
De militaire conventie tusschen J 
België en Frankrijk moet niet 
aan de Parlementen van de twee 
landen onderworpen worden, 
omdat het een geheime conven
tie is van technischen aard.
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A lle mededeelingen moeten ten laatste den 

(Woensid!ag middag voor ’t verschijnen van ’t 

blad binnengezonden zijn.

,* . . . • s

K .  V .  N .  V .  : M a a n d a g  a a n s t a a n d e  t e  7  u u r  k o m t  B F R T  D ’H A E S E  H i j  s p r e e k t  o v e r  
<•< D e  d e e l n e m i n g  d e r  C h r i s t e n  D e m o k r a t e n  a a n  d e  h u i d i g e  B e l g i s c h e  r e g e e r i n g  »

Uiterst belangrijk ! Alle Vlamingen worden verwacht !

Aan onze Lezers !
Het woord is aan U! Sedert tiet ontstaan van ons blad dedien we ’t onmogelijke om 

het schoon en aangenaam te maken, ’t Mogelijke ora U over ■ alle belangrijke vraagstukke  ̂
voor te lichten.

Na zes maanden strijd is onze levens.nogelijkheid verzekerd, De Mandlelgalm blijft dus 
bestaan !

Maar we willen hem veraangenamen, beter nog en schooner maken.
Dat is ’t werk onzer geabonnearden, ’t; werk onzer lezers.
Wie onder U kan geen 5 abonnementen aanbrengen? Welnu, de redactie geeft een 

schoon boek aan al degenen die tegen Nieuwjaar 5 jaarabonnementen aanbrengen. Gij kunt 
het doen! Gij moet het doen!

Ons blad moet in alle Iseghemsche gezinnen binnendringen. Aan ’t werk dus!

Onze nieuwe Regeering
Voor de zooveelste maal ziin we in t rot

te Belgieksche met 'n nieuwe regeering ge
zegend, waarvan mei de 9/10 van alle zéker
heid mag worden gezegd, dat ze ons zal 
yanbrengem in ’t gezegende verkiezingsjaar 
1929.

Intussehen zuilen we blijven wachten op 
ontwapening, irip zesmaandendienst'en andere 
den okratische hervormingen en wanneer de 
verkiezingen dan naderen, zal tê oordeelen 
naar de verkiezingsleuzen van de machtige/ 
HelgiScte partijen;- dat/aïtiés in, n handom
draai noe 11e keer worden' verwezenlijkt.

demokratische regeering samengesteld. Van 
demokratische IhervOrtningen was echter geen 
jsprake. Amnestie, Vlaamsch' rechtherslel,bnt- 
'wapening, zesmaandendienst, van dat alles» 
kwam niets in huis. Wel kregen We ’n paar 
miljard nieuwe belastingen, officieren en on
derofficieren die het leger 'wilden verlaten 
kregen drie jaar volle wedde, terwijl de pen
sioenen onzer arme ouderlingen oïlgewijzigd 
bleven, en toen de reactie haar tanden toonde! voordeel?

« De Slaiidaiard « h«ft dan dok een klaag
toon aan. De hond die geschopt wordt heeft 
het recht te janken wanneer hij niel 'Turft 
zich te verweren. Luistert : « Wantieer dé mi- 
litaire kwestie dan ook in de kamer 1er spra 
ke komt zal ei’ meer mOeten geijverd Worden 
voor onze nationale zelfstandigheid dan voor 
onze nationale verdediging». Inderdaad Stan
daard het is zoo, maar het is uwe schuld en 
de schuld uwer lamme demokratische broe
ders inde knechtschap: de christen demokra- 
ten, en de reactionaire ministers uil de hui
dige combinatie hebben gelijk, overschol van 
gelijk, wanneer ze binnensmonds monkelen 

Eens te meer lacht Dé Standaard niet».

Die lachen
Dat zijn ie liberalen, die ook hebben, juist 

zooals hun aartsvijanden de chr. demokraten, 
aan de regeering hu») vertrouwen geschon
ken. Voor hen niet ten onrechte. M. Deveze 
hun leider zegt duarbver : « W  ij h e b b e n  
g e e n  e n k e l e  totgeving gedaan. 1 Geen en
kele eisch werd gesteld van de zijde der a n 
d e r  © g r o e p. Toch hebben wij een  e i s ch  
g e s t e l d  dat is, dat; heli departement van 
Wetenschappen en Kunsten aan een liberaal 
zou Worden gegeven. En dat diL departement' 
in liberale handen beaist, is dat géén groot

I>e oude regeerm gen
I ls de oude melhode, die sedert den oor

log schering en inslag vormde in de politiek' 
van onze socialistische en christen demokra
tische Belgiekenaars.

Tijdens den oorlog, wisten diezelfde man
schen mee te lonken in het militärisch ge
roezemoes, en Ook zij maakten! hun naïeva 
volgelingen wijs, diat de aan gang zijnde 
Vechtpartij, een »noördenaarsspektakel was, 
noodzakelijk Om het militarisme te vernieti
gen en ons te brengén in het "beloofde land 
van bestendige welvaart en eeuwige vrede, 
Onze jongens vochten aan den Yzer in de 
hoop dat eenmaal de vijandf verslagen, ze 
zouden mogen terugkomen en him kannon
nen en mitraljeusen vernietigen. Dat Was 
immers t gene aan hen en allen, die het ge- 
l'coven wilden, werd wijs gemaakt. Het mili
tarisme was een Duitsch produkt! Noch 
Frankrijk, noch Belgie wilden er van! Datik 
zij dergelijke leugens hielden onze jongensi 
het vol aan den Yzer, en zij die levend terug
gekeerd zijn, ziek of verminkt! hebben draj 
mogen ondervinden wat tie beloften en de 
leugens van Belgische regeerders en Belgi
sche keningen wâard zijn.

Pas was de zcogezegde vrede doior t ver
drag van Versailles ingetreden, had de mowr- 
denaarsparlij opgehouden, of de Belgische re
geerders herstelden de vers leierte moorde
naars tuigen, en liétéh er voor nonderde mil
joenen nieuwe vervaardigen. Christenen en 
Socialisten trokken in *

191»
naar ide verkiezingen onder de leuzen: ont
wapening en zesmaandendienst! t Bteletto 
niet, dat eens dat zij de schotel bezetten, ze 
miljoenen en miljarden stemden votor nieuwe 
en sterkere bewapeningen, en dat ze de z'es- 
maandendienst op zij: schoven. In

1921

golden noch lans dezelfde verkiezingsleuzen, 
’t Volle had intussehen toch voior ’n deel zijn 
vertrouwen in de socialistische palabers ver

sprong de demokratische r egeering, die noch
tans o|i u grâote parlementaire meerderheid 
steunde, in duigen, en nadien gingen de so
cialistische liefhebbers van ministerporte-» 
feuillen samen regeeran met dezen die de 
ischukl waren dat de waarde onzer 'munt 
met 3/4 gezakt was, en ze hielpen die ' ver
hindering tier muntwaarde bestendigen, na
gelden de schatkistbons vast, versjacherden 
onze spoorwegen aan de kapitalisten, lieten

Wij wisten I reels >ve hadden !t gevoeld 
en gezien in al de verklaringen van christen 
demokratische zijde, zij hebben aan de con
servateurs aller pluimage geen eischen ge
steld. Den opgeblazen chr. demokraat Hey- 
man verlangde te zeer om minister te worden 
dan dal bij hel had aangedurfd er een voor
waarde bij te stellen en! na het bijzonden 
corgres van I \. C Wi. is hij dan ook met 
I vuur in zijn hoek naar Jaspar geloopen om

llienduizend spoorarbeiders op straat Zetten, te zeggen dat hij aanvaardde Carnoy, den
Dat alles bracht natuurlijk mee dat het volks- 
verlrouwen in die echte Belgen wérd ge
schokt, en dal er nieuwe eomedie noodig was 
om tie machtige Belgische socialistische par
tij van den ondergang te redden.

iï»e meesters in comedie
hadden idan ook dra heü middel gevonden,

M © r k © I i j k  H i e u w *
iMAANDI NXENTIE 

De Zondagsheiliging.

KERKELIJKE KALENDER
4 Z. 2e Z. van den Advent, (2 cl.), semid., 

ogm. van H. Petrus Chrysologus, bbl., en 
van H. Barbara. — SM. Van tien dag, simpl. 
M. Van volorg. Z. — 6 pi. H. Niclolaus, bb.diip
— 7 W. Ii. Ambrosius, bbl., dup. — S D 
O. L. V. Onbevlekte ontvangenis, dup 1 cl. 
Afgestelde heiligdag. — 9 V. Van de oct.
— 10 Z. Van de oct, semid.

EVANGELIE VAN  DEN ZONDAG 
(Mattheus 11, 2-10)

In dien tijd, toen Joannes in de gevangenis 
de werken van Christus had vernomen^ zöind 
hij twee v:.n zijne leerlingen^ en liet Hem 
vragen: Zijt Gij het, die komen moefof heb
ben wij een ander te verwachten? En Jesus 
antwoordde hun : Gaat en boodschapt aan Jo
annes wat gij hoort en ziet. Blinden zien en 
kreupelen gaan, melaatschen worden gerei' 
nigd en dooven hooren, dooiden verrazen én 
aan armen wordt het Evangelie verkondigd, 
En zalig, 'wie in Mij’ niel geërgerd wordt. 
Terwijl zij heengingen, begon Jesus tot de 
scharen over Joannes te spreken. Wat zijt 
gij in de woestijn gaan z|ien? eön riet dat door, 
den wind bewogen worclt? Doch wat zijt gij 
gaan zien? Een mensch in zachte kleadren 

dost? Zie, die in zachte kleederen gedost 
gaan, zijn in de paleizen djer koningen. DOctr 
wat zijl gii gaan zien? een profeet? Ja, zfg 
lk u, en meer dan een profeet: Want deze is' 
het, van wien geschreven staat: « Zie, Ik zend 
voor uw aansdhijn mijin gezant, idie u den Weg 
bereiden zal.

