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

Houten Sabels, 
Blikken Geweren

of de wapenschouwing  
der minimalisten

Het kongres der Vlaamsche minimalisten (o f 
iificieeler gezegd : van den Katholieken Vlaam 
sehen Landsbond) heeft voor den 8e keer op 
Zondag laatst plaats gegerpen en, tegen alle ge 
woonten in, was St Truiden ditmaal als Congres 
stad verkoren.

Waarom nu juist St Truiden werd verkoren.  ̂
Het schijnt dat ze wilden hulde brengen aan den 
flinken uitslag, bereikt door de katholieke Vlaam- 
sche werking. En een dier flinke uitslagen za 
dan wel mogen heeten het verwerpen van een 
amnestiemotie door den heer Blavier en zijn par 
tijgenooten zoogeezgei omdat deze motie ingedierx 
zijnde door een socialistisch raadslid, als een po 
litiek maneuver dienst deed en dat zij (M r Bla 
vier en C °) voor hen uitsluitend die eer en bij 
gevolg de populariteit van alle Vlaamsche werking 
opei sehen.

O f er nu te St Truiden een machtig wapenge 
kletter was? O f er met spannende verwachting; 
naar dien dag werd opgezien? O f Brussel nu: 
beefde... en het uur der Vlaamsche herwording 
nu heel nabij was... daarover moogt ge u geens 
zins illusies maken, beste lezer... want het zijn 
de benauwdlerikken, de kleinzieligen, de partij 
dienaars, de eeuwige vlaggestrijkers...

En om een typisch staaltje aan te halen van die 
gemuilbande leeuwen... ze hadden de leeuwenvlag 
aan het stadhuis doeiT wapperen t us s c he n  t we e  
b e l g i s c h e  v l a g g e n  om wel te zorgen dat 
hun Brusselsche machthebbers voort zouden te
vreden blijven over hen en dat hij dus, buiten alle 
verdenking de overwaardige dragers blijven van 
belgische burgemeestersjerpen en ministerporte 
feuilles.

Daar waren een paar honderd belgische oogen- 
lienaars vergaderd om Vlaanderen opnieuw,, na
tuurlijk onder schoone woorden, veel drogredenen 
en met een geweldigen ernst, een stap nader te 
brengen tot de volledige herwor... pardon, tot 
de volledige knechting.

En als we «  De Standaard! »  mogen gelooven, die 
natuurlijk zijn bladzijden ter beschikking heeft 
rjesteld om dit arm gedoe toch wat schijn van 
macht bij te zetten, dan was het verslag van E. P  
Claes de hoofdkwestie van die minimalistische 

revue.'
Dit verslag loopt zoo over veel dingen. Het is 

ien prachtig stuk van allerlei gedempte en leven- 
looze beschouwingen opgesierd dbor den klaag-, 
toon waarmede ze zijn ingekleed'.

Want in de blikken van al die gebaarde en zwaar 
gewichtige mannen, in al de wezens van die men- 
;'.chen die voortdurend knikkebeenen van angst, 
ligt eenerzijds een woede en verders een vrees té 
!ezen bij de vaststelling dat hun lafhartig gedoe 
dagelijks meer Vlamingen drijft naar die «  snotte- 
•jekken» die niet zooveel spreken van dat eeuwige 
c verwezenlijken »  maar zonder angst o f schroom 
den strijd voeren, onomkoopbaar, vast tot den 
'ïeelen omkeer kan geschieden.

Pater Claes orakelde over 'den zedelijken en) 
eultureelen nood juist lijk hij er even wijs over 
orakelde in 1919 en overschouwt dan wat op 
kultureel gebied is geschied eveneens als op eco
nomisch en op sociaal gebied.

Tot eenieders verwondering vermeldt hij «  Jong. 
Dietschland »  als een der beste cultureele bladen. 
Dit bladje waaraan de medewerking van een on- 
onderwijzer, door paters vrienden in West-Vlaan* 
deren wordt bestraft met broodroofj

Een volledig stilzwijgen over de groote sociale 
cn economische hervormingen kan niet anders dan. 
ueel bedenkelijk voorkomen.

Mooie zinnetjes werdén gebazuind over stam- 
fierheid, stambewustzijn, Vlaamsch-zijn, over Brus-. 
<;n de belgische eenheid... Maar, och arme, we 
'rennen dit soort... die, ronkende soms wel scher
pe Vlaamsche artikels wekelijks hun volk onder 
de oogen brengen, (lijk de Volksmacht) en, bijl 
de eerste gelegenheid in Kamer, Senaat of provin
cieraad de moed zelfs niet hébben hun stem t© 
verheffen of maar een daad te stellen.

Een dér hoofdithemas was dat de politiek nu 
heel en al van kant gelaten wordt dloor E. P. 
Claes- • • en volledig aangestuurd1 op cultureele actie.

Daaraan zullen we een paar beschouwingen teri 

i veste geven.
1)  Op politiek gebied boekte het minimalisme 

aiets anders dan mislukking en nedarlagen niet

Publiciteit

O. L. V R O U W  V A N  D E N  IJZER
(naar het schilderij van Joe English.)

zoozeer dbor dé overmacht der tegenpartij dan 
wel door de gedweeë onderworpenheid, de bang
heid, de eeuwige oogendienaren van hen zelf. 
Want niemand beter dan de Vlaamschhaters ken
nen onze minimalistische flauwerikken. Ze moe 
ten maar bedreigen met een ministerkrisis, met 
een roerbezetting, met dè zakking van den frank, 
enz. om maar onze knievallers te zien meesmui
len en buigen en smeeken en verontschuldigingen» 
aanvoeren.

