
De heer Declercq. — Waarom is het 
de voorzitter die mij in de rede valt ?

De Voorzitter. — Omdat ik Belg ben 
en ik mijn land bemin. (Levendige toej.)

De heer Declercq. — Wij ook bemin
nen ons vaderland ; maar dat is Vlaan
deren en niet België.

Kam erzitting van D onderdag 1 D ecem ber MANDELGALM
K ATH O LIEK -VLAA lISCH -B fATIO NA  AL  W E E K B LA D  VOOR ISEGIIEM  EN OM LIGGENDE

Aankondigingen: Ie Wad en tusschen stadsnieuws 
1 fr. de regel. — 3e en 4e blad en aanbevolen 
huizen: 0.75 — Notarieele 0.50. — 10 °/o korting 
per 100 regels, 25 % per 500, 50 °/o per 1000.
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Een jaar: 15 fr. 6 maand: 8.00 fr.
1: 4.00 fr. Buitenland: 25.00fr.

Opstel en Beheer, Marktstraat, 22 IS E G H E M  

Verantwoordelijke uitgever :

Bob. Verhaeghe, Iseghem. Postrek. Br 2024.66.

A lle mededeelingen moeten ten laatste dien 
W oensdag middag voor 't verschijnen van 't 
blad binnengezonden zijn.

V l a a m s c h e  T o e r i s t e n b o n d  —  V o o r d r a c h t  o v e r  I E R L A N D  d o o r  J. Vermeulen o p  M a a n d a g  
1 9  D e c e m b e r ,  o m  8  ' s  a v o n d s  I n g a n g  v r i j

De Christen Demokraten : 
K R U I P E R S !

Merkelijk IView
K E R K E L IJK E  K A L E N D E R

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

1............... ..............................  ............................................. ^  — ’ . ------------------------

En In ’S Bestuur? deren van de christen diemokraten ïe verwachten
Wij moeten zeggen de VI. minimalisten de Wa- heeft. Onze taak begint! Ze is grootsch!

len van ons go«d rech; overtuigen, maar als gij, We vatten ze samen: Leeren wij ons zelf res- ‘
als ik aan mijn deiir n kolonie had als Vlaan- pecteerem! Zelfrespect: ziedaar ons Nationalisme!
deren, waarop ik mijn kinderen kan plaatsen als Leeren wij ons volk zelfrespect bezitten en aan- jg jyj y an fien dag. simpl. __  20 D Van den

van die K. VI. Kamergroep, punt zooals b. v. dte zijndte heer en meester, meent ge, dat ik zoo 'n kweeken; wanneer die Vlaming zelfrespect bezit dag, simpl. — 21 W. H. Thomas, ap., dup. 
Libre Belgique ten overstaan dier Kath. Partij », voorrecht, diat me door db gewoonte als ’n recht dan is de baan effen voor ’t Nationalisme. Alleen 2 cl. — '22 D. Van den dag, simpl. — 23
En toen is er bij mij een licht opgegaan en k h,eb toeschijnt zoo maar zal laten kapen, alleen maar van ’t Nationalisme heeft Vlaanderen iets te ver-. V. Vian den dag, sipl. 24 Z. Vigilie van
<fe taktiek van die heeren doorzién. De Stan- omdat m’n gebuur beweert daar recht op te heb-“ wachten. De minimalisten verdwijnen. Wij ko- ' Kerstdag (1 cl.).
daard en db Kath. VI. Landsbond1 moeten schreeu- ben. Schoone woonden ’n baten niet om ’n volk men in db plaats niet om te schijnen als bergen EVANGELIE VAN  DEN ZONDAG
wen, moeten kunnen radicaal doen, zonder daar- zijn voorrecht .te âioen prijsgeven. De Walen be- V£m wijsheid, maar om onzen plicht te döen. j

om de K. VI. Kamergroep te verbinden. De zetten dte posten, ’t Fransch bestuur geeft hun Onze organisaties moeten zelfstandig staan! ' (Lucas, 3, 1-6)
Standaard en de Landsbond moeten de Vlamingen alle gemak om die plaatsen vóór den neus dbr 't Werk van eiken dag moet samenvloeien naar' s ijl tiende regeeringsjaai van keizei

historisch moment. j Tiberius’ terwij' Pontius Pilatus landvoogd

België kan niet
Wanneer we de Vlaamsche Belgicisten zoo? 

tusschen vier oogen te spreken krijgen, zei Bert 

D ’Haese in zijn zoo interessante voordracht van 

5 Dec., dan is hun eenige verontschuldiging op 

de vraag waarom zijl niet bij' ons staan, dat ’t 

onnoodig is, dat toekomstbeeld van zelfstandig

heid de oogen van ons volk voor te too-

tooveren. Laat ons, zeggen zij, ’t onmiddellijkej’n doekjes winden om t vertrouwen te houden Vlamingen te kapen, en juist diaarom zal ’t be- een doel: E r komt een nieuw

vragen, de Belgen en de franskiljons niet bevreesd 'van *  Vlamingen om in geval van kiezing te, kun- stuur in België, dte administratie niet vervlaamscht 't Verdrag van 1815 heeft 15 jaar stand ge- j ^  V9J1 He™ ^ S v iervorst van Gal>-
* * * * * 1 t » \ 7 1 \ 7  *ii 1 1 z ijn  Droec.er i  iiiiip iju s  vie rvo rst Vcixi

houden, t Verdrag van Versâmes zal pas lu  ,, , , _, . , tu,
t  ö y  i Ilurea en de landstreek 1 rachonitis, en Ly-

t Is nogmaals n fatale onmogelijkheid, een eischf’ jaar oud zijn en reeds steekt het oorlogsmonster sanj as viervorst van Abilene Onder het hoo-
genheid de Vlamingen mag verkoopen. «  ■ • * ■ 1 " *  "  ' ’ ' 1

maken, en zoo stap voor stap (stad voor stad zou nen optreden als stemmenronselaars voor de K. worden.

« De Mandelbode » zeggen) ’t Vlaamsche recht 

in ’t Belgisch kadbr verwezenlijken. En zoo heb

ben zij hun minimumprogramma opgesteld:. Maar 

ze hebben vergeten, dat de menschen in Brussel 

niet dommer zijn dan wij, en dat België aan de 

eischen van ’t minimumprogramma niet kan, niet 

mag en nooit of nooit zal toegeven, omdat het 

wel weet, dat het hiermee zijn eigen doodvonnis 

zou teekenen.
Veronderstellen we ’n oogenblik, dat er in 

België ’n Vlaamsche Hoogeschool bestaat, en dat ' 

onze studenten langs db middelbare school door- j

V I. Kamergroep, die intusschen b ij elke gele-

waarop België noch zal noch kan ingaan, zoodlat de hoorens op! Mussolini droomt van veroveringen. ’ gegnestersehap van Anhjas en Caïphas, kwam 

Maar w ij moeten van nu af, die volksbedrie- ten slotte het minimalisme vfataal onverwezenlijk- De toestand op den Balkan was nooit meer ge-'jhet iwoord G<ods over Joannès, Zacharias 

gers in db oogen van het heele V I. volks ont- baar is in den Belgischen staat, ’t B lijkt ook, spannen. *Wat zal er gebeuren voor we 10 jaar zoon, in  de w ildernis. En h ij trad op in  ge-

ten andere dat én Vancauwelaert én al de andere verder zijn? j heel tien om tre k  van den Jordaan en predik-

minimalistische leidters telkenmale, in elke omstan- Tegen dat oogenblik moeten we ons voorbe-j te (het doopsel van bekeering, tot vergeving 

standigheid duimke hébben gelegd, en ze zullen \ reiden ! Paraat moeten we staan, niet veel kib-. der zonden, zöoals geschreven staal in het

maskeren.

Het fa illie t van 't m inim alism e
Een van db stellingen van de minimalisten is: 

Vlaanderen moet taalwetten krijgen. Maar hoe 

komt het dan, dat ze de eenige gelegenheid om 

’t militair akkoord met Frankrijk kort en klein 

te slaan, laten voorbijgaan zondbr een vin te ver

roeren? O f houdt het m ilitair akkoord met de 

taalwetten geen verband? W elja! 't M ilita ir ak

’t blijven doen, want zie naar

't Huidig; m inisterie!
Wat die Vlamingen eraan hebben dat heeft uw 

volksvertegenwoordiger zoo juist gezegd in de Ka

mer toen hij het cinicke woord sprak : «On-heen ’t college en ’t hooger onderwijs tot Vlaam- .
, , ,, 1 • 1 « . • 1 taalwetten geen verband / W e lja !  t M ilita ir ak- n l o f t

sehe menschen worden opgeleid, d'at lu  jaa r lang . . , , , . /  ■■

de Hoogeschool hare Vlaamsche geleerdten over *  Wel J *  f  ,- t  H °* Ze b  ?  dte regeering? 4 Walen
de Vlaamsche gouw zendt, zoudt ge denken, z ijt jtn^ en vra ^w etU n. Do«r “*t ‘"w U ir --oord en twee I»  karaatfrarfïinljons. daarbij de Gent-

ge dom genoeg om te dtenken, om te gelooven* dat “  Met * Cultureel W a"g blJ sche L ^ n s .  Dat Vlaanderen zoon regeering

zulk n generatie 'n oogenblik de verdrukking zou *  .  r Wel ™  ka" aanvaarden zonder in opstand te komen, be

telen maar werken en denken! W ij zijn geen 

volk als de Walen, die dank zij de kolen in’ 

hun grond ’n bevoorrechte positie bekwamen. W ijl 

zijn een historisch volk gelegen op db verkeers

weg tusschen de groote Europeesche staten En

geland, Duitschland en Frankrijk. We zijn de 

rijken van Europa en de Nederlandsche bescha- 

schaving, Nxdbrlamdsclic kuust hasft voor 
andbre onder te doen.

Tijdens ’14- 18 heeft Vlaanderen zijn gekromde 

rug gerecht: ’t was een eerste teeken

Hoek der uitspraken van Isaïas den profeet: 
De Istem eens roependen in  de wildernis : 
Bereidt den weg des Héerjén, maakt recht 
zijne paden. Alle dial zial gevuld en alle berg 
en heuvel geslecht worden; en de bochtige 
wegen ztillen recht, dg hobbelige: tot effen 
heerbaan worden. En alle vleesch zal hst 
heil Gqds aanschouwen.