VLAAM SCHE K ALEND ER
Zondag, 

Maandag, 5 
Terugkomst

I December H. Barbara. 
December H. Sabbas; 1815 

te Antwerpen der in 1791
loor de Franschen gestolen en naar Pa-

anderen, die werd per telefoon opgeheld en 
schonk eveneens onrnjddelijk zijn ja-woord!.
We zien eens te meer' wat het Vlaamsche 
volk en wat de Vlamasche christene werklie
den van huu leiders hebben te verwachten.

Ook als katholieken weten we nu, waar
voor de ziel van ’-tl kind in verkiezingstijd 
(dienst doel. ’t Was trouwiens' ex-ministen

, j , «j , _ [Alois Vandevyviere. die de liberaal Vauthierzij slelüen de kwestie der zesmaanden voord , , - • , . .. , , -----— —
nadat ze tientallen keepen dat belangrijke j a S mmistcl vaa wetenschappen en kunsten Velschilder Antoon van Dijck, overlijd« in 
vraagstuk hielpen kelderen. Van de gelegen-j^°'en. ?e doopvont hield, de man die in 1929 Engeland. Zaterdag, 10 Dec. H. Valerius; 
heid zouden zij gebruik maken Om ditmaal naar za* komen om stemmen te ïense- ]<)22 De VI. dichter Pol De Mont gehuldigd.
voor ’t volk iets goeds te veroveren en ’t mi-!^en en me  ̂ ( ê a,ien ln döogen te spreken 1Mrr -__________-______
Jilaii’ monster n knak te geven. Edoch, nie.; over schoone 2iel van t kind, maar die,
zoohaast was de kwestie gesteld of die aride- de reactionaire politiek van den dag het 
re, tie gepatenteerde knechten der reactie! ver8t> 200 min »ls dq christen demokraten 
hielden congres, waarin, in uitstekende moties 8ten 'oogenblik aarzelt, om dat belangrijke mi

.i

Ontploft !
De nieuwe Regeering 

voor de Kam ers
Er is weer een oppositie en db Kamer 'heeft 

haar rumoerig uitzicht weergekregen. De belang
stelling van het publiek is er wel : de tribunes 
zitten vol.

De heer Herbette gezant van Frankrijk, een 
diklijvig, goedig heertje, met het uitzicht van een 
welgedane notaris, zit als het miididfenstuk van 
een schouwgamituur tusschen een rijkgepelsde da
me en een jonge heer.

Niettegennstaande "het rumoerig uitzicht van de 
Kamer is 'de hartstocht er uit. De socialisten 
zijn ironisch geweest. Ze onderlijnden spottend! 
de lezing van Jaspar en bij het einde klapten 
de liberalen en de conservatieven in hun handen 
met veel overtuiging; de katn.-demokraten gebaar
den in hun handen te klappen; profijtig om zich 
geen zeer te doen. Heyman heeft een moeilijk 
half uurtje beleefd; Mathieu roosterde hem eerst 
op de linkerzijde tot er een korstje aanzat en 
keerde hem dan op (die rechterzijde, om hem 
ook daar te laten bakken.

En Heyman zat te blozen als een verlegen 
school bengel.

De irtdruk is, dat de oppositie van de socialiste:! 
niets zat’ breken. De eenige oppositie, hartstocb- 
telijk en- getiicend zal voort «itgaaa van .Ie 
tionalisten.

Van Severen was precies, koud1 en vlijtnend: 
daysmans’ scherpe wiggekcp met donkere blau
we vegen zat geamuseerd) te luisteren.

Bij de opening der zitting vraagt volksverte
genwoordiger Vanseveren bij ordemotie, dlat da 
ministerieele verklaring in het Nederlandsch zou; 
worden voorgelezen.

Onze vrienden eischen s e.nming, maar voor
zitter Brunet klopt zenuwachlig net zijn hamer 
en verleent hst woord: aan Jaspar, die in het 
Fransch de verklaring afleest, waarvan hisr-

ijs ontvoerde kunstschatten. Dinsdag, 6 j oncter korten inhoud.
Dec. H. Nikblaas; 1792 Geboortedag van den j De nieuwe regeering wil den vrede op godls-
Nederl. Koning Willem 11. Woensdag, ~ j dienstig en schoolgebied haqdlhaven en de hui- 
j3ec. H. Ambrosius. Donderdag, 8 Dec. < jjgg wetgeving op sociaal en taalgebied dben na- 
O. \. Onbe vlek, Ontvangen. -JVrijdag, 9̂  Jeven> veme.'s zal zij alle krachten inspannen om 
Dec. H. Lcoca'die; 1641 De berotemde VI, por- ^  voltooiïng van de herziening è *  verdragen van

1839 te bevorderen 111 een geest van onderlinge
samenwerking, evenwel zal zij er de hand aan
houden dat onze esse.itieele belangen geëerbiedigd
worden onder meer inzake onze uitwegen naar 
de zee en naar de Rijn. Op finantieèl gdbieidl zal 
d'e regeering voor alles het evenwicht der be-

De Katholieke kerk  in Engeland
Volgens het :« Cathloiic Directory » voor hel 

jaar 1927 bedraagt het aantal Katholieken in grooting handhaven en door bemidlJelinj van het
hun onderdanigheid aan de reactie werd be-inisterie in de handen te spelen van Frans Lngeiand en Wales 2,055860, eene toename fonds tot delging dfer openbare schuld de af-

üus van 13.230. Het gezamentlijk aantal lossing van onze schuld op korten termijn ver-tujgd. In een paar voorgaande artikelen heb- Idljonsche liberalen 
ben we daarover uitgeweid, ’ t is onnoodig ■
er op lenig te komen. Enkel de verklaringi Intussehen
van den Heer Van Isacker in ons nummer, kregen \ve de regeeringsverklaring Aan vaag- V olgens eene verklaring van Kardhiaal-rtarls- 
van 6 Nov. aangehaald willen' we hier nog- heid e,n onduidelijkheid laat deze niets te hisschop Böurne zijn de vooruitzichten voor

priesters bedraagt 4.125. De toename was 
29 (21 wereldpriesters en 8 ordepriesters)

gunstig daar aille seminaries goed bezet zijn.
Verheugend is de ontwikkeling der katho

lieke scholen. Het getal der middelbare is.

ïnaals citeeren: «Indien bij de opening van wenschen over. Joris Vanseveren beantwoOr- ^en aanwas der priesters op het Oogenblik 
(het parlementair jaar een regeeringfcerisis de ze mei het cinieke woord «öntploft \ ; 
moest uitbreken, zullen we te zien hebben De nieuwe minister Heyman liet reeds 11 
of we dal gemakkelijk spel aan-pe socialisten paai* malen zijn lachendé tronie fotografie 
moeten tcelaien ». Dat zegt gaioeg, dat heel oeren. 'I Leek ons de kraaiende haan op de 
dat spelleke op vooriiand gemutsemaald was. mesthoop. Deze week Werd hij in St-Niklaas 
Zender wit op zwart te zeggen, zonder een gehuldigd. Te dier gelegenheid sprak hij een 
enkele toisch te stellen zijn de schristerie paai’ itdevocringen uit en zei lOntler meer: 
demokraten tie vuilste reactionaire regeering « Ik weet dat ouder‘mijne bevoegdheid gröo- 
die ons land ooit kende toegetreden. te vraagstukken vallen». Hij schijnt dus heel

Zelfs « De(n) Standaard is over de hou-j weinig van zijn nulliteit bewust en zei ook'

zekeren, verders zal zij de inning der belastingen 
vereenvoudigen en voorziet zij eene verminde
ring van lasten. Voor hetgeen dte struikelblok: het 
militaire vraagstuk aangaat, zal de regeering wel
dra de nooldlige wetsontwerpen voorleggen inzake 
de lagere kaders, het statuut van die reserve offi
cieren en die verdediiging van onze grenzen.

483 (toename 7). Katholieke volksscholen zijn za  ̂ Zli eene g©Bengde commissie inrichten, 
er 1264 (toename 4). Het gezamentlijk getal bestaande uit parlementsleden en letdisn uit het 
leerlingen bedraagt 361.820 een vooruitgang leger, als degene bij koninklijk besluit van 1 
van 2.742. Het aantal leerlingen der middel- Maart 1920 opgericht, die met algemeene instem- 
hare scholen is 53227, hier valt een terug- ming van het parlement werkzaam was, deze com- 
gang Van 1361 te boeken. missie zal zich toeleggen op db studie van al db

Katholieke huwelijken werden er 2063;> vraagstukken betreffende de legerhervorming en
ding tier chr.'demokraten beschaamd. Zoo'nog: « Naast GöJ, dank ik zijne majesteit de f ,slo+1en . ? 41 daarentegen nam het ge- inzonderheid den diensttijd, de taalregeling bij
schreef hij den 25 Nov. « De Vlaamsche pers'koning, omdat hij een nederig (sic) mensch, | »^ te  cijfer met 2.154 af, het bedraagt 6o411. bet leger en de gewestelijke indeeling.

