 

gezag gesproten uit oproer; dit staat vast: dat 

niemand van hen, in het minste deel het recht 

heeft een volk in zijn eigen natuur te dwarsboomen 

en zijn opmarsch naar het tot stand brengen van 

een schoon voik te stuicen.

godsdienstig en sodaal program der katholiekenOorlog aan den oorlog!

Volkswelvaart en Volksontwikkeling! 1 Iaannesnen.

Amnestie! I 3. De

Vlaanderen vrij ! j /1 partij worden.

D it weze onze leuze op dezen 11 Novemberdag. I paganda-actie, dbor vergaderingen en voordrach-

Van dien anderen kant, vindt men bij alle we-

lr  . , . . .  i I reldmogeodheden teekenen die er op wijzen hoe
Union catholique » mag geen politieke 1 . , . , , .

alles in t werk gesteld! wordt om den bestaanden

W ie er profijt uit trok.

Deze heeft het gedaan.

Dat is een oudb regel, eene eeuwenoude leiden

de gedachte in het onderzoek van strafzaken. 

Als er ergens eene thisdlaad gebeurt, vraagt de 

onderzoeksrechter zich eerst en vooral af: «W ie  

heeft uit die daad voordeel getrokken? » En zoo- 

dra hij te weten komt wie, is hij gewoonlijk ook 

op het goedfe spoor.

D it is ook wel het geval met de waardever

mindering van onzen frank.

Laat ons eens zien welke sommen onze groot- 

nijveraars, dbor de plundering der spaarpenningen 

van ons volk gewonnen hébben. '

W at ze verdienden
De « Moniteur des Interets Matériels », een 

blad voor groot industrieelen, heeft voor eenige 

maanden in een zijner nummers een tafel gedrukt, 

waarin db goedvinden en schulden onzer banken 

vermeld werden. Daarin vinden w ij :

1. Obligatiën van banken en nijverheidlsgestich-. 

ten, waarvan db prijs aan de beurs vastgesteld! 

wordt: 2 milliards, vier honderd zeven en zestig 

millioen.

Deze obligatiën werdbn door onze spaarders 

betaald als de frank nog zjijne goudwaarde bezat. 

Aangezien onze frank nu nog slechts het zevende 

gedeelte van zijne waarde behouden heeft, heb

ben die heeren maar terug te geven in goudwaarde

2.467.000.000: 7 of 353.000.000. Dus eene zui

vere winst van meer dlan 2 milliard goudfranks 

of meer dlan 14 milliard franken naar de huidige 

waadde.

2. Doch buiten dbze obligatiën hebben die groo

te ondernemingen gewoonlijk ook nog h y p o t h e 

ken op hunne eigendiommen. Het beloop dezer 

hypothbken, dat soms zeer aanzienlijk is, ken

nen we niet. Doch hier ook zijn die heeren er 

wederom van af met het zevende dbel ervan te 

betalen.

3. Loopend le  r e k en ingen .  Onze groote 

industrieelen, zooals ook vele kleine burgers en 

kleinhandblaars, hdbben  ̂op de banken loopendc 

rekeningen; ’t is te zeggen db bank laat hen 

toe voor loopendb betalingen sommen tot een 

zeker bedrag te komen halen.

Bijvoorbeeld1, ik stort in de bank eene somi 

van 10.000 fr. en geef daarenboven op de koop

waren die ik in magazijn heb, een voorrecht tot 

een 'beloop van 15.000 franken. Zoo kan ik op 

een bank een krediet bekomen van 25.000 fr., 

alhoewel ik  zelf maar 10.000 fr. gestort heb.

Zoo hadden onze industrieelen en groot-kapita- 

listen in onze banken, volgens dbn voomoemden 

Moniteur, 15 milliard 788 millioen gehaald, dus 

schuld; daarentegen hadden ze maar gegeven:

7 milliard1 506 millioen.

Hoeveel ze op dit verschil van 7 V2 milliard 

winnen, is moeilijk te bepalen, w ijl dbze sommen 

uitgaan en weer inkomen en dat men, om deze 

som juist vast te stellen, ook zou moeten weten 

welke goudwaarde dè frank had op het oogenblik 

dat de grootnijveraars deze sommen in de ban- 

cen gehaald hebben. Doch dat deze winsten ko- 

ossaal groot moeten zijn kan men wel dbnken.

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

F e a i s t i b a i k
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
W etstraat, 84, BRUSSEL

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

BIJH UIS  TE ISEGHEM
Roeselarestraat, 25

vredte — de vrede à la Versailles — kost wat 

kost te bewaren. Ziet, den onderlingen wedijver
Hebben de banken verloren?

Doch, zal men zeggen, wat db grootnijveraars 

te bewapenen, ten einde ongeacht de groote gel- ! en de groot-kapitalisten daar gewonnen hebben.

ten, verder door ondersteuning van katholieke wer-',_. . . . . . ,
, • . , .. 1( , 1 , ,  id ie de grootmachten aan den dag leggen om zich
ken en inrichtingen, door die actie van haar leden | , . , , , ,

in de verscheidbne politieke partijen en tenslotte 

ook door o n r e c h t s t r e e k s c h e  actie op po

litiek gebied. De « Union catholique» moet 1 ̂  ^ merika onder e[kaar wed;jveren om llunne hunnen eigen zak hadden verschoten, dan zouden 
buiten en boven de partijen staan en zich enkel I , , ... . . , , , 1 1 11 « l  j  1 11 .r* J I 1 1 ■ . « II l i l . « .  _ __ ____ ____ I __ _ Ll ‘ r Tl 1 % 1 Vil ̂  ï r'A.ttl rt T  ! /-\

offers, den vrede kost wat kost te be- ! hdbben db banken, dus ook kapitalisten, verloren. 

I waren. Zoo is ’t een open geheim dat Engeland! Mis, vriendbn! Zoo de bankiers dit geld uit

I met zuiver katholieke actie bezighouidbn.

U it «Schoenere Zukunft», Weenen, 6-2-27.

in deze algemeene ontwapening — dat de huidige

ze natuurlijk verloren hebben, dloch dat doen die 

heeren niet!...

D it geld komt voort van de menschen die hun

oorlogsvloot op te drijven tot het maximum van het 

minimum. Zoo ziet men Frankrijk zich wapenen 

tegen een nieuwen mogelijken Duitschen inval. En

onze heldhaftige de Broqueville heeft reeds een! geld: aan de banken toevertrouwd hebben en bij 

gansch splintemagelnieuwe legerwet op zak, op- ! gevolg indien de bank van db groot industrieelen 

gemaakt in samenwerking met den Franschen Ie-* eene mindere goudwaarde terug ontvangt als zij 

vrede dank juist aan die duchtige bewapening van j gerstaf, 't spreekt van zelfs dat door die nieuwe | had uitgeleend, moet zij ook aan deze die haar

alle landen ijzervast verzekerd is! Immers zoo zul- wet ons leSer als verdbdigingsleger zal ingericht ; (aan db banken) geld verschoten hebben, hun

len alle landen hun tegenstrevers vrees inboeze- worden. als verdediging van België’s groote zus- j geld maar aan verminderde goudwaarde terugbe-

mene en zoo  a l l e e n  kan een oorlog vermedbn ter ”  la döuce Fra* e: nu toch dlt is immers tahn. ’t Is dhis de s p a a r d e r  die het wederom

worden. W ie dat niet aanneemt raadplege de ge- ook een verdedigingsoorlog ,s 't met ? Zoo is t ; A L  V E R L IE S T .

sdKiedenis en hij zal bestätigen dat dlt zoo was |^us v̂oor êĉ reen klaar een idealisten ên  ̂ Aangezien in zulke troebel© tijdbn de banken

in 1600 en ook in 1913.