1 JI \n ■ ,1 «. 1 onmidldellijk politiek belang. Nu zelf in vredes- wijst dat wij nog heel wat werk hebben te ver- f. -, S 0611 œrS e ’ onswaaronder db Vlaming thans gebukt . .  .  ,  ’  j  l .  • * , ,  R  , ■ , . ,  .  1 , S  n e e  , ,  w erK  neDI>®n v e r  ! volk wil rechtstaan en 't juk afwerpen Frankrijk
üjd bestaan de vechtregimenten van t Belgisch richten. Jaspar, dte man die het economisch akkootid - .......................... - - ^ 1

verdragen, 
gaat?

Zouden die 

db toestand 

toen M. Vancauwelaert

ie menschen kunnen vredb hebben met le8er uit 70 0/0 Vlamingen. Welke waardb zou verdedigde; Janson, die het m ilitair akkoord j?

in ’t parlement, waar ’n Branquart, '* Belgisch leger nog hebben voor Frankrijk, in- onderteekende; db Broqueville, die te Elisa- j

eens bij uitzondering Æen die 70 0/0 ingedeeld waren in Vlaamsche bethville présent riep op dte wekroep van de

en België hebben dat kindbke terug in db kist 

maar het groeit, het wordt een krachtige 

gezonde kloeke bengel, en eens dat de kist on-

;n. Dees maal zullen en willen we niet mis

bijten, maar van den eersten keer recht o p  ’t 

strot : dwarsdbor !

D ie meesterlijke voordracht, die heel db zaal 

beroerde Werd tientallen keeren luidruchtig door5 
toejuiching onderbroken, én b ij het eindte sche 

nen dte toejuichingen niet te willen uitsterven.

Waarhedten die we voelden en vermoedden, an 

dbre die we niet kendbn, of die we enkel om 

neveld doorschouwden, hebt gij ons in ’t volste 
zonnelicht voorgetooverd.

. ’t Vlaamsch Nationale Iseghem ̂ s U rnnig diep
mok raten als kieme jongens. Professor Camoy \ ’ dankbaar en hoopt U binnen korte nog te mogen']

aanhooren. r , - t | ,

Vlaamsch sprak, uitriep: Gaat dit haast ophouden? divisies? Indien ze dbor Vlaamsche ofHcieren en Fransche generaal Pétain; — Hymans,'het kleine. T  Spnngen* dlan 18 oogen-
Gaat ge hier nog langer onzen tijd stelen? Ert dat onderofficieren werden gecommandeerd en opge- kneukelig stokke stijf ventje, dat daar zit als 1 ° m 6816 opnieuw naar de keel te
langs ’n anderen kant dte Waal Jennissen uitriep:' k&dl? dat te oeletten wordt 3e openbare opi- n oud perelaarke, zoo stijf, maar met de strijd-
«Ze zouden dat hier moeten verbiedbn!» Dat ge- Î e Vlaandbren door n stelselmatige Fransche lust van ’n jonge man. ’t Manneke die weet wat
beurt in ons land! In Brussel dat van ons is! En propaganda vergiftigd. H oe legt ge uit dat de willen is, en die, wanneer men het op den teen
dan die toestanden in ’t bestuur, in ’t leger, waar bijzonderste Fransche bladen, dbor de Fransche trapt, recht springt als ’n marteko, en korte ve-
de Vlaming slechter dan n Congolees wordit be- regeering geldelijk ondersteund, hier in den Bel- nijnige en bitsige antwoorden slingert naar al de
handeld! Zijt ge zot genoeg om te gelooven diat gjschen staat vericocht wordbn tegen 20 en 25 ctm. kanten van waar hem iemand te nabij komt; —
die Vlaamsche geleerden zulke toestanden 'n niettegenstaande de zeer nadeelige wisselkoers, Vauthier, de aartsfranskiljon: dat zijn db lei-
oogenblik zouden dulden? wanneer db Belgische bladen tegen 30 ctm. moe- dende elementen van db Belgische regeering. W e

Maar dat is fataal uitgesloten! Binnen de 24 ten verkocht worden? vragen het U, Vlamingen; ltan Frankrijk trouwer
uren hadden we de revolutie. En België weet dat! t Is een open geheim, dat Brusselsche bladen gediend zijn. ,
En Frankrijk weet diat! En ze zullen ’t nooit; gespezen worden met Fransche fondsen. Waar- En daartegenover staan de twee christen db- 
laten gebeuren! 1 om dat alles?

W e zijn 10 jaar na dien oorlog! D e Vlaming Van taalwetten in ’t Belgisch lege. kan geen Ach God! Wat kunnen we anders zeggen van die
heeft kwistig zijn bloed vergoten met db sprake zijn, wel van lapwetten, die den toestand man, dlan dat ’t een uitstekend professor is, n
stomme, de zotte hoop .België te vermurmen en ongewijzigd laten. Van gewestelijke indeeling, waar- man die goed Grieksch kent, maar geen politisier,
wat hebben we gekregen voor ons bloed!? mee db christen demokraten zoo hoog oploopen, ’t is de type van. dte Vlaming, t.t.z. hiji is goed-

Poullet heeft het gezegd. Niets! Heelemaal komt met ernstigs in huis! te goed, meer wil ik er niet over zeggen,
niets! Ze hebben den Vlaming de volle maat dbr Er komt geen gewestelijke indbeling, niettegen- En dan--- Heyman! (gelach!) Ach God! Hebt 
vernedering te drinken gegeven. Zijn bloed heeft staande de demokraat Heyman, beloofde, dat we je van je leven nog ’n geleerde kamerhond gezien?'
hem geen sikkepit recht bezorgd! En Pater V . dbor zijn tusschen’komst dat alles op ’n zilveren Jamaar, ik lach er niet mee! Heb je nog n '
Claes heeft het uitgeroepen op ’t congres van db schotel zullen thuis gebracht worden. N i e t s !  geleerde poedel gezien? die preuts i s  omdat hij:
Landsbond te St Truidbn: «Vlaanderen heeft mets fataal niets zullen we op dat gebied krijgen. Zoo in 't hoekske op zijn achterpooten kan staan'
gekregen!» Alleen n taalwet S e  niet wordt toe- Maar denkt eens menschen! Wat zou België er en knikken als db meester spreekt?
toegepast, en waar minister K. Huysmans nog bij winnen, dbor in de oogen van iedereen door * Ge zoudt hem daar moeten zien zitten! Preuts
’n beetje Vlaamsch werk "had verncht, daar is te laten schitteren 4 Vlaamsche legerdivisies te- als 'n kindteke in zijn kakstoelke, altijd maar knik- 
nu met opzet Vauthier naar 't ministerie van Kun-, gen 2 Waalsche? Maar ’t ware de dood van kend, wanneer Iemand van db liberalen of de 
sten en Wetenschappen getrokken, om diat Vlaamsch) België! En welke waardb zou Frankrijk hechten katholieken aan 't woord is. ’k Ben daar geweest 
werk heel en al te vernietigen. En dezelfde Poul- aan zulk leger? In plaats van ’n hulp voon Frank- en toen ik begon te denken: zie daar, en die 
let, de K . VI. Kamergroep, de chnstene werk- rijk ware ’t veeleer een gevaar, die zijn flank man vertegenwoordigt m'n volk! Toen was ik be- 
lieden hebben aan die combinatie hun steun ver- zou 'bedreigen, 
leend.

QROOTE MAGAZIJNEN VAN  
NIEUW IGHEDEN

l'Innovation
Q e n t v~ T a a t Q e n t

schaamd, dat het ook ’n Vlaming was. En daar 

. En als ze ’t nu ernstig meenden met taalwetten zat die man te blozen van geluk, hij bloosdb
Maar vraag met aan due menschen, dat ze db cn gewesteHj’ke indeeling dan moesten ze beginnen Dinsdag, h ij bloosde Woensdag en Donderdag,

logische besluiten trekken. Ze stellen de partij met ^  tmUtaire school te ontdubbelen, dus met 0f men lachtte of spotte, hoe men hem sardb om

boven Vlaanderen en aldus wordbn zi, de ergste y iaamsche officierenscholen in te richten, waar zijn laag kruipen, altijd maar dbor bloosdb de

vol s ednegers. egen ie vo s eSe^  moe ^  0f£ c;eren tot menschen worden opgeleid!, die man van geluk, als wildb h ij zeggen: Nu verdien 
Vlaanderen worden gewaarschuwd. Ze zijn dne zijn over hm ^  ^  ^  hun ^  En meent ife m  m  ^  >k ^  ^

in getal: Pnmo «D e  Standaard»; secoÿb de gfl ^  ^  officierenkorps maar -n oogenblikmet serieus te zijn. j

V I ands nd, tertio de • • amer' de Belgische toestanden in ’t leger zou verdragen? Double Patte en Patachon! Ziedaar de men-1

groep. Toen de mdterpellaüe Vos-Declercq aan Kunt ge zot genoeg zijn om :(kt te gelooven? die ons volk in 't Belgisch ministerie vertegen-! 

gang was, was ik in de Kamer en had ik een En ^  ^  Frankrljki dat dank zij het woordigen. En die kinderhoofden staan daar te-1

gesprek met «en lid van de VI Kamergroep en milltalr akkoord zijn invloed kan dben ge ld en /genover minstens 7 sluwe, arglistige politiekers.’ 
ik vroeg hem: Maar hoe komt het toch. uw &  zou aanvaatxf<m? ^  zich ^  ^  ^  ^  V laamsche !
landsbond stemt mptxe op rnotie, protest op pro- N een, En zi| Ae ons komen zeggen; ,  W e volk ^  yo,k ^  ^  VlajUKferen met >n|
test tegen de yasaliteit van Belgie, tegen het ver- streyen naar Vlaamsc!l in -t leger> naar geweste. franscKe geest döordeesemen en ze roepen

Bd iLrm ilita iTakkoo rd^en l i f e r  b d e  Kæner li,ke,lndeelinR ” ^  1,e«en- H zl,n volksbedrie- hulp in en ze krijgen de hulp van menschen 

een gelegenheid komt om daar db stem te verhef- ger*; . D . dle Deweren en steeds beweerden Vlaanderen»'

fen. dan muizen uw kamerleden er uit, wat is Want evenals weten Z1J- dat Bel^ ’ recht van België te zullen afdwingen. Doch 
daarvan toch de reden? het Bel§ië is. t.t.z. door zijn samenstel.( .