1 - .. . . . haririan «r 1104X nlaalc Jfl/ min- mi . i< • i • < <is iopvallend gereserveerd. De bladen beseffen a's ik hen, luenoemde to’t de hOoge waardig- Belseeringen hadden er 11948 plaats. 107 min
• (iPT* dan verleden jaar

inderdaad maar al te goed, dat de rechte heid van lid van de la'ójonraad ». Zijn' knecht- ,. „ . .  . I, . , , , ,
koers van de huidige combinatie meteen 11 schap werd dus door de koning belooond. H ..c ,va 0 c. ,e ..1>evo vanr lL

'oren en deze wisten hun) geschokte pfapii- Verhellen naar het zuiden (lees! naar nel Dank zij de christen demokralen die de fen ° P Z1C'
lariteit wat op le knappen door nu de regec-- militarisme en naar de reactie N. v. d. R.) reactie de redplank toewerpen kan de Frans-
•mgsverantwoorldelijkheid af te, wij’zteh, éii medebrengt.» Dit heeft men te Parijs goed kiljonsche Belgische reactionaire politiek ver- — -

begrepen en zooals een berichtgever üil <: Le der gevoerd wortien, kunnen onze generaals

geschat.

de christenen alleen de reactie te laten onder 
steunen, terwijl zij in schijn.’n ferme oppo
sitie gingen voeren. Weerom kwam niets 'in  
huis van al de belooflde bervoormingen ten 
bate van het Volk. iedereen zag en votelde ’t. 
Die Belgische partijen hadden hen bedrogen.

1923

weer terug op hun twee coren slapen, en 
gaal de verkriech ting van *’t VI. Volk aan 
de Fransch e militaire staf verder door. Fiel- 
gie in overeenstemming met de Fra'nsche

XXe Siècle » verklapt is men'“beducht, voor 
een al te luidruchtige verduidelijking der 
algemeene tevredenheid.

En verder « De aafiwezigheid Van den Heer 
Hymans (die geen brevet noodig heeft) van legerstaf sterker en sterker militariseeren is 
den Heer Jans om (die "hetj militair akkoord de taak van de nieuwö regeering,' waarin! 

bracht ons dan ook ’»1 geweldige kiesstrijd, enderteekende) van den Heer Jaspar {die twee christen demokraten "acht Franskiljon- 
waaiin de socialisten, dank1 zij! huil vierja- het economisch akkoord verdédigde) van de sche reactionairen ter zijde staan, 
rige huichelaarscampagne groote vooruitgang Broqueville (die te Elisabethville présent ging Arm bedrogen werkliedenvolk van 'Vlaait- 
boektcn. Na veel miserie Wérd ’n zoogezegde roepen) spreekt te Parijs duidelijk genoeg, deren1

Huismoeders 
Vlaamsche Nationalisten

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

R îcîit IJ t o t  on ze  a a n k on d igers  !

Wat van dit alles in huis zal komen zullen wij 
nu afwachten, toch zullen we geen illusies maken.

De socialist Mathieu is de eerste die het vvooridl 
krijgt, hij vindt de verklaring sober, hij critiseert 
het feit dat de Broqueville alle zijn beloften ver
brak, een voorstel klaar te maken; hij stemt in met 
de verklaring nopens den financieelen toestand, 
dan neemt hij eens duchtig die heer Heyman 
onder handen diie beteuterd op zijn bankje zit 
rood tot achter de ooren.

Hierna komt d'e heer Vanseveren, volksvertegen
woordiger van ons arrondissement aan het woord:

Rede van Joris Van Severen:
M H. van de Regeering en dezer volgelingen, 

Proficiat !

ja, ja--- uii den grond van ons hart!



Menigvuldige keeren reeds hebt gij' verin aard.1- voelens w ij nog niet kennen.

heid! weten te verwerven door onverstand, kwak

zalverij en alles behalve staatsmansbeleid. D it 

maal overtreft gij u zelf.
Sinds 1918 hebt gij om ter meest den belg 

gischen staat of hatelijk of belachelijk altijd de' 

dommen knecht van iemand, voor ons Vlamingen in 

èlk geval ondragelijk gemaakt, maai' de combi' 

natie die ge nu beproeft om in dit heilzaam 

'werk te volharden, zie, dat hadlden we nooit 

durven hopen,

1 W e zouden bijna geneigd zijn het vertrouwen 

ijn u te stemmen om de hulp die ge ons biedlt in het 

wakker roepen van Vlaanderen tegen België, en 

was ’t niet dat ons eenige begeerte tegenover 

— als belgische regeering — lijk  tegenover alle 

belgische regeeringen, geen andere is dan uiw 

dood — en met uw dood belgische regeering, o 

met den dood van een of ander uwer opvolgers 

de vernietiging van dezen staat dlie ons schoo: 

volk kapot maakt.

Geen andere begeerte, niet alleen omdat g 
geen andere verdient, maar omdat het Vlaamsche 

volk zonder uw doodl niet kan leven.

"D it leven van het Vlaamsche volk, het is h 

èssentieele vraagstuk voor de belgische regeeringen 

sinds 1918 — om alleen maar van den na-oorlog 

te spreken, — gesteld, en niet alleen voor d 

belgische Regeeringen, maar voor den belgischer, 

staat zelf.

En hoe hebt gij', belgische Regeering, gepoog 

dit vraagstuk op te lossen?

(Ik  zeg gij belg. Regeering en niet Regeerin 

gen omdat sinds 1918 alle belg. regeeringen uit 

dezelfde mekaar afwisselende personnages be

staan, altijd dezelfde oucerwetsche ploegen.) Hoe 

G ij hebt het niet eens durven aanpakken, omda 

ge weet dat de oplossing van het Vlaamsche vraag' 

stuk, de eenige oplossing van het Vlaamsche vraa 

stuk, de oplossing is van den belgischen staal 

zelf. En omdat ge dit vraagstuk — het kern 

vraagstuk — 'niet hebt dtarven oplossen, hebt ge 

geen enkel der andere groote vraagstukken d i 

voor u door den na-oorlog gesteld waren, kunnen 

oplossen zooals t paste. j

Noch het militaire vraagstuk dat zoo nauw me; 

het Vlaamsche vraagstuk verbondbn is.

Noch het groote vraagstuk van het onderwijs, 

van db opvoeding des volks e i van de vorming 

der on.ontbeerlijl.e technische krachlen waarmee 

de koning al met eens zoo geweldig inzit.

Noch de vraagstukken van internationaal-po- 

li.ieken aard voor dewelke gij z ijt komen te s’.aa 

De vijandschap van Duitschland zijt ge me 

kindsch romantisme tegen alle werkelijkheid in, 

zorgvuldig blijven voortkweeken, alsof de vijand

schap een uwer bestaanredbnen was. En de vrucht 

daarvan : nul!

Italië hebt gij van u afzijdig gemaakt. Holla at 

— en zooveel te beter — tegen u gekeerd. Door 

Engeland u menigvuldige keeren op db vingers 

doen tikken. En eindelijk — hoe gij het ook 

formalistisch tracht te negeeren — "en belgischen 

staat vastgebonden aan Frankrijk, het kinder-ar 

me land, dat België gebruikt en misbruikt voor 

eigen doeleinden, door uw schuld, uw schande

lijke schuld, en in de ken e die oorlogen nog meer 

misbruiken zal, indien w ij1 niet met al onze krach

ten tusschenkomen. Hetgeen w ij u beloven.

Noch het vraagstuk van den binnenlandschen

vrede, door het verleenen van amnestie aan uwe 

wederrechtelijk veroordeelde politieke ge/angene .

Noch het financieele vraagstuk. Het vraagstuk 

van het herstel van s landis financiën die 

gij dioor uwe dwaasheden tot in de gekend©

rampspoedige wanorde dreeft, kondt gij slechts 

oplossen door de dic'atuur eener ploutocratie, door 

diefstal op breede schaal en algemeene verarming.

En daar zit ge nu, weeral dezelfden, (net een 

paar figuranten bij, om des te gemakkelijker de 

goede gemeene om den tuin te leiden. Daar zit 

ge voor dezelfde vraagstukken, die trouwens zijn: 

Het Vlaamsche vraagstuk — Het militaire vraag 

stuk — Het onderwijs- en opvcedingsvraagstuk 

— De vraagstukken van db bui.enlandsche po

litiek — De vraagstukken der rationeele inrich

ting 'der voortbrengst, in dit land. !

Ge kunt ze niet oplossen, omdat ge de gevan

genen z ijt van de groote financiers in binnen- als 

'in  buitenland. En de financiers kennen slechts 

hun zaken. Wordt er niet gezegd dat deze crisis 

onder meer uitgelokt werd door een conflikt tus

schen twee groote "financiers. Is *t waar? ’t Zou 

me niet verwonderen. Zooiets ligt in de lijn. Ge 

z ijt onmachtig omdat ge moet gehoorzamen aan 

Parijs. Daarcm zult ge 't m ilitair vraagstuk met 

oplossen lijk  het Vlaamsche volk wil. Ge z ijt 

onmachtig omdat gij een Regeering zijt zonder 

cohesie en zonder wilseenheid. Welnu, om slechts 

een geringe kans te hebben moet de Regeering 

die deze taak op zich neemt, een aaneengesloten 

ploeg zijn met E E N  wil, in samenwerking han

delen, met gansch de gemeenschap.

in  België is oit onmogelijk, omdat er geen bel

gische naiie bestaat. Het Vlaamsche vraagstuk

Andere zijde: 4 katholieken-üonservateurs, 4 liA 

berale conservateurs en ""daartegenover 2 schb- ! 

ele christen demokraten. De ergste vijanden van 

.-mes'ie met voostandbrrs ervan — db ergste 

jandbn van het Vlaamsche recht met zooge- 

I lamde voorstanders ervan. De groote en harts- 

ichtelijlïste voorstanders van de Franco-Belgische 

menwerking en db ëlectoralistische vijandbn er-

b u i t e n l a n d

'an.
Aan kunsten en wetenschappen een fanatieke 

mi-Vlaming die stuk per stuk de door K. Huys- 

. ans zoo moüaam verkregene resultaten zal ver

adelen, hoe hard1 gij ook zult roepen, want « zij 

.ennen u».