Zcu hel nu misschien anders zijn?

pacifisten, zullen gevaren voor den vrede vindbn
grootere intresten eischen als in gewone tijdbn.

(Vervolg ondbraan vorige kolom.) maken zij nog 'betere zaken dbn voorheen. Iedereen



Over Beethoven’s 
Werken

heeft dan ook kunnen bemerken hoe de banken 
tijdiens de daling van den frank, als uit den
grond' schoten, ’t Was eene goede zaak ten koste
van... het volk. j

I !De kunsterihci, die Beethoven s werken
N og  “ k le in e ,, p r o f i j t e n  ; lubben nagegaan en uitgepluisd, verdeelen

, j ,, a . i , - i - over het algemeen zijne compositie in drieVoegt d'aarbii de winsten die de kapitalisten ,, . , ,, i iii i il -, (•zoogenaamde «perioden». Deze afbakening isgemaakt hébben op het vervoer van dien ijzeren- .., . . . . , , ... ^6 . ", < willekeurig en erg schoolmeesterachtig. ben
weg (als db tarieven vastgesteld waren dteden ze ' kumteila!ar begint altijld met een groote voor
den frank dalen en zoo deden ze winsten op den ganger bewust of onbewust na te bootsen: 
prijs van het vervoer), op db loonen hunner ar- ‘ Daama| schudt hij dat juk 'af en gaat zijn 
beiders (tegen dat de loonen uitbetaald werden ; eig,en gang. Later waagt hij zich op onbeken- 
was de frank gezonken en bijgevolg ook de waar- J ,de wegen en poogt de grenzen van zijn kunst 
db en koopkracht van het loon. Later heeft men ' uit te breiden. De werken en fragmenten 
dit verholpen doch in ’t begin van de daling welke die keurige Synfonie maandag 31'’ Okt. 
van dten frank is de werkman op die wijze van 1. 1. uitvoerde zijn uit deze drie zoogenaamde 
een groot dbel van zijn loon bestolen geweest), Î stijlen genomen.
en nog menige andere profijtjes die we niet ken- j D|(J L a r g h e t t o  d e r  I I e s y n f o n i e  op. 
nen (lasten, enz.), dan zult gij u kunnen voor- Deze wordt onder de «  eers|te >
stellen welke fabelachtige sommen onze kapitalistwiJZie ^ leM hoewel de E e r s te  synfonie
tische ROOVERS (dit is hun echte naam. hun ^  ' ^ ^ ^ i e v a n  Modart (1756-1791) en
» ... n «. i ji i 11 111 IHaydn ; 1732-1809) eerbiedigt. De IIe syn-familienaam) binnengepalmdl hebben!!! > . . . , , , .

T-N rc, ,/ -il- v / l u  i ifome m re grioiote terts, dagteekent van 1803.«  Ueze bZ 72 milliard (schulden en leeningea , „  .. , i , ., v , ... . De beroemde Romanze m fia grlolote terts,
aan idlen staat en de groote maatschappijen;

aanigeworven. De openbaire meenin« in 
Duitsehland is daarover te meer vergramd, 
daar Duitse hl and in liet géheelo bezette ge
bied alle publieke huizen heefl opgeheven, 
zoodat zulke huizen feitelijk alleen no ff in

Uit onze Inrichtingen
PjASKë: Zondag 1.1. voerde de plaatselijke 

Vlaamsche Meisjesbonld het amnëstie-drama 
«Phske 51 op. De zaal van ’t Vlaamsch Huis 

de steden bestaan, waar een Fransch garni- zat proppens vol, allen volgden met spanning, 
zeen ligt. Aan den Franschen naam en aan Het stuk is een warm pleidooi voor am nes-[ komen bij Joseph Vankeirsbilck. Nederweg. 
de Duitsch-Fransche toenadering mod deze tie. Het werd door de speelsters buitenge- l(pnphoek). 
toestand iin de jhMogste mate'afbreuk 'toen. i woon goed vertolkt, en daarom ook oogst

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

er maar één apotheek van stad; open. Apotheker van 

cienst: Michel Wyffels, Marktstraat.

GEVONDEN — Een han Izakje werd in 
l'de Roeselaerestraat gewonden, terug le be-

Fransche beschaving ! I ! [ten zij veel succes. Alle aanwézigen wlaren
tot

VAN K O LD E  GESTORVEN
i Jaarlijks bezwijken duizenden menschen

Wij moeten vertrouwen 
hebben !

j dooi de koude. Daarom, zorgt op tijds voor 
i uwe winterkleedij en wendt U tot het ge- 
j kend huis

VANH AUW AERT-DEM EURISSE

■ ten uiterste voldaan over het keurig en 
! in de kleinigheden verzorgd spel. Als inzet 
j\an het tooneelseizoen, en als eerste opvoe
ring in de nieuwe zaal is dit prachtig. Pro- 

I ficiat. I
Vertrouwen in Van cite Vyvere en in Poullet BIJ DE BORSTELMAKERS — De aan-, Ommegangstraat 9F, ISEGHEM

diiiven onze minimalistische « medestanders »  zelf dacht aller leden van t Vrij Kristen Syn-j Groote keus van sargiën, onderbroeks, 
niet te veel opeischen, maar ze beweren icüat Van dikaat wordt getrokken op den stond oer nians-, vrouws- en kinderkousen, sjarpen en 
Cauwelaert vertrouwbaar is... ' oüderhandelingen met het PatroOns-syndH ane winterartikels.

Alsook lakens, kiels, schorten en alle on-Wij gelooven ook dlat Van Cauwelaert flamin- kjat- In overeenstemming met de christene
, • -t; i- 1 i- l.l-- i Jen  socialistische vereeniging zal denkelijk dergoed.gant is maar iedereen dlie hem van dichtbij kent - 0 ^  J 1 0

in de eerste dagen een algemeene vergade- ! Genadige prijzen
ring plaats grijpen. Desgevallend worden on-

weët :
1) dat hij zeer zwak van karakter is; 1 . , . . , , , . u rr. . .  , .... ze leden dringend verzocht zonder een uit
2) «dlat hij met ongevoelig is voor het slijk ___ ,__;„  1 Hector

Verzorgd werk

schrijft « La Libre Belgique » een katholiek be

houdsgezind blad, waarop men tegenwoordig 86
per honderd verliest, vertegenwoordigen een ver- ree(i3 fel aan het afwijken van

at be-

houdsngezind blad1 « La libre Belgique ».

zondering aanwezig te zijn.
i WARD HERMANS — Het is thans heel |llennette Spillebeen 

Toen kardinaal Mercier zijn beruchte «Bis-, zeker dat Ward konlt spreken op Maandag|Dubaere> Ouckenstr. 440 — Marcel Ga'(Jeyne
in “Mo /Ww ,r»vrpi- ,'/ip«m!ann,rli>ndipnst Hipt is iz- v- Maturioe en Rachel Vschoppelijke onderrichtingen» had uitgegeven in 21e dezer, over Ziesmaandendienst. Het is

Yolande

W at het volk verloor
Als men rekening houdlt dat in deze 54 mil

liard veel milliarden begrepen zijn die in volle 

goujdwaarde betaald werden door het volk (6 
milliard schuld voor den oorlog, 1 milliard op 

de spaarkas, ’t geld der weduwen en weezen op 

db konsignatiekas, ongeveer 3 milliard obligaties 

op nijverheidsgestichten, dan hypotheken en an

dere vooroorlogsche schulden en leemngen), mag 

men zondter overdrijving schatten dat de belgi- 

spaardlers sedert 9 jaren van 16 tot 20 milliards 

in gouid verloren hebben. Daarvan valt op den 

staat minstens 8 milliard! door de waardeverminde

ring zijner schuld!, dcch de kapitalisten hebben 

ook het schoon soïnmeken van 8 milliard uit 

dbn zak van boer, burger en werkman in de 

brandkasten onzer moderne Baekeland’s gewalst. 