Hoe hebben dé Walen, de Brus sei schei frans 
kiljons en eenige Vlaamschhatende liberale«, Onze 

minimalisten niet tot dé lafhartigsten ai tocht ge
dwongen tijdens den taalwet, tijdens de ver-i 
vlaamsching der Gentsche hoogeschool, tijdensi 
’t ministerie Poullet, tijdens het jongste Aimnestie- 
voorstel ?

En nu geven ze de politiek op! de druiven zijn 
te groen, omdat ze er niet aan kunnen dbor hun 

durfloosheid.
2) Pater Claes, met de minimalistische groot 

doeners weten ook heel goed dat de cultureele 
actie op gevoelige wijze, soms op remmende en 
verlammertde manier gesaboteerd wordt door mach
ten die enkel langs de politiek om te overwinnen 
zijn. En spijts dat ze er van bewust zijn, spijts 
dat ze het dagelijks ondervinden, kunnen ze er 
niet tegen op, kunnen ze enkel houten sabels en 
blikken geweren aanwenden en is hun werk ge
doemd tot onvruchtbaarheid. Dit is het voor hen 
doodelijke gevolg van het feit dat ze twee ueeren 
willen dienen : Vlaanderen en België. In werkelijk-’ 
heid dienen ze er een van dewelke ze ook beloond 
worden (zie het burgemeesterschap van Antwerpen1 
(Van Cauwelaert), de ministerportefeuille van) 
Kunsten en wetenschappen (Huysman), en de 
gouverneurschap van den nationalen bank (Franck). 
Daar hebt ge onzen katholieken, socialistischen 
en liberale Vlaamsche vechtershaans, door gouden 
draadjes aan Belgieë gebonden) en schaden ze 
den anderen van dewelke ze ook rechtmatig ver  ̂
guisd worden. De toekomst bezorgt hen dan ook 
een even roemlooze dood als hun leven.

Dit was nog eens het noodlzakelijke besluit na het 
ie Congres van de mannen die geketend liggeni, 
jeneveld door posten, geld en eer en alles ver
guizen bij gebrek aan durf en gebrek aan daad-- 
vaardigheid.

Katholiciteit en 
Katholieke Partij

’k Was op reis Zondag laatstleden en ’k woonde 
de H. Mis bij in een kerk, waar er in ’t Fransch 
gepredikt werd.

De predikant, een Pater Dominikaan, wiens 
naam ik ongelukkiglijk niet kon te weten komen, 
sprak er over de derde groote eigenschap der 
kerk van Christus : de katholiciteit.

Hoogstwaarschijnlijk, d'at die Eerw. Pater niet 
eens vermoedde, dat er onder zijn toehoorders een 
Vlaamsch Nationalist kon aanwezig zijn. Het was 
dus wel zonder vooroordeel en om \ville van de 
waarheid zelf, dat hij de echte kerkelij'ke leer 
nopens de katholiciteit der kerk uiteendead.

Nooit echter hoorde ik een prachtiger uiteen 
zetting van de wettelijkheid van het Vlaamsch 
Nationalisme, nooit hoorde ik een juister begrip 
van ons katholiek zijn dan uit den mond1 van dien 
franschen predikant.

Hij zeide namelijk het volgende: Katholiciteit, 
dat is universaliteit, dit is algemeenheid. De Kerk 
van Christus is uitgestrekt tot alle volkeren, tot 
alle landen. De Kerk van Christus is niet tegen 
de grooten nog voor de kleinen, zij is ook niet 
het voorrecht van enkele machtigen. De Kerk van 
Christus is niet dé kerk van één land, van één 
volk, van één ras: het is de kerk van alle geloo- 
vigen die van goeden wil zijn. D a a r o m  is het  
o n z i n  — il  est  a b s u r d e  zei de pre
dikant, de k a t h o l i e k e  ke rk  m o e d w i l l i g  
te v e r w a r r e n  met  e ene  part i j ,  d i e  h i e r  
in ons l a nd  b e s t a a t  en het  m o n o p o o l  
d e r  k a t h o l i c i t e i t  w i l  b e z i t t e n .

En toen dacht ik onwillekeurig aan talrijke 
West-Vlaamsche predikantjes, die hier wekelijks 
onze kerken onteeren door hun partijpolitieke ser
moenen in hun verkeerden uitleg onzer klare ka
tholieke begrippen.

En ik ben verheugd en voldaan naar huis ge
keerd, den Heere lovend' en dankend, omdat Hij 
door den mond zijns priesters, ook nog van op 
den stoel der waarheid, ons Heilig Geloof Iaat 
verkondigen, onbevlekt van alle politieke voor- 
oordeelen... aan de menschen van goeden wil.

STU D AX .

Huismoeders 
Vlaamsche Nationalisten

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

Richt U tot onze aankondigers !

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Voadso&ba&k
Naamlooze Vennootschap 
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Steunt onze adverteerders !

Het doelmatige middel 
tot welslagen in zaken

Ofschoon er, sedert eenige jaren, eene bepaal
de kentering vast te stellen is, wordt de publici
teit, 'bij ons, nog door al te veel zakenlieden als 
een noodzakelijk kwaad aanzieni, waaraan men 
gaarne zou willen ontsnappen en waarvoor enkel 
het strikt minimum toegegeven wordt.

De tegenwoordige economische omstandigheden! 
hebben den handelsstrijd uiterst verscherpt en ver
zaken aan de groote hulp, die de moderne publi- 
teit biedt, is even onvergevelijk als het niet aan
wenden — wanneer mogelijk -— van hedendaag- 
sche machines, vervoermiddelen, enz.