Wanneer M. Bonne op die laatste vergadering 

an db assoc. liberale zei:

M. Van Cauwelaert abandonne t il quelque 

dnose de ses idées ?■•• N ’a—t-il pas derrière lui 

dbs hommes? was M. Devèze er rap bij met 

iet gevatte woord: Nous les connaissons.

De halsstarige verdedigers van een sterk bel

gisch leger en van langen diensttijd en althans 

eer volgens kiesbeloften, moties en meeting- 

.ootspraak de strijders of liever de bedelaars 

or de zes maanden, enz.

De christene Vlaamsche democratie, gevangen 

oor en samenwerke idb met een coalitie van con- 

e.valeurs, anti-katholieken en anti-Vlamingen. E,n 

ier richt ik me in t bizondbr tot de Vlaamsche 

christen demokraten en ik vraag hun: Z ijt ge 

waarachtig niet beschaamd? Z ijt ge uwe zinnen 

kwijt of is bij u alle zelfrespect en alle fnanne- 

jkheijd uitgestorven? Wat doet ge met die be- 

j.ui.en van uwe congressen? Waarborgen en be- 

.jf.en, waarvan.gij weet dat ze üaar alleen maar 

ijn om het volk zand in de oogen te strooien. 

D it telt niet meer. Klare, kordiate, ondubbelzinnige 

daden a. u. b. of liever niets.

W ij hebben yoor uwe handelwijze geen ander 

evoel meer dan: verachting.

Ge dwingt ons meer respect te hebben voor de 

kathol, conservateurs en de liberalen; zij steken 

ïunne doeleinden niet weg en kampen ervoor met 

je  wonder ens waardige taaiheid en getrouwheid. Het 

volk weet wat het van hen te verwachten heeft, 

/an u, weet het volk dat nooit.

God gave dat het V I. volk tenminste het nu 

och zal hebben begrepen gn onthouden zal: Voor 

. laanderen is van de VI. Krislene Democraten' 

nets te verwachten. Voor Vlaanderen is van de 

lameuze V I. Kamergrcep niets te verwachten.

Tenzij : , i i

( rie t tegenovergestelde van wat zij beloven.) 

Het eenige heil voor V I. ligt in zijn'politieke 

elfstanjdigheid. , \

JJat w ij ditmaal onze krietiek niet vooral tegen 

e Socialisten en tegen de Liberalen richten, w il 

ïiet zeggen dat w ij hunne politieke manosuvers! 

niet even grondig bestrijden.

N iet meer als de Vlaamsche christene democra- 

'en kunnen zij het Vlaamsche vraagstuk oplossen. 

Ook z ij zijn de gevangenen eener ploutoc a ie, 

n strijd voor de « zes maanden » kunnen zij 

net de methoden die ze thans gebruiken N IE T  

ïuis halen.
Z ij weten het. En iedereen weet ook wel dat

B i n n e n l a n d
Een wetsvoorstel Iluysm ans 

op de vervlaainscliing van de 
Gcntsehe Iloogeseliooi

Deze week nog zal de heer Huysmans, oud

ROEMENIE
IBratian.il, vougd van Koning Michaël, is, 

na tdrie operaties onderslaan te hebben,’over
leden. De oppositie spoort haar leden aan;, minister van Kunsten en Wetenschappen, een 

kalm te blijven en goen betoagingen te hou- wetsvoorstel ter Kamer indienen, 

den. Er is ?oorges1eld de discussie W  de Dit voorstcl ^  t de afschaffing van het
irconopviolging drie maand uit te stellen, in . , , M ,, . t i ■ , r  ,. . „1 . , , , * ’ stelsel IN oil ter Hoogesdiool van (jentde hoop, gedurende dien tira tot een over- . , . , , ,
eenkomst te geraken.. vervanging ervan door een stelsel dat het voor-

Ondertusschen komt er roering in de Dab- Ste‘ ^ en‘dn bjdens ce tespreking in db Kamer 
rocrisja waar de Bulgaaiische minderheid! kc<Tit- De heer Huysmans stelt voor eene 
door de Roemeneh wordt verdrukt — Bul- en’ie^ afceeling te laten bestaan waar da lessen 
gaars ehe vis sch ers zijn door Roemeensche voor twee derden in de Nedprlandsche taal en 
grenssoldaten besohloiien geworden waarbij! voor een derde in de Fransche taal zullen wor- 
een visscher werd gedooid en verschillende den gegeven. r
vangen genomen. ‘ i f

HEYM AN NAM ZIJN VOORZORG
IT A L IE  j Het was al meer dan één maal gebeurd, dat

Italie heeft met Albanië een defensief ver- de heer Heyman uit Sint Niklaas te laat in

'drag onderteekend. Het bestaal uit vijf arti- Brussel was aangekomen bij de Vorming van een
kels en twee annexed, \olgens aitikel 1 zou nieuw Ministerie om er deel van te kunnen uit 
Italië bij een oorlogsverklaring' van Joiigo-
Slavië, Albanie mogen bezetten om den op- .. ,__’ ® , ,, Ditmaal nam hii zijn voorzorgen ; men zou hem
marsch der Jougo-Slavische troepen door Al- . , , , f ,, . . , ... , met meer beetnemen en zoo kwam het, oat da
banie te verhinoeren. .1 ougot-Slavie zelf langs , IT ., , , , ,, , , t,
., , . .. j u  heer Heyman met Irak en hoogen hoed, verledenMacedonië aan te vallen en de aldaar wanen- , ’ , ö ,....
de Albaneezen en'Macedowiërs tegen Jougo- Dinsd^  voo,r zes u"r s mor§ens Ult Sint Wlklaas 
Slavië op te hitsen. , naar Brussel vertrok.

Het «Berliner Tageblatt» is van meening 
dat Ihel Italiaansch-Albaneesch verdrag'een,1 
antwoord is op het Fransch-Jougo-Slaavsch; ■ 
verdrag, en heeft dit voor, dat het openlijk 
met oorlog rekening houdt.

En ditmaal kwam hij dan ook bij tijidls.

EEN POO LSCH -E ITH AUSCII 
CONFLICT

P o l e n ,  dal door besluit van den Volken
bond, Wilna, een uitsluitend l.ithausche stad, 
bij zijn grondgebied heeft mogen inlijven,1, 
zoekt, door zijn groote anluexatie-plannen, de 
zelfstandigheid van l.ithauen te breken. Li- 
thiausche voortvluchtigen, tegenstanders van 
de huidige regeering in hun' land en erg:

INCIDENT TE GENT
Toen de koningin Zondag een concert had! bijL 

gewcond en de zaal verliet, werd haar auto door 

Vlaamsche stuidenten omringd, die « Amnestie 

Amnestie!» riepen. De politie stelSe spoedig een 

einde aan het incident en de auto reed in volle' 

vaart weg.

S t a d s n i e u w s
A P O T H E K E R S D IE N S T . — *s Zondögs is

er maar één apotheek van stad open. Apotheker van 
Poolschgezinden worden vriéndelijk door de v st; j Qzef Verhamme, Marktstraat.
SPoodschè regeering Ijehandeld en gesteund1. , rT,nTlDr.xlIJ-T7XT TT., NT ,, , ,
De leider, Plelskaifis, heeft alle de Pcolsch- « . ^RDROMvE'N. -  Uit  Neuville komt be

richt Wae de Ise<ïhemnaar Carolus Liidovicusgezinde samenzweerders naar Wilna geroe 
pen en men gewaag! van een opmaisch naar 
ko wruo', iKof stad van Li .hauen, om het re- 
geerende kabinet Woldemaras, lornver te wer
pen. Polen verlangt natuurlijk niets liever,' 
daar het meent door een Pöolschgezinde re
geering, de kwestie van Wilna voor goed van 
de baan te schuiven.

' L i t ha i i en  lie.ft ondertusschen een nota 
tot den Volkenbond gezonden en iaat de din
gen niet onopgemerkt voorbijgaan. Lithauen 
vindt een sterken steun bij Rusland, dat een 
nota naar de P-coische regeering hëefFgs^ 
zonden, wijzend op zijn verplichtingen, sprui
tend (uit liet Russiscii-Püolscli verdrag èn. 
op het gevaar voor den vrede, als l.ithauen 
zijn zeïf j.andigheid verliest. Duitschland ook 
zal Lithauen steunen ornaat de Duitsche be
hingen aan verbonden zijn met de Russische, 
en zoo Li.hauen zijn zelfstandigheid verliest, 
de weg versperd is tusschen Rusland en

ij niet omwille van het militaire vraagstuk uit db j Duitschland. _1
, j  I , „ „ - 1 (Onciertusschen iheefl Lithauen, het inobi-

egeenng traden, maar als een gelegenheid! ge- ■ . , , ’ ia
hsaaebevel uitgevaardigd van 23.Oud man enruiken om eruit te trekken, en dank zij enkiefe , , , ,

. ... . . t i . I women de troepen samenge trokke« aan de
:aaiïdbn schijnoppositie, een gedeelte terug te • poolsche grens> , '

wenken van hunne deserteereridb troepen. F 
Zoo zien we de oude partijen meer en meer 

in verval geraken.