En toen antwoordde mijn zegsman: «Vancau- ling dte Vlaamsche rechtseischen niet verwezen- D e  t o e s t a n d  i s  n u  k l a a r
welaert w il niet, diat De Standaard! afhankelijk is lijken kan. Nu weten wij en nu weet iedereen, wat Vlaan- ‘

M a a n d a g  1 9  D e c .
en volgende dagen

Tweede week der

SoideN
Aan spotprijzen w orden nieuwe 

loten koopw aren geofferd

Aan onze uitstalbanken : SPEELG O ED , 
SUIKERGOED, BIJOUTERIËN, MARO- 
KIJNW ERK, PARFUMERIËN EN NIEU
W IGHEDEN is een overgroote keus artike
len verzam eld om aan buitengew one lage 
prijzen verkocht te w orden als

GESCHENKEN

Vlamingen
De opeenvolgende Belgische regeeringen héb

ben ons sedert den oorlog meer dan ooit uitge

stroopt.

W ie draagt daarvan de schuld?
W ij allen die ons vertrouwen schonken aan 

Belgische politiekers belust op postjes en eere- 

linten.

W ij allen die lid werden van Belgische orga

nisaties, wier leiders ’t volksvertrouwen wonnen 

dank zij ’n zoogezegde campagne voor stoffelijke 

verbeteringen, maar die dat vertrouwen wisten te 

verschalken ten overstaan van die Vlaamschstroo- 

pendle Belgische regeeringen.

't Verledene goed maken i
kunnen we alleen dbor ontslagname in Belgische 

Vereenigingen en Kringen en dbor uitsluitend1 lid 

te worden van Vlaamsch Nationale Vereenigingen.

Plicht gebiedt!

BELAN G B IJK  BEBICH T
Aan die Abonnenten, die reads betaald hadden 

tot 1 Juli 1928, werdl bij misslag, dbor het {Kust

beheer een nieuw kwijtschrift aangeboden.

Degenen die nogmaals betaald hebben kunnen 

hun geld terug bekomen in ’t Vlaamsch Huis, 

mits vertoon van het afgeleverdb kwijtschrift.

XI EU W E  
ABOMEMEIVTEIV
Alw ie tot hiertoe niet geabonneerd was op 

« De Mandblgalm » en nu een abonnement van 

een jaar of 6 maand neemt, krijgt de nummers 

van hedten tot nieuwjaar gratis.

De nieuwe abonnenten, die op het postkantoor 

inschrijven, worden verzocht, om het blad kos

teloos tot 31 Dec. 1927 te kunnen ontvangen, ons 

over hun abonnementneming te verwittigen. ,

: En gij jongen, wat zijt gij in ’t burgerlijk 

even? »

Kolonel, boer!» (Le Rire — Parijs.)



O p  Z o n d a g  i 8  D e c e m b e r  e n  o p  T w e e d e  K e r s t d a g  t e l k e n s  t e  3  u u r  n a m i d d a g  o p v o e r i n g  v a n  
«  V I u L E T f A »  V l a a m s c h e  o p e r e t t e ,  d o o r  d e  t o o n e e l m a a t s c h a p p i j  D e  V r i j e  Z o n e n  u i t  T h i e l t  

E e n  b u i t e n k a n s j e  v o o r  t o o n e e l l i e f h e b b e r s  !

Dienstbaarheid Aan onze Lezers.enaan Uit onze Inrichtingen
Onder dezen titel schreef « De Volks- 

machl» in zijn nummer van 30 April 1.1.:

«Terwijl Franklijk steun weigert aan Bel
gië om tie Schelde kwestie te regelen, eischl 
liet van Bclgi invoorwaardelijke dienstbaar
heid in zijn** oorlogsplannen tegenover 
Duitschland.

Wij m eten volledig het Fransche oorlogs 
plan a a une men als tiet onze. Wij mot* en de 
zelfde kostelijke ’> es lings werken uitvoeren en 
ons loger 1 aarop Lnricbten. Daarvoor zal de 
iBroequeville nieuwe millioenen doen stem 
men bii de bespreking van de begrcoling van 
Landsverdediging. Voor de verliooging van 
wedden en pensioenen is er geen geld, maar 
wel voor de verdediging van Frankrijk.

Wij blijven op ons oude standpunt 
Duilschhind en Frankrijk leven sedert 
eeuwen in vette cu oorlog. Daaruit hebben 
wij noui. niets anders gewonnen dan schâ 
en schanae. o aren lang, eeuwen lang waren 
wij ue slaeh LLers van liel duitscli en tie 
fransch militarisme. Beurtelings werden wij 
onucrüi uki w  het Oosten eu hei Westen. 
Nooit bracht ons dat het mins.e voordeel 
Wat kuiuun wij uan winnen b.j een fransch 
protectoraat « a. ons b.oots^el* aan de aanval
len van Luilscnlanu?.

Adcen ue on.Lhankelijkheidspolitiek van. 
18 /ü, s.eunenue op ouzijtiigheid, kan oms, 
gelijk /..w.lseil'.'.nu en Hullanü de vJL-ndj be
sparen n a 11 ùen uorl' g. Zoolang hei eenigs 
z.ns mogtlijk is moeten wij ons houuen bui
len ue .wisten van onze g.-aote en machtige, 
geburen.

Het militair bondgenootschap met Frank
rijk, brengt ons uaartegen de zekerheid da. 
we meuege«-leepi worden in eenen nieuwen 
oonog. lift brengt ons daarbij het knecht
schap .egenjver Frankrijk en het wants o. 
wen van linseLnd tn Hulland.

iWij kennen ongeveer de eischen van 
Frankrijk op mJilan gebied. Wij zeggen on 
geveer. immers,.teueren eiag brengt ons nieu
we eischen. ALou schijn, het wel zeker d;,t 
de verdedigingslijn d.e trankrijk van ons 
eisch ,|l tegenover Duitschland, nu ook' zou 
moeten'ooorgetroklun woiden tegenover Hol 
lanu. Nieuwe versterkingen zóuden moeten 
aangelegd worden in f-imburg en in de Ant- 
wei psche Kempen tot aan de Schelde.

Dat brengt niet aUe.cn yware militaire en 
gekielijke laslen. maar ook wantrouwen in 
Lontien en in oen haag. En wat krijgen wij
in ruil? Niets.

Meer en meei schijnt het dat Frankrijk 
ons niet zal loegavcn op economisch gebied, 
percies gelijk het ons niets heeft toegeneven 
op diplomatisch gebied. De fransche Minister 
van Handel. Bokanowski, is té Brussel ge
weest en daar hpsft hij' in ‘eene officieele 
redevoering beweerd dat de Belgische- han
del niet zoo erg was getroffen door de fran
sche douanetarieven, gelijk de bladen in Bel
gië het voorstelden. Maar des anderendaags 
hebben zelf de meest fransch ge..inde bladen 
moeten Iwgevcn dat de cijfers door dein fran
schen minister gegeven de zaken in e?n 
valsch daglicht s'elden en dat ü ï  ware voor
stelling der cijfers het onrecht van Frankrijk 
tegenover ons kwam bevestigen.

Dat zijn bewijzen van tie dienstbaarheid 
waartoe de blinde, liefde van Belgie voer 
Frankrijk en de onyoorwaardelijke militaire 
steun van België aan Frankrijk ons land 
hebben gebracht. Frankrijk ;s, gelijk som
mige Lladen moesten tckennen, zoo over
tuigd van de belgische vol^z^anineid. da. het 
geen offeis uaarvinar brengen wil. Een ij:.el 
com pi im en. en een aamal f. ans.'he decora
ties moeten oaarvoor voldoende zijn.

Als wij ual nu alles overscuoaweA zijn we 
niet vcrw nderd dat men te Bru.sel spreek, 
van voln a Ju vcor ue regee.ing gedurende 
orie maanden of t.a. men ten alleu koste pro
beert ue binnentandsohe moeilijkheden, du 
militaire, de vlaamsche en de soJaic'aunge- 
legeniieuen van tie baan te schuiven

De t eg. ering w‘ * nuB enkele maanden aan 
het Lewtnu blijven om de buitenlandsche 
politiek vast ie leggen. Na.erna.id is he. 
lanu en ook de nieuwe ïegeerinj gebonden. 
Zij /(.ken < aarvoo. op de soc al sische mi
nis ers uie a x j  graa^ m nister blijven en op 
ue lanuind.gi.e.u v:.n d j .lamingen --

De tusseutnk .msi vt.n Yan-er Velde zal 
waarsCüijnlijk v el het eersie uoel noen be
reiken, maar wij hopen ;.a. de 
dezen kter zullen stand houden ».

ROEIHF.1VIE

Vlamingen'

En zeggen, dat daar waar de soc. ministers 
hei. opgaven, ue chr.sten demokraten hun 
plaats hebuen ingenomen, ten emue t.iezelfde 
Belgische regeering in leven te houden, op- 
t.at zij l.aar vcrdi ukkingswerk en haa. mili
tärische po.itiek zou Kunnen voorteelten.

’t Verschil tusüchcn.huu wooruen en hun 
daden. >

VERSCHOVEN ‘tiot volgend nummer: De 
OParlijpolitieke Splitsing als in.ernadoinaal 
Versv-nijnsel. — De Gecstel.jke uverhe.ü en 
de Maa.ijsche Kwestie (2e vervolg).

bond de overige klachten van Lithauen on- oordeelden, zelfmoordenaars, doofstommen, mis- 
, d er zoeken. Lithauen, blijft, spijts alles, aan- vormcfen> idio'.en, lammen, enz.?

alle Vlaamsche Nationalisten^’ spraak maken op W ilna. | 74 Ziin er syphilislijders onder? V IO L E T T A . -  Zondag 18 en Maandag 26

j 83. Hoe stonden de ouders aangeschreven? j Dec. te 3 u. namiddag komt idle tooneelmaatschappij! 