De meest reusachtige zaken, dikwijls heel klein 
begonnen hebben dan ook gewoonlijk hun voor
spoed grootendeels te danken aan de publiciteit, 
terwijl vele andere, juist daardoor nog van een 
dreigend faillissement gered werden.

W ij zouden talrijke voorbeelden kunnen aanha
len, maar beperken ons tot een enkel, waarvan 
melding gemaakt werd in de dagbladen, op het 
eind van het vorig jaar: het warenhuis John Ba
ckers, te Kensington (Engeland), heeft toen een 
publiciteit-contract afgesloten met de «  Daily 
Express »  waarbij de geheele derde bladzijde van 
dat blad, voor een vol jaar in pacht genomen
werd en de algemeen-bestuurder dier firma meldldle 
daarna aan dagbladschrijvers : «  Alleen door ad1- 
verteeren zijn wij groot geworden en wij hebben 
ons altijd gehouden aan den stelregel: als een
zaak de onkosten voor adverteeren niet kan dra
gen, adverteer dan liever om de heele zaak te 
verkoopen. »

Er heerschen nog zeer vele wanbegrippen aan
gaande de publiciteit maar die toch, hoe langzaam
ook minderen, en door betere voorlichting, én 
door tastbare uitslagen.

Voor wat de adverteerders betreft, zouden voor
beelden als de hierboven aangehaaldb, naast zoo
vele andere, voldoende moeten zijn. Vanwege de 
koopers wordt de opmerking dikwijls geopperd, 
dat die aanhoudende reklame feitelijk door hen be
taald wordt, hetzij doordat de kwaliteit der ge
adverteerde waren veel minder is dan aangekon- 
digd, hetzij, dat voor goede kwaliteit meer gege
ven moet worden.

Dat kon wel zoo zijn een twintig o f dertig jaar 
geleden, maar blijkt nu oneindig minder het geval 
te zijn, doordat alle partijen wat meer vertrouwd 
zijn met de moderne publiciteit.

Zelfs wordt er beweerd, door zeer bevoegde 
personen — zooals de bestuurder van den publi- 
citeitsdienst der magazijnen «  Innovation »  eenige 
maanden geleden in een voordracht per radio 
deed — dat de kosten der reklame noch door de 
firmas die ze bezigen, noch door de koopers bij 
die huizen gedragen werdl, maar feitelijk wel 
door de andere ondernemingen, die nog niet het 
nut van de hedend'aagsche publiciteit begrijpen 
willen! Dit is misschien wel ietwat te «absoluut» 
verkondigd, maar wordt toch gedeeltelijk echt be
vonden, zoodat wij deze belangwekkende theorie 
in eene andere bijdrage wel eens nader zullen 
bespreken.

De meeste zaken kunnen nochtans maar over 
een beperkt of zeer gering budget beschikken 
en velen denken dan maar, dat zulks onvoldoende 
en daardoor weggegooid geld is. Grove dwaling, 
waarbij de «  relativiteit »  vergeten wordt !

In enkele woorden: wanneer men geen publiciteit 
doet, boekt men alleen de bestellingen door eigen 
moeilijke werking bekomen, maar meer klaarziende 
concurrenten vertiendubbelen, in den zelfdten tijd, 
hun zakencijfer, door middel der publiciteit en 
nemen, van meet af, een flinken voorsprong, die, 
met de jaren, grooter en grooter wordt.

Wanneer men over een klein budget beschikt  ̂
dan moet het gebruik daarvan bijzonder bestudeerd 
worden. Reklame op kleine schaal schenkt natuur
lijk maar geringe uitslagen en werkt langzaamf 
maar: de uitslagen zijn toch altijd beter dlan zon
der publiciteit, eerste punt; de resultaten stapelen 
zich allengs op, dat is ook bewezen, tweede punt; 
op een gegeven oogenblik, vooral wanneer men 
gezorgd heeft de reklame uit te breiden, in even
redigheid met de stijging van het zakencjijfer|, 
raakt de adverteerende firma zoo gekend, dat 
zij meer en meer uitsteekt tusschen de honder
den concurreerende huizen en, op haar beurt, 
tot de groote ondernemingen gerangschikt kan 
worden, derde punt.' ! 1 1  1 , ,

W ij laten hier de technische uitvoering ter zijde,

I (Vervolg onderaan volgende kolom.) (

VOOR ’T L IEVE  VADERLAND !

Luik heeft de nationale feestdagen gevierd. Ei> 
toch: in de eerste plaats: de 14e Juli, de natio
nale feestdag voor Frankrijk, en achteraf de 21 e 
Juli, nationale feestdag van de Fransche sateliet 
België.

Ziehier dus hoe de nationale feesten aangekon- 
1 digd werden te Luik. Volgend programma werd 
uitgehangen.

Stad Luik
Blazoen met Blazoen met

Fransche kleuren Belgische kleuren
Nationale Feesten 

van den 14en tot den 21n Juli, ingericht ondter 
] de bescherming van het gemeentebestuur.

"Volgt: programma van den 14n. 
j Daarna : programma van den 2 ln.
? Zoozoo! Luik en de ware, echte Belgen, vieren 
' het nationaal feest van hun groot vaderland, met..., 
1 octaaf. Binst het octaaf krijgt België nog een 
j klein plaatsje.

O  Vaderland, o edel land der... (? )
J >  En de standaard teekent hierbij aan : «  Indien 
zoo iets jji 't Vlaamsche land voorviel vanwege 
een groep «  Groot-Nederlanders »  er zou een huil- 
koor opgaan, dat de Pyreneeën er van daveren.