Des te beter. ,

FRANKRIJK
Frankrijk jdat zijn afgunst niet verbergen

. ........ kan vwo!' ii,alié, heelt, zooals hooger gereid,
önaanks alle combinaties, wordt het diui_elijk ten verbond gesloten met Jougo-Slavie. 

en duidelijker dat Vlaanderen in België niet kan f  rankrijk zoekt overal boipügienooisphappe« ; 
even. ( : t. wan. in a935, waarseliijnlijk lier jaar der oor-

Gij levert ons argumenten voor die stelling. ; logs ver wikkelingen, zal t  rankrij K op eèn mi- 
Rodenbach zei het zeer goed: ninium istaan van zijn machisposilie en zal
Onze beweging is geen taalkamp, geen kamp he. lue tÆscnerming verliezen, van het bezet- 

offi Vlamingen in België nevens de Walen Ie ^tn van he«, ithijn-gebieu. Zijm eeiiweuouue 
laatsen. Wij willen al de rechten van 'onzen nroortl, de liilijn ais natuurlijke  ̂ grens, wil 

siam opnieuw erkend zien en onze Vlaamsche na-  ̂  ̂ varen en, het heeft daarvoor
onaliteit vrij in al haar uitingen, haar eigen aard e'f?1 1),acb“ gen bonugenooi gevonden in Lel-

, , , 1L ■ gie, dat dooi- zun rnuitair verbond met Franken wezen uit te spreken zoo het behoort, nog ... . , ,., , _ ,„ , . . , N , rijk. zich aan dit land gebonden heeft. —
eeft wel het apenras van wie onze) stemme tegen** DaardoM. is de ,ee^ ,je stalp gedaan tot annexa-
snorden, nog leeft dezelfde domkop van n staat. lie ,en (ot het betoien van de Rhijn-grens. --
Desniettemin vooruit en eens zien wij ons Vlaan-; Aan de Vlamingen di! Fransche knoeien en
derland in veie bloeite staan, ofwel eens springt streven te verijdelen.

boelke van ’t jaar ’30 naar db maan. t
'T B O E L K E N  IN D E R D A A D  H E T  IS  ----- ' --------

N IE T S  A N D ER S  M EER. E N  T O T  D A T  

B O E LK E N  ZEG G EN  W IJ  T  K O R D A T E  

W O O RD  D A T  W IJ  A A N  D E N  IJZER

Rigole verdronken is. Uit goede bron verne
men wij dat de ouderling die üp zoek was 
naar eten voor zijne konijntjes in een water 
put terecht gekomen is, waar hij slechts tvve 

i dagen later gevonden werd.
DIEFSTAL. — In den nacht van Vrijdag 

op Zaterdag zijn dieven bimiengebroken bij 
Cam. Porteman in den molenweg. Na övei4 
een blinde muur te zijn geklauterd, kwamen 
zij door de ongesloten achterdeur in de be
nedenwoning waar zij eene belangrijke stih 
geld robberden vn'n den bewoncr.-an 1 zijne 
bij hem inwonende ouders. De politie doet 
een onderzoek. Hel ware te hopen dat deze 
oneerlijke daad voorbeeldig kon gestraft wor
den.
F. VANH AUW AERT-DEM EURISSE

Ommegangstraat 9F, ISEGHEM 
GROOTE KEUS VAN ALLE 

WINTERARTIKELS

St-Niklaas komt!
St Niklaas heeft ons juist' zijn getrouwe

DEZEN TOERIEPEN DIE WE NAAR  kncchl Nikodemüs gezonden lom samen de
E  M A A N  W IL D E N : O NTPLO FT  ! !  “ ' " “ " f "  Ie v«,'- 't te te k  van St

Niklaas, Zondag, in ’t Vlaamsch Huis. St Ni-
-------------------------  --- gsggBs klaas zal om 21/2 ure per schip toekornen en

hij verzoekt dus al de kinderkens’ die "hemIT  DE K A T H O L IE K E  MISSIËN willen uitgeleide doen tot aan ’t Vlaamsch 
De inheemsche Chineesche geestelijkheid' Huis, ten langste om’2 1/2 aan de Vaartbrug 

telt reeus vo.gens 'de laatste statistiek', G bis- te zijn. Vandaar vertrekt hij in stoet naar st 
schoppen, 1183 priesters, 93 breeders en 2S9 Vlaamsch Huis met de Vlaamsche Harmonie 
doo-sterzusters. In 73 lagere scholen werden aan de kop. Binst de stoet zullen'de kinder- 
2389 ilterlingen onderwezen; 633 studenten kens nummers ontvangen voor de prijslo- 

moet eerst opgelost zijn en dit is geen talenvraag- genieten hoogeir loniderwijs in 39 scholen Chi- tmg in ’t Vlaamsch Huis. Nikodemus heeft
na telt voor ‘l oogenblik 2.252.000 katholieken al de kaarten medegenomen die onze vriend
en 55.003 gelo'üfsleerlingen, dit opmeen totaal jes uit t Vlaamsch Huis ingezonden hebben 
van 414.000.000 inwoners (Tibet, Mongolie en en hij zal al die kinderkens één voor éen tot 
Turkestan uitgezonderd). Zoo is het niet te bij St Niklaas roepen.

j vriezen dat het daar voor het ka'holicisme, (Opgep«st dus, kinderkens, voor Zondagl

stuk. Maar cie orenogelijkheid daargelaten, ver

keert gij meer dan ooit, in de onmogelijkheid ook 

een enr.el der voor u gestelde vraagstukken op 

te lossen, door dat ges nis aan cohesie en aan echt 

samenwerken van de gemeenschap met u.

Hoe zit de Regeering in mekaar?
niettegenstaande de anti-vréemdJingenbew'e- zorgt dal gij op tijd aan de vaart zijt en dat 

. w. , ! ging welke er nu heerscht, gevaarlijk worde, gij de groote kindervriend St Niklaas in
4 Walen plus twee 18 karaatfranskiljons en : Rwanie het e.gste dan toch zon de Chinee- stoet vergezelt naar ’t Vlaamsch Huis.

daartegenover 3 Vlaamscue uelgicisten wier ge- sehe geestelijkheid voldoende zijn om er de In geval van slecht weder, hetgeen Zon
halte door mijn vriend Declercq verleden week geloovigen zonder vreemde hulp te kunnen dag voorm.ddag i n ’t Vlaamsch Huis zal aan
raak gekenmerkt werd met een woord: platbroe- ‘ becienen. gekon.dgd zijn, zal St Niklaas om 3 ure in
kten. Daartusschen de H. Lippens, wiens ge- Uit « Das Neuè Reich » 2l-5-’27. t Vlaamsch Huis zijn intrede doen.

HOERA!’ - -  F en nieuwe profeet is onder 
ons opgestaan. Eene verandering van hou
ding ten opzichte van het Vlaamsch Huis 
vanwege de geestelijkheid. Na het zoolang 
verketterd te hebben werd het nu Zottdag 
in de achturenmis (in de kerk van ’t II.'Hert) 
be\o.rderd tot eene heilige zaak, want het is 
een heiligschennis dit huis te bezoeken, en 
wij tdie meenden dal wij; heelemaal in den 
ban waren geslagen. Eens toch schijnt het 
licht in de duisternis 1 !

GEBOORTEN. Noël Deblaere z. v. Bay 
mond us en Rogeria Casier, Meenstr. 42. -— 
André Bollaert z v. Juïiaan en Suzanna Geld
hof, Zevecojc 109. — Gilbert Maes z. v. Geor
ges en Celina Olivier. Gentslr. 108. — André 
Schietgat z. v. Jules en Lia Rommel, Heye 
12. — Fernande Grillet d. v. René en Renée 
Van Bockstacle, Markstr. 4. — Olga ' Del- 
dycke d. v. Robert eni Bianca Lapere, Al- 
brechtlaan '570.

OVERLIJDENS: Barbare Deplae z. b. 83 
j. d. v. Carolus en Francisco Lapeire. — Ho
norine Heldenberg huish. 71 j. echtg. Emile 
Vermeulen.

(HUWELIJKEN : Gerard Vertinde, borstel- 
houtm. 23 j. en Gabriel Ie Ver Eecke verriïs- 
ter 19 j. b. h. w. — Leo Gryspeordt aardew. 
23 j. w. te Rumbeke en Marie Vannes te'naai
ster, 30 j. h. w'. - Lerome Lauwers schoen-

Uit onze Inrichtingen
T O O N E E LO P V O E R IN G . -  Op Zondag 

11 December te 2 V2 ure opvoering van « Des 

schelmstreken van Schapin », tooneelspel door 

Molière, door den kunstkring « Gudrun » van Brus

sel m de feestzaal van t Vlaamsch Huis.

Prijzen der genummerde plaatsen: 5, 4. 3 fr. 

Genummerde kaarten op voorhand te verkrijgen 

in t Vlaamsch Huis eiken avond van 6 I/2 tot 

8 u. en de Zondagen van 9 V2 tot 11 V* ure, 

alscok een uur voor de vertooning.;

E r is gezorgd voor een kleederbewaarzaal.