87. Welke was de toestand der ouders toen' * De V rije  Zonen» uit Thielt db prachtige VI. 
oemcensche s.udenten houden overal op- ^  y n;j ontvangen werd? (ziekte overwerking, operette V IO L E T T A  opvoeren in 0112e feest-

stoo.jes, reizen- naar de grenzen en dringen dronkensch } zaal 70 uitvoerder*. Volledig symphonisch orkest,
op vreemd grondgebied. Daardoor ontstaan! 00 . . , . c „  , , n i-  ^ \n 1

Echter willen we iedereen waarschuwen voor1 grensincidenten, die een b itte r gevolg kunnen ‘ e® f  moeder aan misva Isn . a en e . tornen e en avon in aamsci

wat komen zal in ’t jaar 1928. Meer dlan ooit hebben en een stru ike lsteen ‘ z ijn  voor de 91* Is het klnd °P o{ ta vroe* Seboren? van 6 uur tot 8 uur en s Zondags van
vriendschapsbetrekkingen tusschen Roeme- (Waarom en welke maand). ' " 1/2 uur tot ^  uur-

nië en aanpalende landen. Op sommige j '92. Was de bevalling normaal, geschiedide ze

«ogenblikken hebben de troepen moeten tus- met ijze s of dbor keering?

’t Is de tijd1 van vernieuwing der abonnementen. 

W ij gelooven niet -dat een onzer lezers, zoo 

dom zal zijn zijn abonnement op De Mandelgalm 

op te zesgen.

zal iede een dienen op de hoogte te zijn, niet 

alleen van wat er op V I. Nat. gébiadl omgaat 

in onze stad!, maar ook van wat er omgaat m 

onze keele provintie. Daarom hebben we db West- 

Vlaming noodig. De Wes'-Vlaminj moet evenals 

ons wee .blad alle Vlaamsche huisgezinnen binnen- 

diingen.

Om de propaganda voor De Mandelgalm mag 

de propaganda voor De West-Vlaming niet ver- 

ge.en wordten en niemand mag nalaten zijn abon

nement op De West-Vlaming te vernieuwen.

b v i t e T i l a n d
H E T  F R A X S C H -

jo i; € io - S L 4 v is c n  v e r d r a g

In de buitenlandsche pers wordt er in de 
.aatste uagen wel stof opgejaagd rond het 
onlangs ves.o.en verttrag tusschen Jougo- 
alavië (o^rvië) en Frankrijk. Vooral Italië ziet 
nierin een poging van de kleine Entente, en 
neer in ’I bijzonder van Jougo-Slavië, t«H

schenkomen om de al te j,a.riotische studen- 
t(.n ln loom te houuen.

Middelerwijl is de gids vrede tusschen de 
verschillende "Roemeensche partijen op een 
sisser uitgeloopen. De kwestie der tibonop- 
volging en de daaruit voorivloeiende inciden
ten houden Roemenië in "een periode van 
spanning.'

R U S L A N D

93. Hoe lang duurde ze?

A lle tooneelliefhebbers gaan er heen! 

FAMILIEZIEKENBOND: t Volksbelang. 
Verleden week werd op deze plaats gc-

100. Wanneer kreeg het kind zijn eersten tand? me ld /a t onze bloeiende zieken bond 185 le -
10/1 u  r, i , 1 • - i j -  , 19 den bedroeg; de lezer ma?! niet verontrust
1U4. rieett het lang in zim bedje gewaterd/. ». ,, . j  1» .
ino » ... . .. , ,  znn: t een drukfout geweest Op dit Ott<Tën-

• ] onwettig kind. i .fian 1850 leden inçf^schre'en.
109. Genieten zijn broeders een goede repu- Tn >t |.,r.r( T,(fyn,en wej nan Wns 2100-ste lid. 

i tatie? [  Leden, brengt nieuwe leden aan.
122. Wat Joen zijn zusters? Gedragen zij zicbj — Zondag 18 Dec. verplichtende algemee-

goed?

126.

Verleden Week werd het 15e congres der ® Z1C g!?® ’ en ^ ze Second. »  _
Russische communistische partij geopend, j . Wau.ers is over zooveel militaire be- 
Een i60t) LaJ leden waren aanwezig Stalin, schedienheid verontwaardigd.
R>kof. enz. werden tot het bestuur herkozen. 
Een commissie van 65 leden werd aan_esteld

J ne verandering van den Familieziekenbond' 
Gedraagt de vrouw van den belanghebben- ’T  VOI.KSBELANG te 9 uur voormiddag in

de sroOte zaal van ’t Vlaamsch Huis.
Op de ‘dagorde: Bijdragen en voordeelen. 
Uiterst belangrijk.
Elk zegge'het voort en \veze Op post.

Tiet Bestuur.H ij heeft ongelijk 

H e t is in dbn grond niet anders dan een ver".
, .. , . - , r i • , VLAAMSCHE TOERISTENBOND. -  Op

om de kwestie der oppositie, waarvan 1 rots- keerde toepassing van de statistiekgeme van de-* Maand,ag ,a s 19e I)!e<J te g u avonds
tijd.ky de leider is. te onderzoeken.

Onder tusschen heeft Litwinof, Sovjet-af- 
gevaart-igde te Geneve een onderhoud gehad 
met Chamberlain, om de betrekkingen tus- 
sclien Engeland én Rusland opnieuw aan te 
knodpen. De besprekingen hebben tot niets

kelblok lot het hernemen der betrekkingen.
een volledig inslui en van zijn eigen grond- ge.eidjde derde Internationale was he. s rui- 
gt bied. Vroeger reeds werden tusschen Roe
menie en Frankrijk, en Teheco-Slovakije, ge
lijkaardige verdragen gesloten, ln die ver
dragen ziet Italie een struikelsteen voor zijn 
imperialis.ische plannen. In Jougie-Sla 
.Yorul het verdrag in zekere kringen heel en 
il beschouwd, als uitsluitend tegen Ita.ii ge- 
/icht. Vandaar manefesvat.es en geweld 
uitlatingen in de pers, zoowel in Jougo-Sla- 
vie legen Italië, als in Italië tegen Jougo-Sla
vië en frankrijk gericht. De Italiaansche 
« Po polo cl Hal a » schrijft: f De luidruchtige 
anli-ltal.aansche be toegingen in Zuid-S’avi- 
scne sleucn, achter Slavische en Fransche 
vlaggen, «under ’t zingen der Marseillaisse, 
bevestigen dal de Zui;d-Slaven in het met 
Frankrijk gesloten verdrag een verbond tegen 
Italië zien. Daarachter zitten Ziiid-Slavische 
militaristen, werktuigen der vrijmetselaars 
van Parijs. Hel betreft een echl oorlogzucb- 
ig program >

Zoo wordt opnieuw de toestand tusschen 
Italië en Frankrijk nog 'meer gespannen.
All enger hand komen wij terug tot de “Ver
bena en van vcor den oorlog; Frankrijk zoekt 
bondgenooten bij de kle.ne Entente, Italië 
zoekt loenauering met ilongarië en mogelijks 
binnen kort bij Oostenrijk- en Duitschland.
Een sprankeltje vuur in de woelige Balkan- 
landeu, kan die .nächtige verbonden verder 
tegen elkaai’ opstellen en oen nieuwen we
reldoorlog I Inlketenen. Wij ook staan met 
beide voeten gebonden aan Frankrijk en zul
len, (.ank zij ons mil. tai. verband, er niet van 
tusschen kunnen. L it feit alleen wettigt den 
s.erksten tegenstand tegen België en toont 
uuide.ijk ual enkel eigen meesterschap in ons 
eigen Vlaanderen ons van het oorlogsmonster 
ue vlijden kan.

I T A L IE

Daar groeit de ongunstige stemming tegen 
Frankrijk voortuurend aan. Torre, voorzit
ter oer i'egruotingsoommissie in de Italiaan
sche Kamer trekt van ieer tegen Briand, 
riansch minister. Volgens Torre, heeft Ue 
riansche politieuc zich altiju Vijanuig getoond,' 
tegenover Uaiie zoowel voor ue kwestie van 
AOissmië, ais in langer, Miuden-Europn en 
ue iViiüuellandsJhe zee. Hei Fransch-Jougoi- 
S.avisch v er.-rag is olie op het vuur en zoo
lang r i ankiijk ue rechtmatige eischen, van 
talië misken. is er, volg-ns

B i n n e n l a n d
Z O O I E T S  IS  A L L E E »

IN  R E L A IE  M O G E L IJ K

Men weet dat de stukken, welke betrekking 

hebben op db zaak V. W „ naar Brussel werden 

gezondten. De procureur-generaal Servais w il er 

zich mee bezighoudien. Maar al de stukken van 

het dossier zijn in het Vlaamsch gesteld en db 

procureur-generaal van Vlaamscae provinciën ken!? 

geen Vlaamsch!!!

Wat dient er dus padaan?

Wel. eenvoudig het .fossier laten vertalen.

Hoe zal nu die vertaling gebeuren?

En die toestand — eenig in db wereld — be

staat bijna 100 jaar.

Juicht, Vlamingen, juicht! Over drie jaar viert

zen

Verkeerd, op zijn Belgisch.

D. w. z. belachelijk, idioot, walgelijk. 

Waarom izich boos maken, als het vat geeft. • 

wat het in heeft I

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 Zondags is er 

maar één apotheek van stad open. Apotheker van 

dienst: Fl. Laleman, Brugstraat.

F . V A N H A U W A E R T - D E M E IJ R IS S E

Ommegangstraat 9F, ISEGHEM 
GROOTE KEUS VAN ALLE 

WINTERARTIKELS

E E N  PA A R D  O P  H O L  K O M T  T E 

R E C H T  IN  H E T  PO M P.ERSKO RPS. —

Maandag laatst vierde het stedelijk vrijw illig  pom- 

pierskorps zijn jaarlijksch feest. In korps met' 

het muziek aan het hoofdi, trok het dbor die 

bijzonders'.e straten van stad. In die Statiestraat 

stond een paard ingespannen in de bakkerskar en 

toebehoorendb aan de cooperatief « Ons Eigen 

Brood». Tengevolge van het muziekgekletter ging 

het op hol en stormde in volle vaart db Wulven

ge de 100ste verjaring van uw tweede-rangs-bur-v straat in midden het pompierskorps, verschillige

gerschap in België.