En wij voegen erbij1, dan zouden de menschen 
van de Standaard en zijn satelieten à Ia Mandel
bode, om ter hardst meehuilen in het koor opdat 
Brussel het wel zou hooren dat ze ook echte 
vaderlanders zijnl

I  Elk nummer van fl

De Mandelgalm
zal de belangrijkste 

actueele vraagstukken 
behandelen. Wilt ge  over 

alles nauwkeurig ingelicht 
zijn, neem eene inschrijving of 

laat U het blad wekelijks thuis be
stellen. Geef u aan in het VI. Huis

en bepalen ons tot eenige zeer algemeene vin-i 
gerwijzingen i

1. — Het doeltreffendst middel in ’t begin en, 
daarna, wanneer de publiciteit weer wat inten
siever moet zijn (volgens jaargetijden, produkten, 
enz.) is het groote dagblad.

2. — Onmiddellijk daarna, als herinnering aan, 
en verspreiding dier vorige reklame tot in de 
breedste lagen der bevolking, komen die voor
naamste tijdschriften en regionale of minder be
langrijke dagbladen,

3. —  Wanneer het budget omvangrijker wordt, 
zullen de lokale bladen ook gebruikt worden. (Het 
spreekt vanzelf dat voor aankondigingen van loka
le aangelegenheden het lokale weekblad het eenige 
en best geschikt middel is. N. v. d. Red..)i

4. — De kleine middelen kunnen telkens, op 
min of meer grootere schaal aangewend worden.

Hierbij kan nog gevoegd worden dat: 
van hoe weinig omvang ook:, de reklame een 
eigen stempel moet dragen en zoodoende tus
schen de andere uitsteken;,
de illustratie de waarde van alle publiciteit zeer 
verhoogt;
de uitslagen steeds gecontroleerd moeten worden.

De moderne publiciteit is dus een machtig maar 
ook gevaarlijk wapen, finantieel gesproken en daar 
men voor het bouwen bij een architect gaat, voor 
machines bij een ingenieur om 'inlichtingen vraagt, 
voor geldbelegging zich tot een beroepsfinancier 
wendt, is het ten zeerste aan te raden, zich dfe 
medewerking van een publiciteits-technieker te ver
zekeren, zelfs voor kleine budgetten: het hono
rarium dat hem betaald wordt, zal men ruimschoots 
terugwinnen, daar de uitslagen des te bevredigen
der zullen zijn. De publiciteit is wel het voor
naamste middel om faam te verwerven, hoe doel
matiger gebezigd, hoe sneller en omvangrijker de 
uitslagen zullen zijn. Dat de zakenlieden zulks 
nooit vergeten! A . S. in «V o o r  Iedereen»

Zakenlieden, “De Mandelgalm,, 
zal Uw  produkten leeren kennen 
en waardeeren in Iseghem en om
liggende gemeenten!

Vrienden lezers, Huismoeders !; 
Vooraleer uwe aankoopen te doen) 
overloopt onze aankondigingen en, 
wendt U tot onze adverteerders.



Hoe zal de naaste 
Oorlog er uitzien ?

Professor P. J. Noël Baker, een gezaghebbenc 
persoon op gebied van internationale aangelegen 
heden, heeft in «  Daily News »  een lang artike 
gepubliceerd dat handelt over de manier van strij 
den in den naasten oorlog. W ij vatten het kort 
samen.

Het artikel vangt aan met een paar uitspraken 
van bevoegden in krijgszaken. De eerste is van 
Sir Hugh Trenchard, bevelhebber over de En- 
gelsche luchtstrijdkrachten: « Ik  ben vast over
tuigd dat de luchtvloot onbetwistbaar een gevaar- 
iijker wapen is als gelijk welk ander. »  — Ook 
de woorden zijn aangehaald1 van generaal P. R 
O. Grovers, die in 1918 de luchtgevechten aan 
alle Britsche fronten geleid heeft: «  Niemanc 
twijfelt er nog aan, dat in een toekomende oorlog, 
de oorlogvoerenden hun toevlucht zullen nemen 
tot aanvallen met gasbommen, op groote schaal 
Zulk een aanval op groote steden als Londen en 
en Parijs, kan in erïkele uren het verlies vap 
millioenen menschenlevens tot gevolg hebben... 
Alle deskundigen zijn het eens: dat het onmogelijk 
zal zijn om de burgerij tegen de gevolgen van| 
dergelijke aanvallen te beschutten. »

In de laatste jaren hebben vele staatslieoen en 
militairen gewaarschuwd. Ze zegden dat een nieu
we oorlog zou gelijk staan met een oorlog tegen 
de beschaving zelf. Waarom heeft men hun geen 
gehoor gegeven? Waarom spreekt de man-in-de- 
straat van een toekomenden oorlog alsof hij zou 
gelijken op dengene die we hebben leeren kennen?

Hoe komt het dat zulke waarschuwingen on
opgemerkt voorbijgaan? Dat is een van de ge
heimen der moderne politiek. Misschien ligt het 
hieraan, dat zulke inspraken gewoonlijk gedaan 
zijn in militaire termen, b. v. Men heeft ons 
gezegd dat d;e aanstaande oorlog 1«  niet in de 
iiniën maar in de lucht »  zal beslist worden en 
dat «het luchtbombardement een beslissende stra
tegische beteekenis »  zal hebben. Zulke uitspra
ken hebben een vreeselijk gewicht vöör degenen die 
de militaire taal begrijpen, maar ze beteekenen 
weinig voor gewone menschen.