W ie een aangenamen namiddag .wenscht over 

te brengen benuttige die schoone ' gelegenheid !; i

Tooneelliefhebbers, komt het verzorgde spel va» 

dezen Vlaamschen kunstkring bewonderen. [

A lle tooneelcritiekers zijn het eens om het spel 

van den kring Gudrun te loven. (

RERICH T
Wie voor minstens zes m aanden in

schrijft voor een abonnement op De Man- 
delgalm voor 1928, ontvangt het blad gratis 
tot Nieuwjaar.

Prijken: ZES MAAND 8 irank.
EEN JAAR 15 frank.

V IO L E T T A . — Op 18 en 26 dezer, telkens 

'te 3 uur namiddag komt de tooneelmaatschappij 

«D e  V rije  Zonen» uit Thielt de prachtige VI. 

operette V IO L E T T A  opvoeren in onze feest

zaal. 70 uitvoerders. Volledig symphonisch orkest.

(LIET CECILIA FEEST van onze Vlaam
sche Harmonie is geslaagd boven ieders ‘ver
wachting. Van verschillende kanten hoor
den we met lof spreken over de kunstig uit
gevoerde stukken in den vroegen Zondag- 
11 orgen. Het gezamenlijk noenmaal verliep 
tieel gezellig, iedereen voelde er zich thuis. 
In naam van Remi Werbrouck. den sym- 
pathieken cerevoorzitter; sprak Paul Depöior- 
lere een korte rede ait. Hij wenschte de mu
zikanten gelijk met hun kranige en ijver- 
vollen « chef » Henri Bossier, en den steeds 
bezorgden VcöirzitLer Tïozef Heldenbergh, en 
hoopte [dial onder hun leiding de harmonie 
tot haar vollen bloei zal komen.

Muzikanten, werkt voort in eensgezindheid 
onder de kundige leiding van’ uw «chef» 
en bedenkt dat ook gij; op .uw manier onze 
Vlaamsche strijd waardig moet dienen. <

EM ELGIIEM
Maandag 1.1. vierde onze oude alomgeken- 

de Zangmaatschappij « De Kerels » haar ïoo- 
veelslle Ceciliafeesl. Naai’ oud Vlaamsch ge- 
oruik werd de dag ingezet met een H. Mis 
in de parochiale kerk die door' alle leden 
prachtig gezongen werd. Allen, Bestuur1 en 
leden, waren op post. Verders Wérden $er- 
seheklerae vrienden herbergiers bezocht onder 
nel zingen van door-Vlaamsche stapliederen. 
De gansqhe dag door was' er veel gezellig
heid en Vlaamsche leute, bijzonderlijk on
der het noenmaal(1), Jammer dat we'aan 
onze oude kerfelsvlag een Belgische vod be
merkten; we hopen dat die 'toekomend iaar 
zal verstorven zijin en reedsi in ’volledigen 
slaat van ontbinding verkeeren.

Buiten dal was alles onverbeterlijk en we 
kunnen |niet ■ nders dan bestuurden leden 
hai'Lelijk geluk wenschen onder de kranige 
leiding van voorzitter en bestuurder.

flcittige W enken
— Tegen gesprongen handen : Het beste en 

goedkoopste middel is Glycerine, ’s Morgens 
en :s avonds de handen, en oiok gebeurlijk de, 
oe'en, goed imvrijven met Glycerine en dan 

op warmen. Beter is het echter te voorkomen 
dan te genezen, daarom zal iemand die lich- 
gesprongen handen heeft zorgen van nooit 
met naite handen in de Wind te 'gaan’ of te 
slaan en bii geval van vorst voor een paar 
deugdelijke handschoenen te zorgen.

- Tegen het Totten vau hout: Neem 1 kgr 
kboÜlteer en evenveel essentie van terpentijn. 
Deze twee stoffen, met elkander goed ver-t 
mengd, geven een doeltreffend behoedmiddel 
tegen de verrotting van het hout. liet. predukt 
moet met een borstel goed aangestreken wor
den. Indien het hout in den grond mOet ge
slagen worden, zooals het geval is bij palen, 
dan is het goed, het gedeelte dat onder de 
grond steken moet, aan den buitenkant, te
en een vuur, een beetje te verkolen

- Tegen gekloven of gesprongen lippen, 
srujder 24 j. w! te Ê^eTghem"ën Irène Tlos-1 Stokj,es van cocosboter of ook van rozezaïf 
lens bottienst. 23 j. h. w. -  Albrecht Van->5 Jn daar:° e' in de apotheek Ie bekomen, 
dommele bulponderw. 27 j. en Bertha Van- 'uai 1116/11 daai t(K‘ 6en, za^ niaken door 
denbroucke bottienst. b. h. w„ |een weiniS witte was tet smelten met het-

, AUMc d  \ r  1 l u  - L i i  .zel fde gewicht olie van zoete amandelen en JAMMER. — Velen beklagen zich te Iaat ,, , ,. , . , , ,
, , . , , , daarin een beetie boorzuur te laten smelten,
dat ze geen verzekering namen op het leven,1 , .

1 j, „ ... t p. \ v r  ,• i — Natte inktvlekken van het papier verwij-tegen brand en ongevallen, bij J. Uenys, Wantje . . . .  -,. , 7 A , , ,
n. , on t L \  deren: Dit wordt best gedaan met kladpa-rieterstraat, iU, Iseghem, agent van Antverpia. ... , , u . ■

*  ' pier. Dil is geen nieuws, maiar wlat wor me
nigeen wel nieuws kan zijn, is het verwijde-Strikte geheimhouding. — Volledige waarborg.

Stel niet langer uit. want ’t kan U morgen be- ren van de vlek die na >t opzuigen van den
rouwen! inkt overblijft. D'it geschied met vloeipapier

SCH EEPVAART ‘ dat een speciale bereiding ondergaan heeft,
(van 24 Nov. tot 1 Dec. 1927.) ! 'Neem zeer dik kladpapier én dompel het

Céhna en Andréa de Zulte met beurtgoed! voor gedurende tw’ce minuten in een oplossing
verscheidene. — Deux Sœurs en Amiral I beide ' cln 21,1 kelzoul in water (5 g. per deciliter)
met kolen voor Eug. Verstraete-Vanlauwe. -  cn laat llei opdrogen in de.i wind. Niet
Cognovit met kolen voor Maurice Verstraete. -  all^  .zuigt PaPier 'den inkt beter op,

maai* het ontkleurt geheel de vlek die na 
’t opdrogen loiverbleef.V ille  de Comines met kolen voor Robert Tanghe.

— Bonne Mère met kolen voor Ach Decock. —

Santo Antonio met maïs voor Medl Vandenavenne-

'Devos. — Daring met ciment voor de Wed. Van- ARDO YE —  Verslag der gemeenteraads- 

dewalle. — Trois Frères met boomen voor1 z ilting  van Zaterdag 26 November 1.1. .Vcr- 

Amand Vatibeylen. i schoven tot eerstkomende week.



Sociale en Syndicale Kronijk
H e t in d c x c q fe r  in N o v e m b e r

Op 15 November bedroeg het indexcijfer 809'

voor heel het land, tegsn 804 óp 15 October.

Voor de provincie Antwerpen ••• 825
» Antwerpen e i omstreken 850
» dte provincie Brabant 818
» Brussel en omstreken 853
» West-Vlaanderen ........ 797
» Oost-Vlaanderen ........ 801
» Gent en omstreke.i ... ... f 810“
» Henegcuw ... ... ... ... f 833
» de provincie Luik ........ J 802
» Luik en omstreken ........ r 803
» ide provincie Limburg 792 ‘
» De provincie Luxemburg ... 812
» de provincie Namen ........ f 797

V E R G E L IJK E N D E  C IJFERS

19201921 1922 19231924 19251926 1927

Jan. 390 450 357 383 480 521 527 753

Febr. 420 434 380 397 495 517 520 770

Maart 445 411 371 408 510 511 521 7711

April 461 359 367 499 498 506 528 774

Mei 471 389 385 413 485 502 560 77©

Juni 462 384 366 419 492 505 579 785

Juli 453 379 366 429 493 509 637 750

Aug. 463 384 366 439 483 517 631 787.

Sept. 471 386 371 455 503 525 684 794

Oct. 477 391 376 458 513 533 705 801

Nov. 476 394 384 463 520 534 730 809;

Dec. 468 393 384 470 511 534 741 -

I S E G H E M  

Pensioenbelangen
De werklieden geboren in <ie inaandl November 

dienen voor den 10 Dec. hun pansioenkaart bij1 
hun patroon te vragen en ze ten bureele hunner 

pensioengilde afgeven.

De vrije verzekerden geboren in dezelfldb maand 

hoeven eveneens vóór dien datum hunne stortingen 

te doen.

Schoenmakers<*
De staking onder de oppinsters idler Firma 

Defauw is deze week geëindigd. E r werd 

voorloopige regeling getroffen waardbor het ba- 

sisloon van 2.25 fr. per uur tegen n bepaalds 

vcort'brengst is gewaarborgd. Donderdagmorge > 

"hebben de betrokkene werksters den arbeid! her

nomen. ;

Eveneens werd op dezelfde firma tegen ancïe.e 

mistoestanden opgetreden.

Borstelm akers
De staking duurt ongewijzigd voort. Vanwege 

de Patroonsbond werd in stilte gewerkt om de 

actie der vakveresnigingen in een slecht dag

licht te stellen.

Wat niet kan noch zal geloochend worden is, 

dat dé vakvereenigingsbesturen het onmogelijke 

hebben beprcefd om het konflikt te vermijden. 

Wat gevraagd wordt is n verbetering voor db 

ciaghuurwerklieden en n gezonde klare overeen

komst. De kleine patroons evenals de patroons 

die hun werklieden ernstig wen sehen te betalen 

hebben er alle belang bij dat de werklieden dit

maal het pleit winnen.