Voegt daarbij de verliezen geledbn door de ver

zekerden op levensverzekeringen enz. van de ge

pensioneerden, van de kleine beambten die voor' 

t grootste dbel nog niet in goudwaarde zooveel, 

winnen als voor dbn oorlog, door de werklieden 

op hun loon enz. en ge moet tot de overtuiging 

komen dat we in België (ook in Duitschland en 

Frankrijk) dbn grootsten roof beleefd hebben die 

de wereld ooit gezien heeft. Fra Diavola, Bae

keland, Jan De Lichte waren onschuldige kin

deren in vergelijking met onze moderne roovers.

Wanneer komt eens : de v e r g e l d i n g ?

H. P.

anne$te, Krekelstr. 
Pattyn d. v. Gustaf en Leon- 

— Gerard Van- 
Maria Dobbels, 

v. Henri

GEBOORTEN : Marie José Windels d. v. 
en Irma Mareel, Gr. markt 21' —ÄIU11UC1. HIK UICtUlïY 'V̂ lIlg, IV /j JJ lil. ' t _

er aarde. } wAi^n u kraiam q  _ ic iiianc h^i Henrielte Spillebeen d. v. Jules en Maria
op. 50, ^olor vi'ool en orkest werd ans op 
keurige wijze döor mejuffer BOssuyt voor
gedragen. Beethoven was in zijne werken 10n/ ' , . , , -, ,. , w. --  3^5
0 ...„.iit- J tydo stak er ui het katholieke Vlaanlderen een ecu uiterst hdangnike kwrestie voor ieder- '_ ___ __ _ ___ __  _ 'LLc 11 duiiit/. i line Yprhfip^hß fTton̂ cl̂ îitr SI

lies van 54 milliard!». Onthoud het wel, het be- jen jin zijne korts daanip geschrevetie E10Ï-1 sto” R ^  .. , * , ^  van welke gezindheid hij ook wezle. ;denabeele‘ J  y’ e
easvnfonie treedt hij volledig zelfstandig op. De kardinaal zag zijn zienswijze graag verdb- Daarom zijn allen welkom. We wenschen.^   ̂ 40 1  ,Georfiette Ddaere d
Zijn Romantisme leekent zich klaarder uit.^igd in een bekend katholiek VI. pa Uj-orgamsme mets beters dan aan velen te kunneti loonen;^ Ma,deldne Deruiter Gentstr 65 _  Gp).ard
De , andante der V« synionie in u t kleine j van Antwerpen. H.j polste voor dat karweitje hoe ze weer zuUengef^t wbrden door h e t )^  z V.Odüe en Magdalena
terts, op. 87, (1806-1808) is een prachtig frag- ( een jonge flamingantische priester, die bedankte aan I ranknj k verklochtt Bel0ic. Allen '’P y annesLe) Mentenstr. 358.
ment uil de slrijdsynfonLe «de worstelkamp; voor .db eer en tot belooning onderpastor bleef „  . . ,. i n „iîD i im m ie  o- u i 1 d u- «. u 4 * «oï, , , . , t-, 1 a„ „  . o 1 1 1 il- , , «, A/r SPAARKAS. — Meer en meer leden ko- OVERLIJDENS: RiehiMe Bilhet hulsh. 63tegen het noodlot». De andante vangt aan te Brussel zoolang c:e kardinaal leefde. Maar ,... , , . .. . . T -j r» T, - i xr <

. , . .. ,, vunirtfei ly, ».ni i '\/ r  1 . Ïüi J I 1 men bij. Steeds hooger klimt het bedrag. ! j. We Isidore Poipelier. — Joseph Vande-met het voor uitzetten van het hlolordln^ma 1 Van Cauwelaert aanvaamdb de opdracht en werd , ... „  „ , . ,, ..
. , .,„+. I „ i, i ! i- 1 -f 1 ■ - Als I zoo vlcortgaat staan we met Nieuw|aar. cappelle 8 ai. z. v. Marcel en Gabnelle Ver

en waarna de verschillende vamües ui om- professor aan oe katholieke Freiburgsche umver- mel een mooie rende som. ' t ls aan IJ vriend |straete. -  Gabridle Brabant huish. 23 j.
Slteit' lbzer d.aar\roor te zlorgen. Begrijp uw belang eeiitg. Gerard Hoste. —  Leonie Hinnekins

Toen volksvertegenwoordiger Van Cauwelaert ca €p ^enen Df anderen Zoudag een renteniers!. 55 j. d. v. Augustus en Marie 
advokaat geworden en voor de eerste maal moest storting doen. Gijzelf vOoral hebt er voor- \ Var.dewcghe
pleiten te Antwerpen, kon hij dat zoo ’t hem t[6e] Jjjj
beliefde, in het Vlaamsch doen maar verkoos ' De spaarkas is open van 9 tot 10 uur,
het te dben in ’t Fransch. eiken Zondag.

Van Cauwelaert was met rijk voor den oorlog K. VL. NAT. \\ AC I I 1 — A l de leden
— nu is hij diat wel en we staan wantrouwig te- die Zaterdag laatst tegenwoordig waren op 
genover Vlaamschgeziwd'e politieke mannen die in de prachtige vergadering zullen nog lang 
den huiidiigen stand van zaken in België op tien onder den in h uk blijven dien ze daai opge^

1 Alle Vlaamsche Nationalisten 
storten in hun eigen spaarkas

g u i t e n  la n d
RUSLAND

De toestand in Rusland is ver van rooskleurig. 

De communisten vormen daar niet de meerdbr- 

heid maar ze dringen hun w il op door diktatuur. 

Staline is de diktator voor ’t oogenblik. Doch 

t gaat er niet zoetjes. Trotski en Zinovieff staan 

tegenover han en gebruiken elke misslag om hem 

te bekampen. Hoe dat komt? Trotski is een 

Jood en dus behebt met den Joodschen omwen- 

telingsgeest. H ij is het vooral die aanstuurt op 

wereldrevolutie. Staline daarentegen is een Geor

giër en is meer praktisch aangelegd.,

Het Bolsjewisme wil wereldrevolutie en dik
tatuur van het proletariaat, daarom is de be
weging van Trotski eigenlijk zuiverder Bolsje
wistisch. Staline en zijn aanhangers zijn meer

werkingen van dit thema volgen.
De Fgmont-ouverture/op. 84, werd in 1810 

geschreven Moor de tragedie van Goëthe,
In machtige trekken schildert de ouver

ture de hoofdgedachte van het drama. Het 
•onverbiddelijk noodlot — het inzettend nare 
motief -- immer lerugkeerend binst den loop 
van de uiiverlure en dat de held met toe-, 
nemende snelheid cn kracht vervolgt. Op 
let merken valt ook de aan Beethoven zoo.! 
eigen trek « D e  v i e r  k lo p  j e s-motie#

i

welke in vele van zijn werken voorkomt, j jaar tijd fortuin maken —- maar laten we den <laan keWbien. Me* spannende aandacht werd
Beethoven schilderde in deze ouverture ̂ draad niet verliezen. Van Cauwelaert was dus 

den strijd van den geest der tyrannie tegen niet rrjfe, toch heeft hij gansch Jen oorlog dbor- 
deze vnn liet opstandig worden der ten on- j gebracht in Holland! en vrienden die hem daar

de voordracht aanhoord van een onzer nieu
we leden. Daarna volgde een heèl belangrijke 
gedachtenwisseling die wel een uur duurde

rechte verdrukten. — De schoone zinsnede^ bezochten beweerden dtat hij het er goed maakte.
beurtelings door clarinetten, fluit en hobo el- j 
kander overdragen, kan de warme sympa- > 
thie beduiden van het verdrukte volk voor 
hunnen door Al va vervolgden leider.