In den laatsten oorlog veroorzaakten de Duit- 
sche luchtaanvallen tegen Londen groote verlie
zen. In elk geval, de grootste Duitsche lucht
aanval werd gevoerd door niet meer dan 36 
vliegtuigen. En tegenwoordig is er een staat op 
t vasteland is —- en wellicht meer dan een — die 

die binnen de 24 uren, ten minste duizend ena- 
chienen zou kunnen mobiliseeren.

Ieder vliegtuig dat zal gebruikt worden in een 
komenden oorlog, zal in technisch opzicht veel 
volmaakter zijn, zal veel meer bommen kunnen 
dragen en zijn «  werk »kring zal merkelijk grooter 
zijn dan 'dien der vliegtuigen in 1918.

Baker trekt er de aandacht op, dat de brand
bommen, die zullen gebruikt worden een vuur 
zullen doen ontstaan dat, gezien de scheikundige 
samenstelling van deze bommen, niet zal kunnen 
gebluscht worden. De «  Berlijnsche Bommen »  
die voor 1919 bestemd waren, moesten op zoo
danige manier «  werken »  dat ze bij ’t ontploffen 
iedereen doodden in een kring van ongeveer 800 
Yards (730 ra.) — De luchtstrijdkrachten zijn 
op groote schaal geoefend geworden tot aanval
len met gas. Wanneer men niet tot een ernstige' 
ontwapeningsóvereenkomst geraakt, is het volstrekt 
zeker, dat elke groote stad in den naasten oorlog 
met een gasbombardement zal worden bestookt.

Men kan zich moeilijk voorstellen, zegt Baker,
wat dit in de praktijk beteekend voor steden
als Londen en Parijs. De meeste Londenaars.
hebben de verwarring gezien en beleefd die ont
staat wanneer 't verkeer op een ondergrondsche 
spoorbaan onderbroken is, op het drukste ver- 
keersuur van den dag. Dit kan hun helpen om 
zich voor te stellen hoe het er in Londen zou 
uitzien, als i e d e r  verkeersmiddel geschorst is, 
als jjansch de stad, midden in den nacht, in vol
ledige duisternis gedompeld ligt, als elke straat op
gepropt is met duizenden en nog duizenden mannen1, 
vrouwen en kinderen, door een panieke schrik
bezeten en als daarbij dan het vreeselijkste bom
bardement dat men zich voorstellen kan op hun 
hoofden neerkomt.

Het is bijna zeker dat in weinige uren groote 
branden, bommen en giftige gassen, van de grootste 
hoofdstad der wereld een puinhoop zoud’en ma
ken waaruit alle leven verdwenen is.

...W ie er nog aan twijfelt, dat we leven op een 
vulkaan, zoolang niet de bewapening door inter
nationale verdragen vastgelegd is, zou goed! doen 
het boek te lezen van den gekenden journalist, 
Mr. Britten Hustin: «D e r  Kriegsgott rührt sich 
wieder». Daarin beschrijft hij in ’t vierde hoofd
stuk een luchtaanval op een Westersche hoofdstad.

Professor Baker sluit zijn artikel met de aan
merking, dat het waanzinnig waré, de Waarheid 
te verzwijgen, over het lot dat ons wacht als men 
het nog eens tot een oorlog laat komen. «  Moes
ten de volkeren in 1914 geweten hebben hoe de 
oorlog 1914-’ 18 er zou uitzien, wie gelooft er 
dat ze zouden toegelaten hebben dat hij losbrak? 
Het is van levensbelang dat ze niet door onwe
tendheid in een nieuwe internationale krisis mee
getrokken worden, want dit ware een ramp, die, 
naar te voorzien is, de gemeenschap zal uitroeien.» 

Uit «V om  frohen Leben», Juni 1927. |

Abonneer op De Mandelgalm

Kerkelijk Pieiiwi
E VAN G ELIE  VAN  DEN ZONDAG 

(Lucas, 19, 41-47
In dien tijd, toen Jezus Jeruzalem naderde, en 

de stad zag, weende Hij over haar en zeitdje: 
Mocht ook gij, en wel op dezen uwen dag nog, 
erkennen wat u tot vrede strekt! Dóch nu is het 
voor uwe oogen verborgen. Want ér zullen dagen 
over u komen, dat uwe vijanden een wal rondom 
u opwerpen en u omsingelen, en u van alle kanten

! Onze sportmannen dié het per velo naar Diks
muide aftrappen nemen: ook best hun schikkingen 
om in groep te vertrekken aan ’t Vlaamsch Huis 

’t Groote nieuws van den dag: de Vlootcon- en lji!een te blijven tot in ’t terugkeeren. Gerard 
ferentie! Zij zal mislukken omdtat de drie groote Vandewalle. afgevaardigde van V.T.B.. zorgt 
mogendheden : Engeland, Amerika en Japan in daarvoor.
die conferentie niet anders gezocht hebben dan; Steekt het U wel in het hoofd̂ , al onze mannen
de versterking van ljun eigen positie, zoodanig vr°uwen en meisjes moeten op 21̂  Augustus me
dat in plaats van beperking van bewapening ter kaar in Diksmuide terugvinden! Geen achterblij- 
zee er veeleer een versterking van oorlogssche- vers waar het geldt onze Vlaamsche gesneuvelden
pen zou uit voortgevloeid hebben. De groote te herdenken om uit die herdenking nieuwe krach
heeren zullen het dus aftrappen naar huis met de ten te putten voor onze verdere strijd.