H E T  S P E L  R E G IN T

pompiers werdbn met geweld ten gronde gewor

pen, zes hunner werden gekwetst, drie ervan wer

den erg gekneusd opgenomen deze zijn Jules Qua-

De « Assemblee W allon n e» zendt aan de bla- Sebeur. Willem Dcrnasure en Seynaeve Francois, 

den een lijstje, waa.in worden opgesomdl enkele eere-pompier en 76 ,aar oud. Onmidctell.jk ont- 

van Kamiel Huysmans minisie.ieele omzendbrie- vlnSen Z1> de naodlge geneeskundige zorgen van 

ven betreffende de taalverhoudingen in het on- ; D r Vanderschraegen en werden daarna huiswaarts 

derwijs. Daaruit b lijkt dat in 57 gevallen ingegrepen Sevce-"d-

werd ten nadeele, 5 maal sl.chts ten voo.dteelb| D it SÄ  on«eluk bracht de stad in
van het Fransch. Daaruit b lijkt ook dat de be- opschudding. W ij wenschen dte slachtoffers een

goed en spoedig herstel.trokken gemeentebesturen in vele .gevallen gewéi- 

gerd he'jben zich te onderwerpen. En dat is be

grijpelijk; de burgemeesters, die, vooral in klei-

JAM M ER . — Velen beklagen zich te laat 

dat ze geen verzekering namen op het leven,

nere gemeenten, het hoogste woord spreken, han- tegen brand' en ongevallen, bij J. Denys, Wantje 

gen af, niet van den minister van Kunsten en Pieterstraat, 30, Iseghein, agent van Antverpia. 

Welenschappen, wel van dien van Binnenlandsohe Strikte geheimhouding. — Volledige waarborg. 

Zaken. En diat was toentertijd de h. Vau.hier die> Stel niet langer uit, want ‘t kan U morgen be- 

natuurlijk dan reeds deed wat hij kon om te be- rouwen I 

letten dat zijn Collega gehoorzaamd werd.

Nu zit diezelfde Vauthier in Huysmans plaats-..

De A. W. heeft dan ook overschot van gelijk, gedeeltelijk of geheel stuk van 1200
Bouwgrond te Koop

het ijzer te smeden terw ijl het heet is.

« Allons enfants de la patrie,

« Le jour de gloire est arrivé ».

D A T  IS  R E L G IS C H

Ex-minister Wau ter s heeft -den minister van

ivierkm. 17.30 m. voorgevel op 70 m. 
diepte dicht bij de stad. Beste hoveniers- 

I grond omsloten. 15 fr. de vierkm. Ten 
j bureele van ’t blad uiterlijk tegen 24 dezer

G EB O O RTEN . — Maurice Werbrouck,

o rre  *n ‘ Landsverdediging een vraag gesteld, die ver̂ eu- Michael en Maria Commeyne, Boschm. 133.

z.v;

t.nle Ji.ec hii.nkrijk n.ogelijk.
De « Tcvere », ital aansen ..agblad, gaat er 

nog bewei..ige. op lOs, en z-egi ue walgen van 
e rransche schijnhe l.Dheid. nCm ^  -•
».n-erlusschen w.rd. uii Home gemeld d .t- vragenlijst (model nr 259) ole door het Knjgs-

ue Fjigelscn- gezanL aiuaa.-, naar Geneve is j gasthuis te Antwerpen wordt rondgestuurd aan 

geroepen, cham berlain wd va.i v.en gezant Ie' brigadiers van de gendarmerie, met het oog

Home zelf vernemen waL ue meening in de 
off ic. eele Italiaansche' klingen over F. ank- 
ijk .s. V/tlLcnt zal chamberlam bemidde-J 
aar spoken tusschen b-ê ue naties.
Een onuerhoud Mussolino-Hriand wordJ 

uinnenkort verwacht.

H E T  P O O L S C U -  

L IT I iA L S C H  C O x ^ F L IK T

Het Picolsch-LiUiausch confhkt heeft zijn 
bos.ag yekivgen bij oen \olkenbOnd 

Woluemaras, Litnausch premier’ heeft zijm 
lanu flink verdedigd en de Foolsche gezan
ten menig blaam uoen sLkken. Men heeft 
ei* toen een besluit op gevon en; Polen bLdt 
Lithauen ue viedeshand. Woldemaras heeft 
u ie  vndeshanü aanvaaid maar niet zonuer 
voorbehoud, i olen zaï de vrijheiu van Li-

• i j , ,  j, Maria Vanneste, d. v. Carolus en Julia Valche,"!
wigd dient te worden. t • • J

H ier gaat ze- , Wijngstr. ly. — Jacqueline lNaert, dL v. Umer-

t/' j  i • • . i j  , i- • :, en Martha Tce!>at, Krekelmotestr. 48. — Andrea
— K-eni ae heer minister van landsverdediging' l , * .

Vanhaveröeke, o. v. Albenc en Martha Van- 

neste, Nieuwstr. 17. — Cecile Vanderschaeve, 

Gustave en Emerence Soete, Dweerstr. 27. 

O V E R L IJD E N S . — Madeleine Withouck.'op het onde.zoek van verzoek om pensioen, inge

diend door oud-strijders waaronder er zijn met leermeesteres, 31 j. echtg. Vandewalle Alfons.

acht frontstrepen en alle onderscheidingen. Hendrik Bouckaert, borstelm. 59 j. echtg.

« Men leest er 128 vragen, die de gendarmen Coleta Neyiinck. Gustavus De Baere, z. b. 

moeten beantwoordèn. Daaronder volgende ver- ^  )• man Clemenlia Malfait. Joseph Dcvoldiere, 

bijsterendè dingen: 2 m. z. v. Michel en Martha Ghyselen. — Eudb-

19. Welken godsdienst belijdt hij? r «a  Nonkele, huish. 64 j. vr. Alphonse Deprez.

25. B ij hoeveel patroons heeft hij gewerkt?' Albert Seynaeve, 1 m. z. v. Ooile en Mag- 

33. Heeft hij zekere n.igingen vertoond? Welke? dalena Manneste. — Joseph Anne, schoenm. 52 

40. Heeft hij geboemeld? i aar man Paterna Lafaut. — Henricus Vanlan-

45. Heeft hij aan besmettelijke ziekten geleden? ^gliem, landb. 77 j. man Marie Dejonghe.

49. Heeft hij geslachtsziekten opgedaan? H U W E L IJK E N . — Alberic Lecluyse, schor-

57. Welke scholen heeft hij bezocht? (naam rekapper, 21 j. te Wynckel St E lo i en Ivonne 

en adres). Vanhaverbeke, huisw. 19 j. h. w. — Gerartd

61. Wat weet gij anormaals over db familie? D ’heyge.s, betonw. 22 j. en Gabrielle Dewaele, 

(Grootouders, ooms, tantes, van weerszijden). | fabïiekw. 17 j. b. h. w. Re.m Simoens, elek-

62. — 73. Zijn er in de familie krankzinnigen, triekbew. 24 j. te Emelghem en Gerarda Mest-.

ttiauen eei bieüig_n. \ erder zal de Voiken-, onevenwichtigen, lieden van slechts gedrag, ver- dagh, huish. 26 j. L  wf

ia. s. iye D!exJ„ te 8 u. ’s 
komt J. Vermeulen een voordracht' houden 
over Ierland. Iedereen is welkom; de ingang 
is vrij. Allen die hun gedachtenkring en hun 
kennis willen uitbreiden en niet blijven wil
len binnen de enge grenzen van hun eigen 
s’ad of land. zullen met vreugde dit nieuws 
vernemen en wm de gelegenheid ' gebruik 
maken.

M UZIEK  Het koneert « EIGEN LE
VEN » — Tot voorlichting van het Sint Ce- 
ciüa-koncprl welke de synfonie van) Eigen 
Leven Donderdag op touw zet, volgen hier 
enkele gecevens over de kam pon is ten waar
van er zullen nummers uitgevoerd worden.

Het vorig ktoncert was volledig gewijd aan 
een enkel komponist: BEETHOVEN. Nu 
heeft de dirigent gezórgd voior een afwisse
lend programma wlaarin kunstkenners en 
oningewijden 'huïnne gading zullen vinden.

De stukken zijn uiteeinlcopend van "aard en 
zijn Produkten der Duitsche en Fransche 
scholen.

En nu een woordje over de meesters : J
Ernest GUIRAUD (new orlean’s 1837 

Parijs i8’J2; won de prijs van Rome in 1859 
met eene kant a te geïnspireerd door de Oos- 
terseho geschiedenis. Hij legde zich 'daarna 
bijzonder loc iop tooneelmuziek — operas en 
baletten. De P e r z i s c h e  dans  is een zij
ner eigenaardige dansen vol ' kleur en in- 
Sirumcnteele soliakeering. De wulpsche dan 
sen van Üosuersche hoven nabootsend. Hij 
was de rijdgenJot en medewierker van B1ZET 
en MASSE nüT.

Charifcs-Camiel SAINT-SAËNS (Parijs 1835 
— Alger i92x) wordt de Fransche « Mendel
sohn » genoemd. Zij|n roem -e|n verdiensté 
zijn groot, zijn Samson  en Dial i la  is- 
aktueei .n de opera, zijn « Dianse Macabre » 
«is wija yermaand. Het orkest geeft de « H e 1 - 
d enm a r & c h (marche Hleroïque) op. '34.

BEE'I HOVEN s « Egmont » de schoonste 
zijner e.f ouverturen wordt heropgevoerd als
ook zijne « Rom  a n ce  i n f a » voor viool 
solo, men pakt ook uit jenet de ouverture 
«Prometheus» geschreven voor het stuk 
« D i e  G e s c h ö p f e  des  P r o m e t h e u s »  
MenlkeuL immers Beethoven’s vtïorliefde voor 
verdrukten, [Hij verheerlijkte immer de man
nelijke fierheid en trots. De iotgeVallen van 
den gekluisterilen T i t. o n waren voor den 
republiekein ©en geschikt onderwerp. >

De klassieke regels door Haydn hoogge
houden, zijn nog goed onderhouden in deze 
ouverture, die ons den indruk geeft van het 
eerste molief der Larghetto uit de 2de syn
fonie ----- bij den aanvang door hobo ingezet.

Josef-Joachim RAFF (1S22-18S2) een zwit- 
ser uit een Duitsch kanton — munlte uit in 
kamermuziek en symfonische wericéta. Zij
ne Ca va t i n e  (op. 157) vdo(r viool-solo is 
op het programma.