D e T u r k s c h e  irears’ dh is de op
tocht der ,1 anitzaren uit de Ruinen van Athe
ne, op. 113, in 1812-1813 geschreven.

Zoo| wij de iiïdeeling der 3 stijlen volgen ( 
moet idit werk tot zijn 3e stijl behooren doch ' 
het staat geheel in de schaduw van de reus

en waaruit de aanwezigen veel gezonde ge- 
. dachten hebben geput over den Vlaamscdien

Naar het schijnt maakte Van Puyvelde het in s[rjjd 0p (jjt oogenblik, en wat er mede ver
dien tijd ook goed. i bonden is.

Nu heeft Francqui aan den heer Van Cauwe- Doe zoo voort mannen, en weet dal ge in 
laert een baantje aangeboden van beheerder aan de wacht iets te verrichten hebt. Vlaamsche 
een metaalfabriek te Hoboken-.• er waren zestien jongens uit verschillende standen leven er 
beheerders voordien en men heeft den nood ge- samen, broederlijk vereenigd door hetzelf- 
voelid! een zeventiende zetel voor den heer Van de ideaal, en bereiden er zich voor tol deii

!'Cauwelaert. \ 1 * blslissenden strijd voor Vlaanderens vrijheid, eigen regeering*, eigen

HUWELIJKEN: Gaston Belaen, sclioenm. 
31 j. en Julina Gheldere dienstm. 32 j. b. h. 
w. — Georges Verstraete, schoenfw. 23 j. 
en Rachel Naert bottienst. 25 j. b. h. w. — 
Elias Verscheüre vlasw. 23 j. van Wynkfd 
St Eloi en Hlortensia üdmmeene dienstm.
20 j. h. w. — Michel Uittcnhove borstelm.
21 j. van Emelghem en Rachel Degrendele 
weefst. 18 j. h. w. — Gustave Perneel fabrw. 
24 j. en Marguerite Depreitere fabriekw. 19* 
j. b. h. w.
Vraagt aan uwen winkelier de Vlaamsche chicorei 

M O K A!
’t Is de bestel

Waarom de Vlamingen

Zoo een sinecuurtjb schijnt wel een 200.000 ' dc zeker komt. N l aamsehe kei els, daai is
frank op te 'brengen per jaar. u.'v Pli1als als 8e V laanderen mei daden wilt

Francqui is db man die het ministerie Poullet dienen. EEN BESTLLRLID
I Zaterdag 19 November a. s. om 8 uur,

«litige werken die den meester korten tijd 
nadien schreef en van,de wonderbaarste 'zijn
welke ooil menschelijke genie heeft géseha-j kelderde. , .. -

j  . i „ e .» 1 il -11 • 1 1 1  \ i algemeene verplichtende vergadering
pen. De M ï s s a - s o l e n i n i s  — de n e g  en- j  Men vertelt dat db vrienden van den h. Van

de de ü laatste kwartetten en de 5 laatstej'Cauwelaert van wege d'ezes politieken «vijand»
1 ! t  — of moeten we zesklaviersonaten.

Het pragramma werd ook toegelicht in 
een diepdoordachte en welbestudeerdé voor
dracht van He e r  V a n d e w a l l e .  De ge
waardeerd© leider van het orkest, haalt eeré 
van zijne inrichting — want het nrag zoo 
gezegd worden : wat de synfonie heden is, is 
z 1 j n wr-rk. grootendeeis. — Deze schoone 
uitslag is ook Jjet bewijs van wat taaie wils
kracht en zuivere kunstliefde Vermag. 1

TLXit de Pers
EEN TELEGRAM

Ter gelegenheid van de «  blijde » gebeur-

zeggen boezemvriend!? — een 

reusachtige concessie hebben verkregen in Congo.

We gelooven ook dlat het goed) is dat de V la 

mingen rijk  woridbn en we bewonderen « De 

Standaard' »-redacteurs die dat nieuw evangelie 

voor 1400 fr. in db maand verkondigen, maar als 

we d'e koppigste vijandbn van Vlaanderen — 

Jaspar en Francqui — db Vlaamsche politiekers

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

S t a d s n i e u w s
WERKONGEVAL — Donderdag voormid

dag werd de genaamde Jer. Loosveldt, tou- 
piewerker bij de Gebr. Deryckere, en vader 
van drie kinderen aan de hand gekwetst, 

zien helpen bij het bereiken van het lofwaamig Een werkgezel geleidde hem in allerhaast
Qioel dan zeggen we in ons zelf: : na,ar jle[ )luj s van ,dcn Heer Dr Eng. Ver-

ofwel zijn Jaspar-Francqui reusachtige steen- hamme waar hij de eerste zorgen ontving, 
ezels die hun eigen vijandbn sterk maken; < Waarschijnlijk zal hij twee vingers verlie- 

ofwel hebben Jaspar-Francqui rechnen om ver- zen. 
trouwen te stellen in die rijk wordende Vlaaoischei Wat al ongelukken en verminkingen zijn 
politiekers. , er in Iseghem reeds niet voorgevallen in de

Aan ,de eerste veronderstelling gelooven we niet, borstelfabrieken? 
d!an blijft alleen de tweede over en wij kunnea JAMMER. — Velen beklagen zich te laat;
niet te zamen met Jaspar-Francqui vertrouwen dat ze geen verzekering namen op het leven,

tegen brand en ongevallen, bij1 J. Denys, Wantje

wetgevende macht en 
eigen bestuur eischen

V L A A N D E R E N

dan

tenis zonden de Vlaamsch-nationale Post-,
Telegraaf-, Telefoon en Spoorbedienden vol
gend telegram naar Brussel:

«  Hertog, Hertogin van Brabant, Brussel, j stellen m dezelfde menschen. 
realisten; ze zien ook wel dat het communistisch | De Vlaamsch-Nationalistische Post-, I eie-1 Men zegt dlat gouden ketenen sterker zijn 
beheer in Rusland zelf niet veel succes heeft.' ’ graaf-, Telefoon- en Spooragenten verzoeken j het even welk stalen bindtniddel.
Ze voelen het schoentje nijpen en ze zijn bereid'dJEd. dezen voor U zoo heuglijken dag te ge- 
te onderhandelen met de kapitalistische staten, | denken, dat vele \ laamsehe kinderen onge
en verdragen af te sluiten om daarin te verhelpen, duldig naar hun \ adel wachten en het a wo 

Als Rusland weer sterk ingericht is zou het bij he dragen lot het verleenen van amnestie 
nog altijd kunnen werken voor de wereldrevo- aan alle weSens luin idealisme veroordeelde j 0iue vergadering van Zondag laatst shllekens aan
lutie. Dit zijn de twee kampen. Daar tusschen in g i n g e n .  -  ^  VooraLter. ^ ; zoodanig dat de zaal goed bezet werd. De voor- siwcu >aa ^  ^  uc ±l
staat Rykow die ook' om Rusland bekommerd ’ X iaamsdie Racisten  « « «e r  gaf ons verslag over de Landsbond' V O  S. Mi bijwoonde voor een afgestorven familie-
is en die ziet dat die strijd zal uitloopen op de to° pt ^  ^  , te Brussel. Hij gaf ons eenige nuttige wenken lidis en aie „iet aat die strijd zaï uitioopen op ae mtl «m  mim* nmnpstie aan d e , . . ,-j.. -, * . ,

i °ver de mvaliditeitsaanv.agen en frontstrepenren- )De politie zoekt ijverig naar de oneer-

om de twee partijen bij mekaar te brengen. Voor echter niets van kwam, hebben zij weer jeens

Yossenhoekje
Alhoewel weinig ta lrijk in den beginne groeide

Pieterstraat, '30, Iseghem, agent van Antverpia. 1
Strikte geheimhouding. — Volledige waarborg. 