benauwen zullen: en ze zullen u, en uwe kinderen.beste inzichten om tegen een nakenden oorlog Elk z° ^ e h « t  voort.
uHen zoo sterk mogelijk ingericht te zijn om hun mede- äi A A K U lL U t .   ̂ bondag

menschen nog rapper te kunnen naar den anderen namiddag greep de algemeene vergadering plaatsin u, tot den grond toe verdelgen, en ze zu

in u den eenen steen op den anderen met latent, ' wereld helpen. Spijtig dat die groote heeren zelf van de spaargikfe. De leden waren talrijk opge-
omdat ge den tijd uwer bezoeking met hebt er- niet eens m dfe voorlinies die aangenaamheden van komen en hefcflben het zich dan ook niet beklaagld.
kend. En in den tempel gekomen, begon Hij hen'een oorlogske kunnen smaken! 4 Was een aangename vergadering. Na het wel
die daar verkochten en kochten uit te drijven, 11 Wat er in Rusland zoo al aan ’t gebeuren komwoord van de voorzitter, sprak onze vriend 
terwijl H ij hun zeide: «M ijn  huis is een huis » ?  De Hemel geraakt er wijs uit! In alle geval Declercq over de plicht van alle leden ten opzichte
des gefceds ». Maar gij hebt er een roovershol van ls er weinig goeds van Ult dat « ewest te ver‘ ° nZerL mnohtln|env Zijn woond sloeg in en ieder-,

. „  ' .... . j  t_r - • j  1 wachten. Er waren onlusten in China en dte bol-' een begreep, dat van dte grootmakmg onzer ver-
gemaakt. En dagelijks leeraarde Hij in den tempel, hadden er gauw hun haak in geslegen eenigingen de welvaart van 't Vlaamsche volk

K E R K E L IJ K E  K A L E N D E R  "
7 Z. 9e Z. na Sinxen, semid, com, van 'H.

G. Cajetanus, b. en van H. Donatus. — 8 M.
H H . Cyriacuè efr Gez., mr. M  9 D. Vig. van
H. Laurentius, simpl. — 10 W. H. Laurentius, 

dup., 2 cl. 11 D. H H . Tiburtius enmr.,

in dte hoop langs cjae kant de wereld op sprieten afhangt.
te zetten. Hun troef is slecht uitgevallen en zij] Daarna werden rond de 400 fr. in specie verloot 
hebben het er mogen aftrappen. -{ Gerand Boucherie kreeg dte eerste prijs 50 fr.

Kortelings dachten zij hier in Europa een beter Dan volgden prijzen van 25, 20, 10 en 5 fr. 
gelegenheid te vinden om ons werelddeel hals Vast besloten tot het voeren eener sterke pro- 
over kop te zetten! In Weenen brak eene re- paganda ging de vergadering uiteen.

( , volutie der socialisten uit tegen de regeering. Mannen en Vrouwen, nu aan t werk!
Susanna, mr., simpl. —- 12 V. H. Clara, mg., dup. 'Dadelijk zaten er de bolchevikken bij om ’t spel- Z IE K E N B O N D  E N  V A K V E R E E N IG IN G  
— 13 Z. Vig. O. L. V. Hemelvaart, simp. leke op te hitsen, maar dank aan dte krachtdadige — Nog altijd zijn er inenschen, die wel onze ge-

P A U Z E L IJ K E  M A A N D IN T E N T IE  houding van Mgr Seipel, de Oostenrijksche rijks- dachten deelen, er zelfs voor ijveren, maar van
Opdat men die overal woedende pest van het kanselier, kon hun haring hier ook niet braden.’ onze ziekenbond of vakvereeniging geen lid zijn.

spiritisme met goed gevolg Zou te keer gaan. ’ /«tusschen trachten dezelfde Russen die in En- Allo! Denkt er eens aan! Lid worden van onze
______________ __________________________________geland een voet tegen hun achterste kregen, we- inrichtingen is de beste propaganda!

derom nieuwe betrekkingen aan te knoopen.

Palmolive-Zeep
Een handelaar uit Thielt had bij’ een zekeref 

Heer Louis Sanders te Brussel, een partij Palm
olive-zeep besteld en kreeg die, behoorlijk toe-: 
gezonden samen met reklaamdruksels. Die had

*t Zal echter zoo gemakkelijk niet gaan.

Stadsnieuws

' NAAR PO E LC A P E LLE
) Vandaag 7 Oogst wordt de vlag ingehuldigd? 
van het K. V. N. V. «  Meester Butaye’s Vrien
den »  te Poelcapelle. Meer dan 60 bonden nemen 
deel aan het feest.

Wij dringen ten zeerste bij onze vrienden aan,
G O U D E N  JU BELFEEST. — Maandag c,at alwie door geen grondige reden belet is aart,

onze West-Vlaamsche vriend nu wel zeer graag laatst vierden dte echtgenootten François Soenen- het feest deelnemen zal. Dien dag moet <fc af-,
onder zijn klienteel verspreid, maar... ze waren Vanhaverbeke, hun gouden jubelfeest. vallige burgemeester dier gemeente zien
uitsluitend in ’t Fransch gesteld, nu veroorloofde . De geburen hebben op waardige wijze deze gansch het nationale Vlaanderen, met de werking

heugelijke gebeurtenis gevierd.
Wij biedfen aan de Jubilarissen onze hartelijkedte man zich de vermetele opinei, dat, in een VI.

stad de voortreffelijkheid van ’s heeren Sanders gelukwensen aan. t
produkt derwijze zeer weinig kans had op ap- A P O T H E K E R S D IE N S T : 's Zondags is er
préciatie. Dus zendt hij zijn leverancier een vrien- maar één apotheek van stad open. Apotheker van
delijk briefken, hem verzoekend om Vlaamsohel dienst: Michel Verhamme, Roeselaerstraat. /
sche reklaamdruksels. S TE U N FO N D S . — Overdracht vorige lij-

En daar krijgt hij een antwoord in t Engelsch, sten 122.20 fr. Voor t muziek: 2, J. H. 5; J. 

dat wij vertalen:

Waarde Heer,

der Vlaamsche nationalisten van zijn gemeente, 
zich solidair verklaart.'