Josef STRAUSS '(1827-1870) zoon van den 
•Weener walzen kompanlist Johann Strauss 
(vater) en broeder van den evenveel verdien
stelijken Johann Strauss (sohn) F r  aue ra
il e r z is een zijner talrijke dansen.

Emiel WALDTEUFEL (in 1837 geboren) 
is de geliefkoosde komponist voor de lichte 
kunst, — Welk muzikant kent niet zijne wals 

T r e s  j o l i e » .
De synfonie brengt olns eene «U i tno o r  

d i g i n g  to t  de  G a v o t »  van dezen 'toun- 
üiihter.

Dus een avond vän studie en ontspanning 
voor de kunstliefhebbers.

« DE SCHELMSTREKEN VAN SCAPIN » 
Zondag laatst beleefden we dus de opvoe

ring van « De schelmstreken van Scapin,» 
door d e n  tooneelgróep «Gudrun» uit Brus
sel. Ik geloof dat aie jonge groep « Gudrun » 
al heel aardig op weg is om een waardige 
tegenhanger te worden van het Vlaamsche 
VolksLouneel en al was er wel nu en dan een 
wijfeling, al brachten zij het nog niet tot die



absolute afgeronde eenheid van ’t geheel — Een volgende maal zullen w ij op een ander en 5 grondslagen der personele belasting (dianst- 

wat toch het hoogste kenm erk is van a lle  gebrek van het indexcijfer wijzen en door bereJ boden en peerden), dezelfde uitslag.

kunstwerk — toch hebben'diel jonge man
nen Ontcgensprekelijk menig «ogenblik be
reikt van uiterste volmaaktheid.

Sc ap in  was wonderbaar. Zelfs spijts het 
expressionistisch gedoe dat ons, vooral in 
t begin van ’ t eerste bedrijf, wel Wat (e on
aangenaam aan dien Johan Demeester kwam 
herinneren.

A r  gant e  was volmaakt. Hij stond voluit 
voor ons van 't eerste oogenblik tot 't laatste, 
zonder ook maar een enkele weifeling. ‘Wat* 
een prachtkerel was dat.

Ook G é ra n t e  was heel goed.
En wat te zeggen van die grotesken zwans- 

bol S i l v e s t r è .  Wie heeft niet uitgeproest 
van ’t lachen wanneer 'die lamzak zijn pijp 
doOr zijn mond slibberde, of wanneer hij met 
schokjes indoezclde telkens wanneer hij maar 
even neerzat, onverschillig VoOr ’t geraas 
dier 'ijdele were tel. En ‘ höé potsierlijk was 
hij ni el toen hij , held geworden, Arganfa 
kwam opzoeken, den degen ter hand, vlóé
ken« ! en tierend dal hij ervan pufte en zwee- 
i'end bij z'ij’n hoofd en bij zijn buik, een möord 
op hem te bullen doen.

0  k t a v e was een zeer^ elegant! en knap 
lïguur zeer goed gekozen voor zijn rol en 
odk L c an de r  was goed,

En Z e r b i n e t t e !  Die heerlijke dartele; 
Zerbinette! Ik licor thans niog haar heldere 
blije lach die ons allen, doordrong a'.s een 
zonnige fleurige lentedag 

•la waarlijk dat was een heerlijke namid
dag en het is uit heel ons hart dat wij 
«Gudrun» geluk wenschen 

Het is ook uit heel Ions hart dat wij dein- 
ters bedanken ein wij hopen dat zè « Gudrun » 
nog menigmaal uitnoüdigen. TYL'

kening aantoonen hoe het officieel cijfer db ware 

levensduurte niet aangeeft.

Vrouwenarbeid
Het Internationaal Arbeidsbureau deelt ons het 

volgende mede : . i

Zooals D r Brauns, minister van Arbeid! het aan- 

gekondigd heeft in zijn redevoering gehouden bif 

idle opening dier jongste zitting van dien Raad van

4e punl : Wegenis-belasting op dten onroerenden 

eigendom. |

Haspeslagh vraagt het woordl en doet op

merken diat de landelijke bevolking daar het 

slachtoffer van is; hij geeft diaar uiteenzettifng; 

van en zegt dat, door de wijziging van de be

lasting op het kadastraal inkomen, het zou volstaan, 

met den aanslag van een tiende op den 

bebouwden eigendom en diat het twintigste op

BLOEDTHEE
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

zuiveren van ’t bloed

Social** en v̂mlikalo Nnijli
Over het Index-ctffer

alleSedert jaren reeds worden om zeggens 

werkloonen berekend naar verhouding van het in

dexcijfer. Weinigen nochtans zouden heel juist 

kunnen bepalen hoe dit indexcijfer opgemaakt wordit 

en vooral welke de echte ucte.-kenis is van dit 

cijfer. W ij zullen dius dit eens zoo Kort rnogelijk 

uiteendoen en terzelvertijide er dfe gebreken van 

opsporen.

Als uitgangspunt voor het indexcijfer neemt men 

het getal 100, dat als ïïiidexcijfer van April 1914 

genomen wordt. Maandelijks nu woridt in een 

vijftigtal gemeenten van België de prijzen opgeno

men van 56 ar.ikelen. Die gemeenten worden zoo

danig gekozen dat men er aantreft in alle provin

ciën en van groote, middelbare of kleine bevol-’ 

king. Ieder van de prijzen die hedendaags in de

kleinhandel worden betaald, wordt vergeleken met

den prijs van diezelfde waar in April 1914, en 

zoo wordt voor ieder dezer 56 artikelen een in

dexcijfer opgemaakt, b. v. een koopwaar die in 

1914 1 fr. kostte en nu 9 fr. kost,' wordit aan een 

indexcijfer 900 geplaatst. Telt men nu die 56 

verschillende indexcijfers samen, en dbelt men ze 

daarna door 56, zoo bekomt men het gemiddeld 

indexcijfer. Zco wordt dan nog voor de verschil

lende provinciën een gemiddeld indexcijfer opge

maakt en eindelijk een voor het geheele land. i

B ij die enkele voorafgaande nota’s willen w ij1 
nu ook de beschouwingen maken: /

Het indexcijfer is niet, zooals het .gewoonlijk 

beweerd wordt, dfe verhouding van de tegenwoor

dige duurte van ’t leven met deze van voor den

oorlog. Als het indexcijfer aan 800 punten staat, 

w il dit niet zeggen dat waar men voor den oor

log b. v. 25 fr. wekelijks noodig had om te 

leven, men er nu 25 XJ' 8 =  200 fr. noodig heeft 

om op diezelfde manier te leven. D it w il enkel 
beteekenen dat de prijzen der koopwaren door- 

eengenomen 8 maal grooter zijto d!an in 1914. 

Het indexcijfer geeft dus de levensduurte niet 

aan in verhouding met voor den oorlog, maar is en-( 

{kei een vergelijking der kleinhandelsprijzen van 1914 

met de tegenwoordige. D it is volstrekt hetzelfde 

ruet. Immers, veronderstel eens dat een koopwaar 

die in het huishouden veel gebruikt wordt, brood 

of vleesch, b. v- aan het indexcijfer 1000 staat, j 

10 maal duurder dus dan voor den oorlog. De 

andere Tcoopwaren daarentegen staan b. v. enkel 

aan het indexcijfer 800. Het cijfer 1000 zal 

in het opmaken van het algemeen indexcijfer enkel 

voor 1/56 in rekening gébracht worden,, niette

genstaande dat de duurte van die koopwaar van 

veel grooter belang is in de uitgaven van een 

huishouden, daar het hier een koopwaar geldit, 

die gansche dagen door moet gekocht worden. 

In de officiëele indexcijfers van September b. v. 

(opgenomen te Brugge) komt aardnootolie met een j 

cijfer van 530, azijn met een cijfer van 605 j 

voor evenveel in rekening als brood b. v, met

Beheer van het Internationaal Arbeidsbureau tef| den onbebouwden eigendom zou moeten wegval- 

Berlijn, heeft de Duitsche regeering zoo juist haar* len daar de som verkregen op den bebouwden 

bekrachtiging van dia overeenkomst betrefendb den 

arbeiid van vrouwen vóór en na de bevalling bij 

het Volkenbondssecretariaat officieel laten in

schrijven.

volstaat om de voorziene kosten te dekken, waar

op de secretaris vraagt om uitleg te geven. H ij 

zegt dat vóór de wijziging die lasten opbrachten 

42.500 fr. Met de wijziging zullen de opbreng-

Zooals bekend is, schrijft deze overeenkomst, sten zijin : op den bebouwden ongeveer 42.000 fr. 

voor dat in alle nijverheids- of handteIsondernemin4 op cjen onbebouwden ongeveer 27.000 fr. ; hij 

gen, openbare zoowel als bijzondere, iedere vrouw ( geeft uiteenzetting wat er daarmee gedaan wordt, 

verplicht verlof zal krijgen gedurende een tijd- 1. het onderhouden van padwegen (trottoirs) op 

perk van zes weken na haar bevalling. Ook zal de dorpplaats. 2. het verlichten en reinigen van 

ze het recht hebben haar werk te verlaten op straten. 3. het betalen van dien veldwachter die, 

vertoon van een medisch getuigschrift verklaren- naar hij zegt, uitsluitehjk ten dienste is der lan

de dat haar bevalling waarschijnlijk binnen zes delijke bevolking; en met den overschot kunnen 

weken zal plaats hebben. Gedurende haar op deze' er dan openbare werken gedaan worden, 

wijze gerechtvaardigde afwezigheid mag de vrouw î 'Waarop Haspeslagh zegt: als er op db plaats 

door den werkgever niet ontslagen Kvorden. Zijl iets moet rondgedragen of gevraagdf worden gij 

behoort een schadbloosstelling te ontvangen, vol- djoet dat zeker zelf, en van die openbare wer- 

doenlde om haar zelf en haar kind in behoorlijken ken z ij zullen zeker weder gedaan wonden, zooals 

gezondheidstoestand te onderhouden. BovendieiV gewoonte, daar waar z ij best kunnen gemist wor- 

heeft ze recht op kestelooze behandeling door* den. Maar ik w il ze nog stemmen mits dat den 

een dokter en een vroedvrouw, en op rusttijden overschot uitsluitelijk gebruikt wordb tót het ver

haar in staat stellen haar kind aie borst tef foeteren dbr landelijke wegen (graviers leggen).