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

rouwen !

VELODIId-TE — Maandag morgen tij- 
dpns de 51/2 uur mis in de kerk der E. P. 
Capucienen werd uit het portaal de vel o ge
stolen van August Martin, ’die aldaar de Hr

W A L L O N IE

De provincie Namen heeft 1216 kilometer steen

wegen door den Belgischen Staat aangelegd. De 

provincie Luxemburg 1175 en de provincie Lu ik 

1127; daartegen Oost-Vlaanderen 763 en db pro

vincie Antwerpen 679.

ineenstorting van heel ’t regiem. H ij,  tracht daar- 'V i„.„niscl vp activist e n te  vedeenen' Toen daa rj' , , , .

-  *  t™  P - Ü -  W  « U r  te bre„g„. V o o r1 l t  ^  „ n  k„ am> tobbe il r i j. weer ^  «  " « • * ! “  ^ . “ " * " '1  ^  1 r ï  ^
een paar maand» waren ze owreengekome» d,t te m te r lw t lloßM  „et a eI1 cn ÏO T lSr  ook “,er "<>

in Rusland geen andere d'an Boljewistische bladen maar oeen oogenblik aan gedacht, van hun-, et overgroote oe ang aan onzen .V. .S. meer 

zouden verschijnen die natuurlijk ten dienste zou- ne «elukwenschen gebruik te maken om in i uitbreiding te geven omdat feitel.jk enkel prak-

den staan van Staline. dien zin  aan te dringen b ij h e l Belgische hof.} tisch anti-militansme te verwezenlijken is door

Trotski en zijn aanhangers zouden in die bla- Hoe. harder België slaat, hoe k r u i p e r i g e r ,  een sterke vereeniging van alle oud-strijders en 

den vriju it hun meening mogen verklaren, hun z ij vloeien. Hun knieën zijn eeltig van h e t, oud-soldaten. H ij wakkerde alle oud-soldaten aan

artikels zouden opgenomen worden. Staline heeft kruipen, hun ruggen krom  Van het buigen:: om vrienden en kennissen aan te zetten lid te
mannen die Viaanderen zu llen1. worden van BV.O iS .zijn woord niet gehouden maar de artikels van het zijn  

de tegenpartij er uit gelaten als ze met n a a r  ,redden!
de

i Daarna werden de feestelijkheden van 11 No-

zijn zin waren. Daarop heeft Trotski een ge- ! 

heime drukkerij opgericht van waaruit vlugschrif

ten enz. tegen de regeering verspreid werden. • 

Trotski voert sterk propaganda in de commuj- me

De weldaden der Fransclie
beschaving

De Flansche »Ligue des Droits de l’hom 
heeft volgend protest ter kennis ge-

nistische partij en in  ’t leger. Onlangs nog werd: van poinC£ré en van andere bevoeg-

‘ vember besproken. De bedbvaart naar de graven 

i met de IJzerstichting op 11 November zelf en 

1 s avonds het gezellig tooneelfeestje. 

j Voor Zondag hebben w ij ons verbroederings- 

; feest in t Vlaamsch Huis om 12 V2 ure geza-

hij n;et Zinovieff uitgesloten uit het centraal uit

voerend comité der Sowjets en bedreigd met ver

banning naar Siberië. Kortom er is ruzie in t‘ 

huishouden.

P O S TZ E G E LV E R Z A M E LA A R S ! -  W ilt ;

ge uwe verzameling postzegels met een schoon 

getal vermeerderen, stuur dan 250 tot 1000 en 

meer postzegels op naar M aurice Loquet, | 
Stormstraat, 43, Waereghem en ge bekomt er 

evenveel andbre voor in de plaats.

VLAAMSCH HUIS — ’t ls een doodge
boren kindje juichtten onze tegenstrevers' 
reeds voor de opening. Den dag der opening 
bleek het echter nogal leefbaar, en zij; be- 1 
gönnen te gelooiven, dat het misschien wel ' 
drie, vier wéken oud zOu worden.

Maar dat kind in plaats van te kwijnen ! 
nam dagelijks aan krachten toe, nu zal t*

, . , ,, , .... , .nenlijk noenmaal, gevolgd door zang en muziek. xw k]ra tVWP ;n„ r  ,nill(i >i ^  :de overheidspersonen m frankrtjk. ■ • 0 , . . weiora twee jaai ouu zijn en 1 is n reus,
Ir de iiaren 1919 ’tot 1925 hebben de Fran- Vossen en V ° ssmncn’ Bvossen en hun meisje&’ geworden, ’t Is een der schoonste lokalen

sche bezettingsoverheden 17 steden gedwon,/edereen ^ welkom om samen ons feest te vieren. van
gen publieke huizen te openen, die aldaar}

stad, heeft ’n aangename schenkzaal, 1
41Û U ^  ____ , ______ , Bvossen de toekomst behoort U toe! Denkt n prachtige tooneelzaal met de modernste *

Weldra gooien ze naar mekaar met potten en tot dusver niet bestonden. De bewoonsters er °P en zorgt dat gij bereid zijt tot de oaad schikkingen, en hoé groot ook liet blijkt __ Drie maanden brommen, omdat ge g v
pannen om hun gedacht door te drijven. Dit kan dezer huizen, ofschoon voor de Fransclie, als het oogenblik gekomen is. loch bij elke gelegenheid te klein. weigerd heb! deel te nemen aan een spon-
niet anders dan een einde inaken aan de commu- en koloniale troepen bestemd, werden uit-* Dit weze uw en onze hoofdgedachte bij dit Onze tegenstrevers zijn deze maal slecTite jaan hoera voor het leger!
nisusche diktatuur1... En dan? sluitend onder Duilsche meisjes‘Sn vrouwen 11 Novembervieren: de antimilitaristische daad. profeten geweest 1 (Le Peuple — Parijte)



— BORSTBALSEM Martin Toms
missie werd door de werkliedenafge vaardigden aan

de H H . Patroons de vraag gesteld om in dö loop' • t v jr * ̂  ->■  J L  ! f
der volgende week n bijenkomst te hebben al- IS  Q 8  KOOI D Q  Q 0F  O O F S tI D 1 0 0 6 1 6 O I
waar dan toch de grondslagen der op te maken

overeenkomst zouden besproken worden. t I  7 T T J  . T  T T  T T  S ~\  \  r  T~? X  T 1 1 1  , • 1 , ̂
Qe H H . Patroons verklaarden die vraag in Y 3.3.1*01X1 vJ 0 . 3 0  î i  i e t  V U L K U M n J 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 r

•overweging te zullen nemen docih bij een bezoek?

der werkersafgevaardigden aan d.n voorzitter van Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt dóen! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem MartTosm
den patroonsbond, verklaarde deze, die vraag aan

den bond der patroons niet te kunnen overmaken. Te verkrijgen bij alle Apothekers óf bij den Apotheker Specialist Martin Toms, Wetstraat, 112, Brussel.
Als gevolg daaraan werd door de werkersafge

vaardigden b ij den heer Mommens gevraagd de’

Parritaire Commissie opnieuw bijeen te roepen 

met het oog op datgene wat in eene der, voorgaan

de zittingen werd besloten.