De werknemers zijn dan ook diep overtuigd) 

van hun goed recht, en wachten kalm en vastbe

raden het verder verloop der gebeurtenissen af. 

Algemeen wordt de kalme deftige houding der 

honderde stakers opgemerkt, en bij de bevolking 

laat zij den indruk van minachting voor dezen 

die schuld dragen aan het uitb.eke.i van zoo n 

geweldig konflikt.

B ij «Ie M eubelm akers i
Maandag laatstleden brak die staking uit on

der de werklieden der Firma Vantornhout-De K e i

zer. t Geschil loopt over de onjuiste toepassing 

van voorgaande verhoogingen voor de levensduur

te. Tot nog toe is er geen verandering ingetreden.

B O E S E I i A B E

In de jutespinnerijen van Rousselare is Maan

dag 1. 1. de staking uitgebroken, t Gaat ove.’ het

invoeren van ernstige loontarieven. Sommige ka-

tegorien werklieden worden 5, 10, 20 en meer1
■franken in de week te weinig betaald. Alzoo 

vinden w ij werklieden (Brekers) die werken aan 

een loon van 125 fr. per week terw ijl het vast-' 

gestelde loon voor dergelijk werk 149 fr. per

week is. | j

Dergelijke tcestand is mogelijk gemaakt door het 

groot'aantal onvereenigde werklieden die de ge

meenten van *t omliggende aan ae jutespinnerijen 

leveren. *c Is overal ’t zelfde! Zonder vereeniging 

geniet de arbeid geen bescherming en wordlt 

het loon meegesleurd in de concurentie.

K O R TR IJK
De lockout in de Kortfijksche textielfabrieken 

'blijft voortduren. Naar we vernemen deed de 

socialistische organisatie n beroep op den Bur

gemeester om zijne tusschenkomst in dat roekeloos 

konflikt. De patroons vroegen ce toepassing van> 

art. 16 van het Koninklijk Besluit van 5 Mei 1926 

tegen db betrokkene werkersvai eenigingen. Dezé 

laatste vroegen het genot van art. 15 van hetzelfde 

Koninklijk Besluit. Tengevolge van de minister- 

crisis bleef d'e uitspraak achterwege. AlgemceiV 

verwacht diat deze uitspraak ons in de cena 

of antiere richting n groote stap nader brengt bij 

de ontknoping van dit konflikt.

YPER  1
Door ionze vrienden te Yper werd overge

gaan Lot de stichting vairi ’n afdeeling van 
bet Vrij Kristen Syndikaat. We verwachten' 
’n goede uitslag en wenschen de diirvers 
groot Succes. f '  1

Kan Minister Ilcyinan
dit niet veranderen?

Het Arbeidsblad > is ’n raaandelijksche 
uitgave van het ministerie van nijverheid 
arbeid en sociale voorzorg, en verschijnt op 
den laats ten dag van iedere maand. Die fran 
sche tekst wordt onmiddelijk afgeleverd, ter 
wijl de Vlaamsche tekst de abonnenten ge 
wordt 1 lot 2 maanden, na de verschijning. 
Hier bestaat dus ten opzichte "der Vlamingen 
’n groote onrechtvaadrigh-eid. De betrokke 
ne minister hoefL dit te veranderen.

E E N  P R IM IT IE V E  V O O R S T E L L IN G

Op den bewusten dag was het in geheel Tur 

kije verboden om vóór zonsondergang de plaats 
te verlaten waar men zich bij zonsopgang bevond1.

(De Notenkraker — Amsterdam.)

BORMS
voor ’t Gerecht

(vervolg)

Getuige: I)at herinner ik mij zoo niet meer. 
Ik ben op een bureel geweest, waar ook M. 
Verhuist zat. Ik was toch zedelijk verplicht 
Mr. Borms te gaan bedanken en .ilc heb hem 
daar dan aangetroffen in gezelschap van 
Verhuist. M. Borms zegde mij dat ik hen 
het best kon bedanken met den Vlaamschen 
strijd trouw te blijven.

'Borms : Ik geloof, fiat ik mij daar zooeven 
erward heb. Maar heeft: getuige iets moe

ten teckenen?
Getuige: Neen, noch briefje getetekend, noch 

belooning gegeven.
Openbaar Ministerie: Dit was in 1917. 
Geinige: Ik geloof ja.
Openbaar Ministerie: Volgens Borms 'is 

dit gebeurd in 1918.
Getuige: O ja, want in 1917 was ik zelf 

in het gevang, het is 'w el degelijk in 191S 
gebeurd.

Voorzilter: Zijn er nog vragen te stellen? 
Neen. Gij hebt gedaan. Ik verklaar de zit
ting geheven, en zij zal hernomen Worden 
morgen om 9 uur.

Het Hof verwijdert zichl juist om 5 uur.
ISTorgenzitting van 5 September 1919.

De zitting wordt te 9.15 uur geopend.
D'e Clercq Gustaaf: 36 jaar onderwijzer 

te Hei-Kruis legt den gebruikelijken eed af.
'Mtr. Van D ieren: Getuige is gansch den 

oorlog soldaat geweest?

Getuige: Ja.
Mtr. Van Dieren: Heeft hij deelgenonfen 

aan de beweging, op het Front, ontstaan ‘on
der d Vlamingen, en kan bij verband leggen 
tusschen de frentpartij en Borms?

Ge'uige: Ik bin daÿir gangch onwetend van. 
jMtr. Van Dieren: Kan getuige ons niet 

zeggen waaruit de ontevredenheid is veiort- 
gesproten, bij de Vlaamsche Soldaten onder 
den oorlog?.

Getuige: Het stelsel dat in het Belgisch 
Leger heerscht, draagt hiervan alle schuld. 
En ik zal deze bewering staven döor een 
oorbeeld.
Ik was in een Eenheid; eiken morgen wer

den de bevelen van den dag voorgelezen aan 
de jongens, in het Fransch, hoewel er-veel 
soldialen waren die enkel Vlaamsch kenden. 
En toen Ide Vlaamsche jongens er door an
dere makkers op gewezen werden, da! zij be t 
olie recht hadden Ook' een Vlaamsche voor- ! 

lezing der bevelen te eischen, antwoordden 
de sukkelaars, dat zij niet dierven, daar het 
hun steeds euvel wend geduid, en strafbedrei
ging onmiddelijk volgde.

Kortrijksçhe Böuw-
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, K O R TR IJK
— Spreekdraad 882 —

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 

van 2 tot 5 uur.

A L L E R H A N D E  IN L IC H T IN G E N i
over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, 

over t ovemetnen van pachthoven in Frankrijk. •

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

— Allerhande Verzekeringen — j 
B ltA M ) - LEVEN  - O NG EVALLEN  

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

op vaste eigendommen aan de meest voordeelige j 

voorwaarden

aandach .tig
I

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

H ENRI SIMOENS-SCHACHT
Hondstraat, 14, Iseghem

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.

j

Alle herstellingen — Spoedigste uitvoering 
Inlichtingen en beschrijvingen zonder ver- 1 
bintenis. Voordeelige! prijzen.

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Foiiie&lh&ik
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
W etstraat, 84, BRUSSEL  

Bijbanken: Antwerpen & K ortrijk
Agentschappen: Brugge, Crombeke, Ha- 
relbeke, Moeskroen, Poperinghe, Thielt. 
FONDSENBANK MAAKT DEEL UIT 
VAN DE GBOEP FONDSENBANK- 
HANDELSBANK-NOOBDSTAB. -  
KAPITAAL EN RESEBVEN: VIJFTIG 
MILLIOEN FRANK.

BIJH UIS  TE ISEGHEM  
Roeselarestraat, 25

De indrukmakende gebeurtenis 
van het seizoen Î

DE

SOLDEN
der groote 

Magazijnen van Nieuwigheden

i  L Ï N M A T I O N
V ELD STRAAT Q P J S f T

VOLDERSSTRAAT

zullen plaats 
grijpen den 1 2 D E C E M B E R

Om de overrompeling der eerste dagen te voorkomen, 
zullen de uitgestalde koopwaren in solde, kunnen 

voorbehouden worden van al

D O N D E R D A G  8 D E C E M B .

Vraagt onzen bijzonderen catalogus en aanschouwt onze uitstal
lingen, onze prijzen spreken voor ons !

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

zuiveren van ’t bloed

(*) Het boek « Dr Aug. Bonns voor het Ge
recht » is verkrijgbaar in den boekhandel 

Gudrun , Em. Jacmainïaaïi, Brussel.

En er kwamen dan ook Onvermijdelijk ge
vallen voor van Vlaamsche soldaten, "die de ’ 
gegeven bevelen niet verstaan hebbende, soms 
onwetend zondigden tegen de tucht, en aldus 
onschuldig gestraft' werden. }

Welnu, wanneer een jongen eens onschul-! 
dig gestraft is, dan wordt die jongen weer- ~ 
spannig en boos. j

En hier stonden wij voior een stelsel, dat • 
daar heerschte, en ongelooflijk veel nadeel 
berokkende aan den àlgemeenen gees tes l oe- 1 
stand, in zooverre dat 'een aantal jongens 1 
len slotte zegden: « Het is omdat wij Vlamin
gen zijn en geen Fransch kennen, dal wij 

alzoo behandeld worden in het Leger.
Daar lag dus de ontevredenheid der 

/laamsche soldaten. En dal is een algemeen 
feit.