Allen dus dien dag naar Poelcapelle!! Vorming: 
van den stoet om 2 'ƒ2. Optocht om 3 ure!

STAD ISECaiKM
Samenwerkende Maatschappij voor het bouwen 
van goedkoope woningen «  ISEG H E M SC H E 

B. 5; M. W. 2;; P. D. 4. Voor 't blad. Leve B O U W M A A T S C H A P P IJ », 
ons blad 2; uit dank 5; Zelfbestuur 2; J. N. 0.50. Openbare aanbesteding
L. G. 0.50; M. V. 1; P. D. 1: M, V, 1; 23 Augustus 1927 om 11 ure in de gewone zaal

Verontschuldig ons niet vroeger uwe postkaart H. D. 2; onbekend 5. Totaal 160.20 < van het stadhuis voor het bouwen van veertien
te hebben beantwoord, die geschreven is in eèn B E R IC H T A A N  O N ZE  A B O N N E N T E N . aaneenpalende woningen in de Belle-Vuestraat..
taal, die we niet kennen. W é zullen ons best' — Aan onze vrienden die nog hun abonnement i Begrootingstaat 353.913.32 fr.
doen uit te vinden, in welke taal ze geschreven nieî. betaald hebben, zal in dfe eerste dagen een Borgsom volgens artikel 17 en artikel 30

’ ..1-1 1 . • I.....* „  fcwijtschnft door dte post aangeboden worden. het bijzonder lastenkohier
is, en voor oogen 1 lerus z Vriendtelijk verzoek t’huis die noodige onderrich-i De aanbiedingen op zegelpapier vergezeld van
een chineeschen vertaler. Gelukt het ons me , an tjngen te geven ten einde alle onkosten te ver-j een ondergeteekend bordereel de eenheidsprijzen' 
kunnen we ze altijd nog sturen aan den oud-gouver- mijden. \ meldende der uit te voeren werken, alsmede van
neur van België, Dr Von Bissing, in Duitschland. Z IT T IN G  V A N  D E N  G E M E E N T E R A A D , het bewijs van storting eener borgsom van duizend1 

Weet ge wie Louis Saniders is? Luistert. I— Toekomende week tfèrslag over de zitting van frank door artikel 34 van het bijzoïidfer lasten-

van

Een Nederlander genaturaliseerd belg, is ge den 5 oogst. , kohier vereischt, zullen moeten ingediend worden
huwd met een D u i t s c h e  da me  evenals onze 1 N A T IO N A A L  V E R B O N D  D ER IN V A - ten laatste tegen 20 Augustus toekomende, per

(|er L IE D E N  (N . V . I.) Afdeeling Iseghemi. — Feest aanbevolen brief onder dubbel omslag aan den 
ter gelegenheid van het Vijfjarig bestaan, op Heer Edmond Staelens, zaakvoerder der Maat- 
Zondag 14 Augustus 1927. I \ schappij voor Goedkoope Woningen, Gentstraat

PR O G R A M M A ’ Nr 20 te Iseghem met de melding «  Aanbieding
M o r g e n s -  r f VOOr ^°uvven van goedkoope woningen ». De

Aanbie-

sympathieken vorst, en is vertegenwoordiger 
palmolive-zeep.

Dus Vlamingen-chineezen, koopt voortaan palm-, 
olive-zeep en wascht er u mee tot ge van alle 
vreemde smetten vrij zijt ! T e  9 uur,6Vergadering van dfe H .H . Voor- Wienomslag zal het opschrift dragen:

zitters der Invaliedenbonden van West-Vlaanderen. dlnS. voor het bouwen van veertien aaneenpalende;
Te 11 uur, algemeene vergadering van dien W0£5inSen Jn de Belle-Vuestraat te Iseghem.» 

Bond Iseghem' i .«■•1 ^ ans* bestek en lastenkohier zullen berustenr
» T e  12.30 uur, Afhaling van den Heer algemeene' */lr lnz* f  der belanghebbenden, ten huize van

De «  Y persche Bode» schrijft over dfe onthul- voorzitter Leclercq; a); ontvangst aan 't station; H ®er c-dmond' btaelens, zaakvoerder der Maat-
ing van het gedenkteeken ter nagedachtenis van b) ontvangst op het stadhuis. sc â 5 !ï v̂ or bouwen van goedkoope wonln-»

dte Britsche gesneuvelden te IJper: 's N a m i d d a g s :  « fe", 20 Gentstraat, Iseghem, bi, de Nationale*
Te 4 uur, optocht van dte Invaliedenbonden van Maatschappij voor goedkoope woningen en woon--

Albert en Lamme Goedzak

«  Terwijl de koning en lord Plumer de Zegepoort 
doorwandelden en langs den binnentrap op dfe wal-

West-Vlaanderen naar het standbeeld. Neerleggen vertrekken, Spastraat, 56 te Brussel alsook ten
van een bloemtuil.'  ̂bureele van den Heer Spriet Albert, Bouwmees-,

en kwamen, werden in de zijbeuken honderdeni Aansnraken ,dnnr Makker T eelprrn Altrpmppn«: ter, btatiestraat, Nr 4 te Iseghem, alwaar mert
kronen neergelegd door de moeders:, weduwen Voorzitter. Makker Leenknecht, Voorzitter van ! allf  verdere inlichtingen bekomen kan.