i 5° punt: Verhooging der keurtaksen. Algemeen 

aangenomen. /

I 6‘‘ punt: taks op de graviers. Algemeen aan-
I
genomen.

j 7e punt: Aankoop van grond in de Waterval- 

De Iseghemsche correspondit van D e V  o I k s- ’ straat. alsook doortrekking van de bovengenoem- 

macht schreef in zijn nummer van 3 Dec. dat de s r̂aat *n den aangekochten grond, 

de Nat. Vlasbewerkers volgens hun goesting ge-j Het woord wordt verleend aan Remi Boddin 

nog verdienen, dat ze onverschillig bleven tegen- ontwerper van dit punt. H.j vraagt eerst en voor

over elke loonsbeweging en niets deden om een al h°* het staat met den aankooP van de W ak ' 
rechtmatige verbetering te bekomen. ken op den grond gebouwd zijn en het ant-

Heel zeker hebben zijn Bazen met zulken ver- woor3 18 zooals gewoonte: nog niet op gepeisd 

regaandle onvoorzichtigheid niet gediend geweest, maar eerstdaags. Boddin geeft dan verder uiteen-

of zijn ledbn hebben misschien wel geprotesteerd zetünS van Plan< hl) beweert ,dat f  daar 
tegen zulke leugenachtige laster, in elk geval,een gouAmjn voor de gemeente ligt door de

zondfer dat wij hem daartoe uitnoodigden schrijft straat door te trekken lan*s , Z1,d°n
dezelfde correspondent n week later, dat *t welu bouwgrond te verkoopen, hij beweert dat er reeds

mogelijk is diat db Nat. voormannen aan ’t onidler-f aanvragen z|)n- 1 Punt w tot œnc vo

handelen zijn. H ij vergeet er nochtans bij te z* '̂ng versc ®vel1'

voegen dat die offerhandelingen bemoeilijkt wor-\ 8<? Punt: O n te n x k  der g«™*ntekas: goedn 

den door dbn heer Bossuyt die met de h.h. pa- gekeurd'

C'eneest allerbest «n op radikale wijze: U IT S LA G , P U ISTEN , SPEEN, VE R S TO P P IN G  

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

Tn alle  goede apotheken- of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
Bÿselsiraat, 49, M E K N E N

P B I J S  4 ,5 0  F R Ä N K

geven, zoodra ze haar arbeid "hervat heeft.

ISEGHEM
De leugenaar 

die zichzelf beschuldigt

Xr@@i)t a a n d a c h t ig
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijf
kracht, verlichting, verwarming, bellen, tele
foon en radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT
Hondstraat, 14, Iseghem

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.

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

Zannekin
D U B B E L  BLOND  B IER  

gezond, kloek, natuurlijk

BROUWERIJ! St LOUIS
L. Verlende, lO O

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

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw profijt!

s a .. ...
- v 1 : i v .  , -/-re 1 _vv\. '

troons overeenkwam op 5 ctm. buitengewoon 

loon. <

De pretentievolle schrijver teekende nu Vlasser 

maar had beter geteekend Bass  er.

Vergadering
Zaterdag 1.1. hielden die Vlasbewerkers hun al

gemeene vergadering die talrijk was bijgewoortdl 

De schrijver gaf een overzicht van ’t verledbn 

en toondb aan wat laatst gebeurdb.

Ondanks het schrijven van D e  Vo lks/- ; 

mach t  werd algemeen de houding van ’t V rij! 

Kristen Syndikaat goedgekeurd1.

E r werd dë secretaris last gegeven vender in 

dezelfde richting te werken.

Bü de Borstelm akers
duurt dte staking onveranderd voort en wordt de 

verantwoordelijkheid van dezen die schuld dra

gen aan het konflikt, met dbn dag grooter.

De werklieden staan vast aaneengesloten, be

wust van hun goed recht. Z ij wachten kalm het 

oogenblik af waarop verandering in den toestand 

zal treden, overtuigd dat er een dag komen moet 

waarop het recht zegeviert.

Schoenmakers
De vraag door verschillende patroons aan het 

V r. K r. Syndikaat gedaan werd door het bestuur, 

als onaannemelijk van de hand gewezen.

9C punt: Ondferzoek der kas van de commissie 

van openbaren onderstand: goedgekeurd.

D E  O N B E K E N D E  S U K K E LA A R

Fransche bladen klagen over het misbruik van 

den onbekenden soldaat voor reclamedoeleinden.

« En onder dezen gewijden grafsteen, waarba ven een eeuwige vlam brandt, als symbool van 

nooit stervende gedachtenis, zal de onbekende soldaat een schoonen droom droomen van roem en 

victorie». (U it een toespraak ) (De Notenkraker — Amsterdlam.)

RU SS ISC H E R E V O L U T IE

Geen licht en geen eenheid mogelijk, zool 

(De Notenkraker — Amsterdam.)

BORMS
voor ’t Gerecht

(vervolg)

K O RTRIJR

Voorzitter: Gij zijt aalmoezenier geweest 
gedurende iden öörtog?

Getuige: Ja, heer Voorzitter.
I ;D|at ide toestanden op taalgebied niet ge
zond izijn, bewijst het optreden van den heer 

In betrek met het conflikt in de Textielnijver- Minister van Oorlog zelf tijdens den oorlog, 
heid hadden verleden week onderhandblingen In 1917 heeft minister Die Ceuïiinck verschei

dene omzendbrieven uitgezonden bietreffen-i 
de het taalgebruik in het leger. Hij gaat van 
dit beginsel uit, dat het bewezen is, dat'ARDOOIE

Verslag der zitting van dfen gemeenteraad van 

Zaterdag laatstleden.

Na aflezing van het verslag der vorige zitting 

werdbn de volgende punten af gehandeld: I I

men geen goede soldaat kan zijn, zoolang
deze door z ijn  overste.niei. iu  de taal van zijn  

vo lk aangesproken wordt; en ‘dat de offi

cieren, die deze soldaten aanvoeren, pas dan 

zedehjken invloed kunnen uitoefenen, en op1 
I e punt: Opcentiemen op db cedelbelastingen, [lu lllle  mannen rekenen, wanneer zij de taal

alsook de bijzondere belasting betreffende de wed- vafl j mn luterbcorigen spreken kunnen. Z ijn

den, dagloonen en pensioenen. Besluit een onder- oordeel is dus dat do enkelen de taal moeten

zoek de commode et incommode daarover ta kennen van de heel velen eh dat zu lk  in  het

505 • honden. belang is van het leger' èn vooral van het

De heer Depla vraagt het woord, namens zïjn land. E r had een gemeenschap van taal moe-

een indexcijfer van 893. E r wordt dus gean re- groeP. 611 doet den voorzitter opmerken dat, in- te il besLaan tusschen de soldaten en hun 

kening gehouden met het evenredig verbruik der gevolge het wetboek de begrooting moet oP- 

verschillende koopwaren, en zoo komt het dat het g^aakt worden m de gemeenten van 5000 in- 

tenslotte de indexcijfers zijn van de meest noodde "  oners de eerste week van September ; spreker 

koopwaren broods vleesch, aardappelen, linnen  ̂ besluit zich te onthouden daar de dagorde enkel 

kleederen, 'schoenen, enz. die 3fe echte levensduurte dl® inkomsten en met de uitgaven der gemeente
voorziet. De voorzitter vraagt, bitsig weg, ffc* 

steinming over dat punt, de uitslag is: 8 stemmen 

ja en 3 onthoùdfen zich: Depla, Haspeslagh, Ha- 

zebrouck. i

o_____ ______Punt: Opcentiemen op de staatsbelasting op jiu ja soj ;[atcn van andere officieren Had-

112:56*^=* 2^punten verhoogen. En nochtans zal het mobilair. Besluit een ondferzoek de commodb de men die menschen Wiaalsche soldaten!

dit in evenredigheid! een veel grootere verduring et incommodb daarover te houden. gt geven, en Vlaamsche officieren ■ aan djei

van 't leven medebrengen omdat dit van dage- Stemming bracht uit dezelfde uitslag van 1« punt. Vlaamsche soldaten dan hadden er geen mis-

li'ksch ebruik ' 3e punt: Opcentiemen op die tioofdsom der 4 toestanden in  het leger geweest. Het tweeta-

aangeven.
Nog een voorbeeld: veronderstel een groote stij

ging op één artikel van dagelijksch gebruik b. v. 

vleesch; voor een stijging van 112 punten op 

dit artikel zal het geheele 'indexcijfer enkel

ollicieren, en het was dus] in aller belang, 
dat tijdens den oorlog de officieren de taal 
zouden spreken van hun manschappen, en 
daarom zegde de Minister reeds in een om
zendbrief dat de officieren de taal zouden 
spreken en leeren van hun volk. Dal Was 
eerst in September 1917. Maar toen hij vast- 
stekle. dat de toestand waarlijk erg was en 
voor de Vlamingen niet beter werd, kwam 
hij in Octo'her reeds terug op zijn eerste rond

lig stelsel is verkeerd, het mengelstelsel deugt 
niet. Het is zeer gekend, dat wanneer wij in 
een midden zijn, waar een taal wordt gespró
ken die de onze niet is, en ’ïlie wij niét ver
staan, men een zekere af keer, een vreemd 
gevoel heeft voor die inenschen. I'k' ben ge
durende vier jaar in het Walenland geweest, 
en wanneer ik daar Vlaamsch spriak met an
dere Vlamingen, en daar stonden Walen bij, 
dan namen zij wat Wij! gezégd hadden ver
keerd voor hen op.

Ik heb dat meermalen met Walen onder
vonden, zelfs wanneer ik op vriendschappe- 
lijken voet met hen omging. En wanneer ik 
schrijven; wel een bewijs dat de toestand in 
het leger voor de Vlamingen niet rooskleurig 
was, en dat de officieren, die^reeds tientallen 
van jaren in önderhandeling waren met hun 
manschappen mpg niet eens den tijd gevonden 
hadden, de taal hunner ondergeschikten ts 
leeren. Ik meen dat hij} er zelfs bij vóegde, 
dat zij wel lijd hadden om Engelsch te lee
ren. In Oktober dus komt de minister weer 
mét een omzendbrief, dat de taalvoorschrif
ten niet w orden niageleefd. Op minder dan 2 
maanden tijd moet de Minister van Oorlog er 
dus zeil op wijzen, in twtee omzendbrieven, 
dat do Vlaamsche taal in het leger niet geëer
biedigd wordt. Een derde maal wèes de heer 
Minister er dan op. Toen kwam er een lichts 
verbetering, maar ik kan U verzekeren, dat 
in enkele kampen, het nog ieen heele tijd duur\ 
de, voor de opschriften der, bevelen in het 
VJaamsch werden aangeplakt.