Voorzitter: Hebt gij kennis van stukken,/ 
welke door de Duitsche « patrouilles in de 
Belgische lijnen geworpen werden, en door. 

dewelke onze soldaten aangespoord werden 
om over te Komen?

Getuige: Ik héb nooit zulk stuk gezien. 
Voorzitter: En werd er, dioör de vooraan

staande Vlamingen, in het Leger, niet opge- * 
hitst legen de overheden? \

Getuige. Ik mag U op mijn eerewolord ver
zekeren, Heer Voorzitter, wanneer wij, 1 
Vlaamschgezinden, tot de soldaten spraken, 
dat het altijd was om hen aan te sporen, goe- ‘ 
de jongens en goede ' soldaten te blijven. Dat
zelfde betoogden wij in Onze studiekringen. ' 
Ik zie overigens niet in, waarom wij1 anders 
zouden gehandeld hebben. !

Voorzitter: Dat hoorde ik maar zoo.
Mtr. Van Dieren: Ja, maar het tegendeel 

wordt beweerd. i
Ik zou echter ook nog willen weten, of lie 

,er de \ erzekering willen verkrijgen, dat de 
invloed van Borms zelfs‘ 'hooit tot daar'is 
doorgedrongen. ! !

Voorztter: Men heeft daar ireeds op géant- ! 
woord. . j

Mtr. Van Dieren: Onze Vlaamsche jongens 
werden verschopt en uitgemaakt in het Le
ger. Zou de getuige niet eenige namen willen 
noemen...

Openbaar Ministerie: Daartegen moet ik 
mij ten stelligste verzetten. ,

Voorzitter: Gij gaal te verre“ Meester Van 
Dieren.

Openbaar Ministerie: Alle de gewenschle 
stukken liggen in bet dossier.

Mtr. Van Dieren: Ik houd er tep*zeerste 
aan niet belemmerd te worden in het stel
len der

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

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

In  a lle  goede apotheken - of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
JH fijiS .elstrtt.^t, *11*, IVl K 1 £2 IV  I'S TV 

PRIJS 4,50 FRÄNK

Hij is g-okoxnen

SINT NmLAAS
bij Alb. DEBRUYNE-DEVOLDER, Roeselarestr. 18, Iseghem

SUIKERHANDEL  
in ’t groot en in ’t klein

Specerijen 

-  Desserts

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

ST-NIKLAAS  
Paschen en Nieuwjaar

Conserven -

Chocoladen

Biscuits - Pralinen

Fondants - Suikers

Kaas Hesp - Cervelade

Sardijnen - Hating

VUgen - Pruimen

R ozijnen en Korenten

Oranjen - Citroenen

Amandels - Noten

Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopers

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 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 ai de kinderen blij

A. DEBRUYNE

de getuige komt verklaren dat hier en daar 
niet het gevolg mag uit trekken, 'dat zulks 
algemeene I o es tanden Waren.

Mtr. Van Dieren: Getuige zal zeggen wat 
bij over al die feiten denkt.

Voorzitter: Gebeurde hot dat officieren of 
onderofficieren Vlaamsche sloldaten uitmaak
ten voor « Boches » enz.

Getuige: Ik ben te'Graville in een muni- 
i'ragen welke ik noOdig acht olm meer tiefabriek geweest, en daar is’ het dikwijls 

klaarheid in het onderzoek te brengen. gebeurd dat onderofficieren, die geen
Voorzitter. Welnu, ik zal de vraag stellen, Vlaamsch ttendeh, onder den indruk der door 

met dees vo rbehtoaid nochtans dat, in geval de dagbladen uitjgegoten lastertaal, ons'uit-

zulk en zulk feit heeft voorgedaan, men er 
scholden voor «Boches» en met minachting 
spraken van de Vlaamsche soldaten.

Voo rz ilte r: Gij spreekt van dagbladen, kunt 

gij die óok nloiemen?

Getuige: Die biz'onder^te dier dagbladen 
waren de « Le XXe Siècle en de « Nation 
Belge».

Voorzitter: En die bladen schreven dan, 
volgens U, dat de Vlamingen slechte soldaten 
waren.

(Vervolgt.) •'



BELANGRIJK BESICHT
Cij a llen  die m in of ffle^F onderhevig zijt aan  bo stkcüalen : ßronehiet, fisth m a Criep. K e«lonste-
kirq,  Hoesten, Küchen en p lu im en  ; Indten gij tot hiertoe a lles  beproefd hebt zonder afdoeod effekt 
te bekamen, indien g ij hopeloos zijt en m ism oedig, vergeet niet dat er een m iddel is, dat sinds 50 
japen duizenden en duizenden hopelooze geva llen  genezen  heeft. JMeemt ook dit m idde l:

TJolgt de volledige behandeling voor zes  i Oeken tOaarvan J het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziek
ten uitroeit en geneest, en aldus het beste voorbehoedmiddel is togen de tering an het zekere geneesmiddel van 
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, W-etstraat, Brussel ^ T s t^ T ïlC L

f wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die u het gevraagde zal bezorgen iJA  7
Zonder Zalf 17.50 fr., met Zal 25 fr., Microbenpillen 12.50 fr., M aaedrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr. Serie van 6 weken 185 fr.

‘."-■ÿ-Ê

Het 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 .  I  o u w ï i ^ ü " « ' - V ^ r s t r j i  t>> C f » r t P ï o a ^ c k

Xm d e n  Z i lv e r e n  ¥© s
G E Z U S T E R S  S T R O B B E
57, GENTSTRAAT, 57, ISEGHEM

Overgroote keus van a l ’e slaeh van  Pelsen  
en vellen mantels

Sehunks Opossum sehunks m a rte rs  Vossen

Vellen om te garn ieren
Allofsj nan z^er voord<'f*lsre prij * on 

Verzorgd  werk ' IVoiivve hfJdi< uinsï
Onmoorpiijli'#» o o t i o u r e n t i »  31-12 27

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

Z ij  Kosten enkel 4  frank !

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

ZORG D A T  GIJ A L T IJD  U W  D O O S  O P  ZAK H E B T I

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

MON O,, Poeders
j O NFE ILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

Hoofd* en Schele Hoofdpijn , Zenuwlijden, Hevige Tandpijn .
Rheum atiek , G rippe

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

mengvuldige genezingen, zelfs in de hardnekkigste gevallen.
O M D A T  ZIJ, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijfc 

ingenomen worden.
O M D A T  ZIJ in geen cachetten zijn, on zoo dus door de teederste magen verdragen worden.

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

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

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

konijn opgezocht en duur,en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door M ulle’» Konijnenpoeder te
gen D IK K E  B A L G E N , afloop, echielijke 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 hojben, 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

worden met

Te koop in alle goede apotheken. DE DOOS : 1,50 FR.

■Voorbehouden aan 

Ï Ï L y i H E  VANDE W A L L E

ZUIDKAAI ISEGHEM
Bouwstoffen, betonwaren, ijzerwaren, kolen.

G O E D E  W A A R  P R IJ S T  Z IC H  Z E L F

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendl 11 tot

Germ. Ghekiere-Dayek
Iioeselacrestraat, 8S: ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikcleerd ' 

keukengerief, waschkuipen ia galvanisé, kinder

baden, Wasehfoumoizen. — Groote keus van ver

lakte menagerestoven van do beste merken en 

buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gasinrich tinken 

Spoedig d bediening1

Zink- & Xioodwerk 

Matige prijzen

Houdt uwe verken* D n p / l p | «  M t l U l C *  te
gezond met *  v r W U & l  i T l U i l l v  gebruiken.

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

te hebben met eene doos
PO ED ER  M U LLIE

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

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

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatiamus of flerecijn (pootplaag), maagziekten, jacht, vlie
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. de doos in allo apotheken

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

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

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

tegen 8aot en cholef>i* A c p n t f l  om uw <1,er ï e*0B<1 *• houd«H.
3  r  l a  doet de spijzen goed verteeren. om meef te doen leggen.

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

Want M O R V A  is het meest anti-microbisch middel in geval van tering en afloop.
5 fran k  en 15 fran k  de fleschl 

T E  V E R K R IJG E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

V O L K S A P O T H E E K

De Vallende Ziekten !
EEN EN K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. H et is de

Prijs 10 fr,
die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 

het goed gebruiken cn 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 

G R A T IS  gezonden op aanvraag.

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

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

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der 
Heeren Geneesheeren

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

lem an U radikaal genezen?
WIAAROM 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 naai- de

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

TELEFO O N  68 ISEGHEM
AT. B. Men draagt ten huize.

V o o r uw SC H ILD ER -
en B E H A N G W E R K

wendt U tot bet huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Roeselaerstraat, 168, ISEGHEM

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

tapijten, traploopers en karpetten

T R O U W E  B E D IE N IN G  
L A G E  PR IJZ E N

Zannekin
D U B B E L  BLO ND  B IER  

gezond, kloek, natuurlijk

BROUWKRUJ St LOUIS
L. Verlande, LOO

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

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoenere, zoekt uw profijt!

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

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

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

?
Dit alles zijn de zekere kenteekens 

dat uwe NIEREN, BLAAS off 
LEVER  ziekelijk  ztfn en g ij 

zoohaast mogeltfk uw  
toevlucht moet nemen

tot eene ernstige 1
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Dalila Pillen
en 

S a m so n ’s Oliebalsem

Ontelbare getuigschriften van genezingen, be- 
'omen door het gebruik van deze wondere genees
middelen, zijn het beste bewijs dat zij alleen in 
staat zijn bovengemelde ziekten spoedig « 1  vol- 
edig te genezen.