Zaterdag 12 Nov. komt nu de P. Commissie op-, 

nieuw bijeen. Laat ons hopen dat n uitslag kan 

bereikt worden. De afgevaardigden zijn steedsi 

verzoeningsgezind opgetreden, maar de maat is 

eenmaal vol en de kruik gaat zoolang te water 

tót ze breekt.

■ïiïïjXT&iUJO&.Ï'' y parate asr,53sfiga&:

Hij is gekomen

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

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

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

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

Een uitslag op die vergadering is 

gewens'cht.

SUIKERHANDEL  
dlan ook] in ’t groot en in ’t klein

Bÿ de Schoenmakers

Biscuits - Pralinen

ARTIKELEN voor 
ST-NIKLAAS

Gevolg aan de stijging van het indexcijfer tot P^SChen en Nieuwjaar
804 punten is dus de verhooging van 95 op Conserven - Specerijen 
100 t. h. gekomen sedert Maandag 7 November.

Tot nog toe ontvingen we geen klachten over Chocoladen -  Desserts 
niet-toepassing. De leden worden toch. verzocht 

in geval van moeilijkheden onmiddellijk de V e r

eeniging te verwittigen. De minimumloonen komen Fondants - Suikers 
nu op 4 fr., 4.50 fr., 5 fr. en 5.50 fr- per uur.

Kaas • Hesp - Cervelade
V. IC. S. /

Sardijnen -  Haring
Dat er in . Vlaanderen plaats is voor een ge- 

zonde Vlaarr.sch Nationale werkersbeweging, werd Vijgen » Pruimen 
verleden Maandag ter gelegenheid van St Crispyn- 

feest nogmaals bewezen. Tijdens de H. M is die O Z ljn en en Korenten
voor de overledene leden en voor ’t welzijn der 

Vereeniging in db kerk van het H. Hart werd1 
gedragen gingen niet min dan 280 mannen en 

vrouwen ten offer. Na de H. M is stapte die

Oranjen - Citroenen 

Amandels -  Noten

Menschen er is nieuws op handen 
Sint Niklaas is op de baan ;
Hij doorreed al vele laaden 
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.

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

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

zolder
Bij Alberic Debruyne-Devolder.

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

Gasinrichtingep

Luxe en gewone badkam er»

Talrijke  referentieën  

in en buiten stad

P lans en devis gratis op aanvraag

A . .  SeynhLaeve
R ousselaerstraat 18S, ISEGHEM

talrijke menigte schoenmakers en -maaksters ini * 

stoet naar ’t Vlaamsch Huis alwaar na het jaar

verslag en na de aanspraak overgegaan werd tot ! 

'n aangename loting. "i

Heel Iseghem heeft die fiere werkersmassa;: 

bewonderd en d'e leden waren dan ook ten uiter- ;

Bijzondere P r  jzen voor Voortverkoopers

X.e@st a a iid a e lit ig
j Voor uwe elektrische inrichtingen van drijf- 

A DEBRUYNE kracht, verlichting, verwarming, bellen, tele
foon en radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

haar huishouden, dat is n leuze die iedere vak-

vereeniging zou moeten nastreven. De plaats van

Yi gehuwde vrouw kan noch zal nooit in de

, , , , . . , .. , a fabriek zijn en ’t is enkel de liberale economie
ste tevreden omdat hunne -innemingen zoo prach--' . . .  . , . . , i , i_ r.

; die de gehuwde vrouw' tot tabnekwerkster neett

j  verlaagd, ten nadeele der algemeene zedelijkheid.
tig gedijen.

B «  de V lasbewerkêrs
Gezien datgene wat gebeurt over het Zuiderge- 

deelte der V Iasstreek, waar de patroons 25 ctm. 

en 50 ctm. boven de minimumloonen betalen werd 

ook hier ’n beweging ingezet tot het bekomen 

van een zelfde verhooging. Destijds weigerde het 
V rij Kristen Syndikaat imet de bazen een akkoord 

af te sluiten oiridat deze het aangenomen minimum-' 

loon over de Vlasstreek niet wilden aanvaarden. 

Z ij 'beriepen zich ter verdediging hunner houding 

op het risico dat aan hun handel verbonden was, 

maar nu het b lijkt dat dit risico geweldig in huni 

voordeel speelt durven we hopen dat ze op de 

uillijke vraag hunner werklieden zullen ingaan.̂

Vlasbewerkers ! Houdt een oog in t zeil en| 

versterkt uwe ve, eeniging. Onvereenigden zou

den niet langer mogen geduld worden.

K O R TR IJK
Nog steeds is er geen oplossing rond het geval 

der weggezondene werkster dfer firma Depoortere. 

Door db socialistische vereeniging werd in ge

naamde firma de staking opnieuw uitgeroepen. 

Het schijnt ons dat er hier met vuur wordt ge

speeld.

ARDOOIE
Dat is toch aard ig !

De gehuwde vrouw buiten de fabriek en in

De Marteling der 
Vlaamsche Houthakkers

De planken moesten dienen voor het leger; 
verstaat wel: voor ’t Belgisch leger. De mi
litaire overheid, die ik de beulen noem, be
taalde ons 0.10 fr. per uur; de heer Simonet 
die burger was jen bestuurder, betaalde ons 
premies, die Verschilden van 9 tol 15 of 
meer trank per week, maar die premies kre-, 
gen wij, als wij zooveel werk afleverden; 
das liad M. Simonet er alle voordeel bij dat 
wijj ons om zOo te zeggen dood wrochten; 
de kapitalisten vulden alzoo. hunnen zak De 
beulen, die ons bewaakten, kregen van den 
heer Simone! flinke premies : zoo* jaagden zijl 
de slaven aan. De maatschappij Limpens- 
Casenaee (eenige kapitalisten - boschontgin- 
ners Ie zamen) verkochten ons werk aam ’t 
leger, ons werk, verstaat wel, de planken.

Ook zaagden wij latten, die in kleine pak
jes samen gebonden werden en zOö naar de 
eene of andere stad gingen olm aam burgers te 
worden verkocht. Die meeste gingen naar 
P,arij si — dus werden niet verkoch t aan ’ t 
Belgisch leger. Dan moesten wij! kreupel
hout af kappen, zooveel per dag, brandhout, 
dit werd aan burgers verkocht, dus niet aan 
t leger. "

Niet enkel de familiegeest, het huiselijk geluk,

HENRI SIItlOENS-SCHACHT
Hondstraat, 14, Iseghemgen. Daarin had hij gelijk, maar tot onze groote ■ 

verwondering vernamen we dat dbzen daarmee i 

gevaardigden der christene vereeniging raadple- j 

niet hadden ingestemd en na hun onderhoud werd) 

onder de vrouwen werksters 'n leugencampagne

gevoerd om ons voorstel hatelijk te maken. Alle herstellingen — Spo-edigste uitvoering
De eenige zeer ongezonde maar toch meest ^ lic h tin g en  611 beschrijvingen zonaer ver-

"----  Voordeelige) prijzen.