Dus de Minis Ler van'Oorlog zelf bekende, 
dat er mistoestanden waren, en hij wilde ze 
te keer gaan. Ik ben zoo vrij 'er ‘bij te voe 
gen, dat deze echter de zaiaik bij het verkeer
de einde heeft aangevat. Dat werd duidelijk 
bewezen dioor zijn handelingen, die ook  nooit 
|de minste bèstendigë verandering zullen 
brei.gen. De gevolgtrekking van de heer 'Mi
nister was: Vermits de officieren de Saall 
tmoeten kénnen van hun manschappen1 ' en 
deze Walen en Vlamingen zijn, moeten zij t 
dus de beide talen kenneh. Dan was het, 
dat de Walen niet meer tevreden waren, en 
ik kan mij dat best voorstellen.

Voorzitter: Het is jammer dat al de Bel
gen de twee falen niet kennen. (Bomis1 slaat 
zijn armen in de hoogte)

Getuige: Er is dan een besluit uitgevaar
digd door het Ministerie van Oorlog, zeggen
de, dat al Ide officieren de twee talen moesten 
kennen. Ik herhaal, dat dits verkeerd was. 
Ik heb verscheidene officieren gekend, die: 
het bewijs geleverd hadden dat zij moedige 
en goed overlegde krijgskundigen waren, en 
dat !zij| dujs in de eerste plaats gfocde officieren 
zouden zijn. Maar dat waren nu Walen, die 
geen Vlaamsch kenden; die menschen erger
den ziqbf? ver het Vlaamsch' spreken van 
zeil Vlaamsch sprak met een Vlaming, kon
den zij dat niet velen. Dat is oOk gebeurd lij-

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

lem an U radikaal genezen?
WAAROM 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 oui U gezond 
te maken?

DUS voor alles naai- de

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

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

dens den oorlög, wanneer ik Vlaamsch sprak 
im el andere officieren, dachten de Waillen 
steeds, dat wij iets zegden, dat zij niel moch
ten verstlaian of dat wij mét jhlen spotten. Maar 
bij de gewone jongens van] het volk, is de 
uitwerking veel slechter. De Vlaming voelt 
zicih niet thuis in ’t leger. Het is een psycho
logisch feit dat hij niet groeien kan in een 
midden dat hem niet begrijpt. Men moet in 
aanmerking nemen dat een gewone jonggn 
van het volk zich minderwaardig voelt, om
dat zijn taal wordt achteruit gestéld, daar hij 
aar gevoerd wordt door officieren die zijn' 
taal niet kenneh of zelfs niet willen spreken. 
En dat deze kwestie niet opgelost Werd niet 
de minis lierieële besluiten is stellig. Hét ,was 
ónmogelijk idat de VlaamschOnkundigen het 
Vlaamsch op zoo korten tijd zouden leeren: 
en met de « Flamand usuel » zijln \vif niet ge
holpen. Dat krenkt olnze fierheid. Wij! willen 
dat ook onze t aal goéd gesproken worde.

Het eenige middel is: Vlaamsche officie
ren voor de Vlamingen env Waalsche vooT de 
iWalen. Daardoor zouden de mistoestanden 
kunnen verholpen worden.

M]tir. Van Dieren: Zoùidt gij eenige van die 
mistoestanden kunnen aanduiden, buiten de 
algemeene miskenning van de taal natuurlijk. 
Kunt gij ons zeggen wat de toestand in de 
hospitalen was, der Vlaamsche gewonde sol
daten die dooir Franschsprtekende dokters be
handeld werden.

Voorzitter: Hebt gij kunnen bestätigen dat 
de Vlaamsche gewonde soldaten niet zooi 
goed behandeld werden dan de Walen ?

Getuige. Ik ben persooinlijk nooit in de 
gasthuizen'geweest. Op het front zijn geen 
hospitalen, alleen hulpposten. Ik kan daar
over dus geene verklaring afleggen.

(’I Vervolgt)



B  EL ANGEIJK BERICHT
Ci j allen die m in of me®r onderhevig zijb aan  bo stWuualera : Bronehiet a s th m » Ortep. Keelonste-
k i rg ,  Hoesten, Kuchen en p lu im en ; Indien gij tot hiertoe a lle s  bepro fd  hebt zonder a fd o e -d effekt 
te bekomen, indien gij hopeloos zijt en m ismoedig, vergeet r iet  d a t e r  een middel is. dat sinds 50 
ja ren  duizenden en duizenden hopelooze geva llen  genezen t eft. fjeem t ook dit m iddel :

T)clgt de volledige behandelteig voor zes  t OeRsn lOaarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstzieK~ 
ten uitroeit en geneest, en aldus het beste voorbehoedmiddel is tegen de tering cn het zeRsre geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel 

Pk IJZEN of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die u het gevraagde zal bezorgen ” wv
Zonder Zalf 17.50 fr., met Zal 25 fr., Microbenpillen 12.50 fr., Maag drank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr. Serie van 6 weken 185 fr.

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 i l ' »  n ^ e - V ^ r s t r a '  t «  C o r t P i n a r c k

MOMOSJ Poeders

’• ■ '«<«' .y '.K  •• »* : " •. ; ■'

H o o fd *
O N FEILBAAR  OENEESÏUIDDEL TEG EN : 

en Schele Hoofdpjjn , Kenawlÿden, Hevige Tandpijn . 
Ubcuniatiek , G rippe

In  den Zilveren Vos

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

Overgpoote keus van al*e slaeh v a n  Pelsen  
en vellen mantels

Sehunks Opossum sehunks m arte rs  Vossen

Veilen om *e garnieren
A  l l o s  n a n  z f  e r  v o o r d e l i g e  p r l j  * e w  

V o r z o r j  <1 t U  r o u w e  b e d i<  n i n s 1
c » n i n o t r o j j u # ! ,  31-1227

l ? e e t © ï d a

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 rnond, een aangename adem. j

• ZORG DAT GIJ ALTIJD U W  DOOS OP ZAK HEBT!

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

men gvuldige genezingen, zelfs in de hardnek kigste gevallen.
OM DAT ZIJ, dank aan hunnen aangenameD smaak, door de moeilijkste personen gemakkelijfc 

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

TE KOOP IN  A LLE  GOEDE APOTH EKEN  
in doozen van

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

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

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door Mulles Konijnenpoeder te
gen D IKKE BALGEN, afloop, schielijke sterf ten, 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

Houdt uwe verkens M t i U i p k  te
gezond met 4 U C U C 1  i f  1 1 4 1 1 1 W  gebruiken.

Het 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 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- 

ontstek ng, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziek.en, jacht, vLe- 
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. de doos in a lle  apotheken

GROOT KLE IN  »

W e d .  V A N  P E  W A L L E
ISEGHEM, HOESEÜARE
Z u id k aa i 4 Tr»kelvs/eg 29

Kolen Bouwstoffen Betonwaren Ijzerw aren
Huishoudfkolen Artificiel «  Monsbranidi » Fabriek van Poutrellen
Machienkolen Kalk en Cement Betonbuizen Smidsijzer
Anihracieien Cement- en ceranie tegels Ci.ernen LTU-ijzer
Str.iskolen Drainee'buizeiX Steenputten Betonijzer
Cokes Pannen Cementpannen Peerwijzers en nagels

Gleierstegels Kiekenkoten Tiinmermansjjerief
voor muurbeklesüing Betoniailes Artie’.cels voor stoven
Gegolfde en vlakkei Wa'.ersteenen Alaam

platen in asLestcemeit Schouwen, muurbe’.deeding Dakvensters 
en allerhande werk Nettedraad! 
in granito

Fabriek van gegoten cementtegel s en marbermosaiektegels, merk V.

'Oe vrallende 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  mis m  f r .
die van af den eersten dig de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 

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

Te koop in alle  goede apotheken
of rechts'reeks bij den bere.der

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

GRATiS gezonden op aanvraag.

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

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

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

A c P n t ï l  te,ïen snot en cholera- A c P o t ï l  om uw dier gezond te houden.
doet de spijzen goed verteeren. /"V SC J./L d  om meer te doen leggen.

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

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

TE VERKRIJGEN IN  ALLE  APOTHEKEN

Y O L k S A P O T H E E K

Voor uw SCHILDER-
en BEH AN G W ER K

wendt U tot bet huis

J. Lefevere-Huysentruyt
üoeselaerstraat, 168, ISEGHEM

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

tapijten, traploopers en karpetten

TROUWE BEDIENING 
LAGE PRIJZEN!

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
W etstraat. 84. BRUSSEL  
Bijbanken: Antwerpen & Kortrijk

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

BIJIIU IS  TE ISEGHEM
Roeselarestraat, 25

M i c h e l  V e r l i 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 voorsc riften der 
Heeren Geneesheeren

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

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

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

?
Dit alles zijn de zekere kenteekens 

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

zoohaast m ogelÿk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Dalila Pillen
en 

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

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

Verkrijgbaar in alle 
goede Apotheken

Kortrijk sche Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, K O R TR IJK
— Spreekdraad 382 —

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN

over 't koopen, verkoopen van gronden en huizen, 
over' ‘t overnemen van pachthoven in Frankrijk.

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

— Allerhande Verzekeringen — 
BRAND - LEVEN  - O NGEVALLEN

GELDLEENINGEN
op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 

voorwaarden

GOEDE W A A R  PRIJST ZICH  ZELF  

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

Germ. Ghekiere-Dayek
Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM

Vlagazijn van verlakt, aluminium an genikeleerd 
leukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder
eden, waschfoumoizen. — Groote keus van ver- 
akte menagerestoven van de beste merken en 
>uizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gasinrich tingen Zink- 9$ Iioodwerk 

Matige prijsen