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.

gaat verloren in vele van de plaatsen waar de ernstige reden die de christene afgevaardigden ( 

vrouw op de fabriek werkt, maar die plaag is tot dio houding had genoopt, was dat het voor- ! 

ook ’n oorzaak van kleine loonen en werkloosheid std van het V t i i Kristen Syndikaat uitging. j
onder de mannen. Nergens meer dan in weverijen j Toch bleef tle meerderheid der gehuwde vrou- j 

en spinnerijen worden gehuwde vrouwen aan ’t wen ons voorstel genegen, en naar gelang dat deze j
de waarheid rond ons voorstel vernemen winnen

bintenis.

zouden kunnen tegengaan zon-<.:We ,li0gen hopen dat ons betrachten trots de hou- Kristen Syndikaat onderzocht. Moeilijkheden zijn H g  W Q 0 n S tV 6 rW ^ £ lF ïllin 2 r' 

werklieden persoonlijke schade ‘̂nS ^er christene leiders zal worden verwezen- c]an dreigend. ; . . .

m de twintigste eeuw

ROESELARE ,
Naar ’t scheen zijn misbruiken allerhande in 

werk gesteld. Reeds menigmaal hadden we nage- cle " aarlleKl ront' ons worstel vernemen winnen zwang bij de firma Cornelus Wyckhuyze alhier,

dacht hoe we die noodlottige plaag op doel- j " e daarvoor meer en meer aanhangers, zoodat Dientengevolge w'erd de toestand door het V r ij

treffende manier 

der daarom de -------  .

te berokkenen, toen we besloten een stap in die ’j t

richting te zetten. Alhoewel n minderheid zijnde 1 W ii meenen dat onze super-christenen hier in 

in de fabriek Baertsoen-Buyse te Ardooie gingen deze zaak zooals reeds in tal van andere zaken,

we den heer bestuurder vragen dat de gehuwde 'n zecr onchristelijke daad hébben gesteld!, en

vrouwen den Zaterdag namiddag hadden mogen we bordeelen het noodig dat die houding ook buiten

thuis blijven, ten einde die enkele uurtjes aan ’ de fabriek Baertsoen-Buyse te Ardooie gekend 

’t onderhoud en ’t in orde brengen van de huis- Jwor®- '{ \ \
houdelijke aangelegenheden te kunnen besteden. ! Steec!* hcljbcn we betreurd dat politieke na- 

Den heer bestuurder ontving ons welwillend, j 'iver Æ*e menschen zoo dikwijls noopt tot dbm- 

verklaarde eerst voor 't inwilligen dier vraag met ' n'e kortzichtige houding die meest altijd nadeel 

veel thechnische moeilijkheden te moeten reke- | berokkent aan t algemeen welzijn der werklie- 

ning houden. Doch op ons aandringen en nadat ; denbevelking. Onze leuze is : 'n voorstel kome

e de zaak grondig hadden bepleit en middelen van waar ook, als 't goed is, w ij zijn er voor!

Dat t elders anders is schijnt ons toch aardig!hadden voorgesteld om de technische moeilijkhe

den tegen te gaan scheen hij bereid om n proef 

te wagen. W ij verklaarden daarop ons met ’n 

proef tevreden te stellen omdat we geloofden dat 

uit die proef de mogelijkheid om onze vraag op 

te lossen duidelijk zou blijken.

Echter wilde de Bestuurder ook eerst de af-

Kortrijksçhe Bouw
en Hypotheekkas

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

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 

yan 2 tot 5 uur.

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

over 't koopen, verkoopen van gronden en huizen, 

over ‘t ovememen van pachthoven in Frankrijk.

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

— Allerhande Verzekeringen — 

B R A jV D  - LEVEN  - ONGEVALLEN  

G E L D L E E N IN G E N

op vagte eigendommen aan de meest voordeelige 

voorwaarden

De heer Simonet, burger, deed ons werken 
op tweeden Paaschdag en O. H. Hemelvaart. 
De militaire overheid wilde ons rust geven 
op tdie dagen, maar M. Simonet wilde niet: 
hij1 liet ons onkel in den namiddag vroeger 
naar huis gaan. De heer Simonet njttest ons 
eten, onze geneesmiddelen, alles betalen. Zoo 
kwam het, dat. als een jongen ziek werd — 
Pieter Dox kan daar best over spreken — 
hij soms veertien dagen moest wachten, al
vorens de vdorgeschrevene geneesmiddelen 
te krijgen.

'Hoeveel betaalde Simonet of die kapita
listen? Waar is, of Wiè heeft dat geld? In
dien hij niets betaalde voor de slaven, waar
om was hij heer en meesta* 'Over ons?

[Dlan zijn wij naar de bosschen van La 
Coulonche gegaan' daar moesten Wij1 boo
men vellen, de eenen zeggen voor het leger, 
anderen zeggen voor baron Empain.

Yan de takken moesten wij steren maken. 
In den beginne lieten de burgers ons steren 
maken en betaalden 2 fr. per stere. Zoo kon
den we huilen onze 6 Of 7 m3 itiög een paar 
franken verdienen' met tot acht of negen uur 
’■$ avonds te wroeten. Met dit geld klooiden 
wij) wat voedsel bijkioiopen om onze honger 
te stillen. Wat zou men niet doen als men 
honger lijdt? Dat duldden onze beulen maar 
drie weken en dan kwam er verbod; wij

Stoombuizen |
Een vraag naar verbetering aan de leiding dier 

stoombuizen werd den heer bestuurder door de' 

afgevaardigden van ’t V r ij Kristen Syndikaat ge

daan. We hopen bevrediging.

Depositaris van de

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

H E T  N IE U W E  V O L K E N B O N D S P A L E IS

Het ontwerp dat dien eersten prijs behaald heeft 

in dien internationalen wedstrijd.

(Pesti H irlap — Budapest.)

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 kuns t sm ee -  
werk.  — Afwerking en nieuwmaken van 
Brandkassen (Coffre-forts).

Specialiteit van donderschermen
Teekeningen en prijzen op aanvraag.

OltfiER SEYNHAEVE-SABHE
kunstsmid

RO USSELARESTRAAT 131, ISEGHEM

mochten geene steren meer maken voor ons. 
De bevelen kwamen; wjj moesten steren 
maken: voor wie?

D W A N G A R B E ID
l)e burgers moesten 6 fr. de s.tere betalen 

of op 3 steren ééne af staan', die dan verkocht 
werd aan burgers voor 20 of- meer frank. 
Wij moesten met 2 man 6' steren maken; 
dus betaalden de burgers 36 frank voor 2 
man. Weinigen onder ons klonden 6 steren 
maken : i k heb het vijf dagen kunnen volhou
den, dus vijf dagen dat ik 18 frank op bracht. 
Diegenen, die hunne 6 steren niet konden 
maken, werden gestraft; zij moesten vier 
dagen voor niets werken; dus trok men hen 
de o,10 fr. per uur af. Na vijf Idagen, toen 
ik op mijne beurt geen 6 steren meer kon 
maken, werden wij, mijn makker en ik, met
2 fr. boete gestraft. Zoo moesten wij' steren 
maken in La L ou louche; van La Cüulonche 
werden we naar St. André, maar Chêne- 
d’Huy' naar Crarnénil gesleurd, en dat altijd 
voor verschillende burgers; zij wisten hoe
veel zij voor ons moesten betalen.

Hier eene vraag: Wie streek1 of strijkt dat 
geld op? Vlaamsche ouders, Vlaamsche broe
ders, ik laat u zelf oordeelen Of wij ja dan 
neen als slaven verkocht werden! De be
schaving van de twintigste eeuw heeft een

/kleedje 0111 den köop gedaan. In ’t Ministerie 
j weten zij dat allemaal; in Havre waren zij 
op de hoogte; ik zelf heb alles geschreven, 
maar hologere officieren, die wijl nóóit gezien 
hebben op ’t werk, die worden geloofd, die 
kennen de waarheid, wij, slaven, mogen niet* 
spreken, of liever worden niet geloofd. :

ZELFS GEEN PR IESTERS
■Gedurende al dien tijd, — sómmigen van 

ons, zijn meer dan eein jaar in Frankrijk 
geweest, -- hebben wij nog geen Ylaamschen, 
zelfs geen Belgischen priester gezien. Neen, 
dien troost hebben wij! nooit gehad en toch. 
wiji zijn Christenen, en Havre, waart gij geen 
katholieken? Maar ’t is waar; gijl zijt maar 
katholieke politiekers en die weelde die ge 
daar gekiemd hebt, belette u op onze syste
matische afbeuling te letten en daarbij, putte 
de geheime hand al haire kracht niet in 
Havre?

IWat een verlichting zou het voor ons niet? 
geweest zijn. ons leed, onze smarten, in het 
hart van een oprecht Vlaamschen priester 
uit te storten, op de borst van eenen vadert 
gelijk ik er kende aan ’t front, zooals de 
priesters Van der Meulen, Lambrecht, enz. 
Maar t is watar, ook zij kenden de vervolg 
ging!

Ons harl konden wij in geen vriendenhart

uitstorten! Niemand, orn de wonde die in 
on® hart bloedde te heelen; zij' is kanker 
geworden. Zij die dat zouden gekund hebben 
„mochten ons niet naderen; de beulen wisten 
hoe zij' ons best folterden.

K E R K  EN BORDEEL
Des Zondags als wij naar de mis gingen, 

moesten wij de toelating vragen aan onze 
beulen en dan ging er een gendarme mee 
omj te loonen <iam de burgers dat Wij ver
dachten waren; maar om naar de slechte 
huizen t e gaan, daar was geen gendarm voor 
roadig, daar mocht de gendarme niet gezien 
worden. — AVaart gij: er misschien op uit, 
Havre, de twee gevoelens te doioden in ons, 
de twee gevoelens die het richtsnoer zijn van 
gansch ons strijden: onze Vlaamschgezind- 
heid,' en onze godsdienstigheid? Vreest ge 
dam niet twist te kçijgen? Voor ’t eerste zult 
ge in Mechelen steun vinden, maar voor ’t 
tweede?... Of is een Vlaiamschgezinde dan 
ook in den ban van de H. Kerk? Arme vlolkS- 
foppers! , (

(Wijl kregen eens steun uit Rome. Vergeet 
dat niet, Mechelen, wij steunen op het Recht 
en vreezen niemalnd.

Steunt onze adverteerders!



GOEDE W A A R  P R U S T  ZICH  ZEEF

DE SCHOONSTE K IN D E R S ......

zijn deze die dagelijks gepoederd 
worden met

B Ï Ï L C Ï Q B  P O I Ï I S
Te koop in alle goede apotheken. DE DOOS : 1,50 FR.

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

A. T.ouvpaèjare-Vérstra+ te Cortemarck

X n  ümm Wq®

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

Ove^qpootc keus v a n  alle s l a e h  v a n  Pelsen 
en vellen mantels

S e h a n k s  O p ossu m  S h ü n k s  m a p t^ p s  V o ssen

V e l l e n  o m  t e  g a n n t e ^ e n
/kilo« aani z r e r  v o o rd e «  Ie ** p r i j * e n  

V e r z o r g d  >vorik T r o u w e  b f ‘d i ‘ *niiijK'
Onnaogreiijli** e o n c u rP B iie  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  !

N oorijehouden aan

ï ï i ; y i  W E VASÎDE W A L L U

ZUIDKAAI ISEGHEM

Bouwstoffen, betanwaren, ijzerwaren, kolen.

6 6MONO,, Poeders
O N FEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

H oofd - en Scbele HoofdptJn, Zenuwlijden. Hevige Tandp ijn .
Rheum ati ek, G rippe

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

menigvuldige genezingen, zelfs in de hardnekkigste gevallen.
OM DAT ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijk

ingenomen worden.
OMDAT ZIJ 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 je «, 4.50 fr. 25 pak jes, 8.00 fr.

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

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW  DOOS OP ZAK HEBT!

I JSl.. Rosselle-Maertens 4*
'H**^  Houdt uwe verkensSPIEGELS, M EUBELS, V ITRA U X , G LE IERS Æ SPEELG O ED

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

^  Meenenstraat, 77. ISEGHEM

Poeder Mullie
«

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

zuiveren van ’t bloed
Geneest allerbest en op radikale wijze: UITSLAG, PUISTEN, SPEEN, VERSTOPPING 

GEMIS AAN  EETLUST, DRAAIINGEN, GAL, 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
H  jja ie lstra fft, -4 9 , >1 131.0 IN JEC1NT 

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

13e Vallende Ziekten !
EE N  EN K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is de

P O E D E R  E P I L E P S I A  PdjB ao fr.
die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — do genezing brengt aan allen die 

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

Te koop in 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.

Voor uwe sloven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

G e r m .  O h e k i e r e - D a y e k
Roeselaerestraat, S8, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 

keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder- 

; baden, waschfournoizen. — Groote keus van ver- 
j lakte menagerestoven van d'e beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Zink- & Loodwork 

M atige prijzen

Gasinrichtingen 

Spoedig* bediening

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 Mullie’s Konijnenpoeder te
gen D IKKE BALGEN, afloop, schielijke sterften, 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 hebben, gemakkelijker uwe pacht 
maken, een goed voedsel op tafel brengen.

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

te
gezond met F  U C U C I  i T I U i l l v  gebruiken.

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

te hebben met eene doos
PO EDER  M ULLIE

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 flerecijn (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 era kiekens geneesmiddelen toe te dienen indien gij de 

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

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

A c P r t i ' j )  te* en snot en ch®|er“* om uw ‘ller ï®20* d te boed.il.
r  doet de spijzen toed verteeren. r t O v p l a  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 fleschl 

TE VERKRIJGEN IN ALLE  APOTHEKEN

W a a r o m  ? ? ?
WAAROM hoesten als B o r s tp i l le n  L a 

ie  m a 11 U radi kaal genezen?
WAAROM köorst of tandpijn lijden als C a

chetten K éph il die doen ver
dwijnen?

WAAROM uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Droséls 
Borstbalsem  der Apo
theek Lalen ian  daartoe de 
geschikte middel is ?

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

DUS voor alles naar de

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

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

, « $ * . ■ k?V'' « v a * ■:'.■&-l.r■ ».v*

Voor uw  SCHILDER*
en B E H A N G W E R K

wendt U  tot het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Itoe»elaerstraa£. 108, ISEGHEM

Magazijn van kleuren en vernissen

Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopers en karpetten

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

LA G E  PR IJZEN i

\  OLKS  A P O T H E E K

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

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

JU3LES
16, D O RP

GALLOIS
C O O L S K A M P

$ 8 2 ,  R o e s e l a r e s t r a a t ,  8 2 ,  I S E G H E M
#  ’  ’  ’

M agazijn  van W IJ  NEN & L IK EU R EN
GENADIGE PRIJZEN GENADIGE PRIJZEN

3 0/0 TERUG AAN  DE PLAATSELIJKE BONDEN

ff
¥
¥
¥

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

52stn.:o. olüiin
D U B B E L  BLO ND  B IER  

gezond, kloek, natuurlek

BROUWERIJ St LOUIS 
L. Verlande, LOO

Alleenverkoop voor 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 maken?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 
Lijdt g ii aan jicht, heupjichtof lenden- 

iicht ?
Z iitg i i  door Rheumatiek gekweld? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?
Is geheel uw lichaam ontsteld door een 
vuilen brand

?
Dit alles zftn de zekere kenteekens 

dat uwe NIEREN, BLAAS o f  
LEVER  ziekelÿk  zjjn en g ij 

zoohaast m ogeljjk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene erpstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Dalila Pillen
e n

S a m s o n ’s  O l i e b a l s e m

Ontelbare getuigschriften van genezingen, be
komen door het gebruik van deze wondere genees
middelen, zijn het beste bewijs dat zij alleen in 
staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol
ledig te genezen. f