Iseghem, 4 Augustus 1927.en weezen en döor dfe afgevaardigden van Engel-' den plaatselijken bond.
sche, Vlaamsche en Belgische groepen. De Vlaam-’ Daarna optocht door de voornaamste straten van j
sche’ IJpersche bevolking heeft den koning heel stad- Gezellige bijeenkomst in 't lokaal

Goudten Leeuw »  en premieloting.

Namens de Iseghemsche Bouwmaatschappij 
Qe I De Zaakvoerlder, De Voorzitter,

I Edmond Staelens i Robert Holvoet

B IE R U ITV O E R . -  A l onze leden worden' R  .S‘ r° n" PercLeele»  bouwgrond toebehoorencfaco el ontvangen. &  was geestdrift onder de Engel- 
schen en de franschgezindfen — doch nievers hoor- i 1 v m  uiue leuen wuraeii <je Iseghemsche Bouwmaatschappij en gele
den we ’f geroep «L e v e  dfe koning» -  overal ^ n t mg® d aangeraden hun drankaankoopen gen Nedtenveg zijn uit ter hand te koop. -  In-
«V iv e  le Roi »  -  Steller van dees artikel stond £  doen van de ,S; M ’ Vlaamsch lichtingen, Gentstraat 20 te Iseghem,

, . , . . .  Huis. Dagelijks komen nieuwe khenten bi>. Allo , 1
nj een groep buitenmenscnen... er was met een . . ------- ------

v ,» v. -, , » - mannen, nog elk een duwke!
van die gasten, die zelfs zijn hoed ot muts afnam,
dat is teekenendL De Vlamingen, die uit natuur 
zoo monarchistisch aangelegd zijn, hebben voor
den koning der Belgen geen genegenheid meer. 
Taid de koning die mannen kordaat tegengewerkt, 

die zoo cynisch dte Vlamingen negeeren, had hij

lieven
- Maandag 8 Oogst

Vlaamseb
V L . N A T . V E R B O N D

geen vergadering.
F E E S T A V O N D . Maandag 8 Oogst te» 

zich Vlaamschlievend getoond, hij zou geen beter* 7 V2 uur feestavond. De welbekende zanger heer j tegenovergestelde te overtuigen willen wij hier ter 
onderdanen dan de Vlamingen gevonden hebben; van Trigt zal er optreden, ’t Schijnt dat het iets-loops onze werking ietwat toelichten.

mGELMUSfSTER
In onze gemeente is het veelal de modle én 00kj 

de gewoonte van ten rechte en ten onrechte te 
morren en te klagen; zelfs sommige onzer vrienden 
beweren dat er niets, dan toch te weinig ge
daan wordt. Doch om die zwartzieners van het

doch hij heeft ons veel beloofd en niet gegeven.
Vroeger zou dat gepakt hebben, doch Lamme . ... , .
^  . I . r , ___ dat hij op tijd is

puiks zal zijn. ,
Allen er heen! Ingangsprijs 1.00 fr. Ieder zorge;

Goedzak is nu eenmaal 
natuur. »

in het verwisselen van

EEST ONTGOOCHELING
De «  Gazet van Antwerpen »  legt nadlruk op Harmonie, 

iet godsdienstig karakter van de plechtigheid te

M U ZIE K LE S S E N . -  Na Iseghem kermis 
worden er in ’t Vlaamsch Huis speciale lessen 
van notenleer (muzieklessen) gegeven ter oplei
ding van nieuwe muziekanten voor dfe Vlaamsche»

Aangezien die lessen maar aan een 'beperkt'
Jper en »telt in het licht, hoe het ons, katholieke getal leerlingen zullen gegeven worden zijn dte

n I • , herhebbers verzocht zich zoo vroeg mogelijk op 
dat van BelgischeVlamingen, in het hart gaat 

zijde hier op een tekort moet gewezen worden: 
Ook de koude, om niet te zeggen de banale 

redevoering, door onzen koning uitgesproken voor 
iet Britsche memoriaal, stak af tegen het geest
driftige, het godsdienstige gevoel, dat de aan
spraak van lord Plumer doorzinderld|e.

te geven aan Jozef Heldenbergh of een bestuur
lid der Vlaamsche Harmonie. Niet uitgesteld! 

De Bedevaart naar Diksmuide.
— Onze eerste oproep voor de Bedevaart bezorg-: 
de ons reeds talrijke inschrijvingen voor de auto- 
reis! Daar het aantal plaatsen beperkt is verzoe
ken wij al onze vrienden z o o  v r o e g  moge -

. . . . . , « • j, 1 ij k hun 11aam op te geven bij Jozef Helden-,
Die redevoering was heel en gansch geschoeid ^  of een bestuurU;[i V .O.S. o f bij den lo

op moderne vastelandsche leest, en de , ransche Paalhouder van t Vlaamsch Huis. De prijs voor
radicaal Heriiot zou het gewis niet anders ge- de autoreis is 12 frank. Laat U  op tijd inschrijven!
zeid hebben. De vermindering van 35 %  op den ijzerweg

Voegen wij daaraan toe, dat, wanneer lord wordt slechts toegestaan aan degenen die in groep
lumer het monument «in den naam des Vaders, - rf If n van ten lnl,nste 20 en daartoe 600 sPe- 

, rr r rj ■ j• j  n  ciale aanvraag doen aan dfe statieoverste. Lhedes z.oons en des Heiligen Ueestes »  onthulde, f  .... . ,. ,■ . aanvraag moet zoo gauw mogelijk ingediend wor-
ele officieele omstaandfers een kruisteeken maak, ^  Zondag zal er gelegenheid zijn in ‘t Vlaamsch 

ten. D'e Belgische koning niet, Huis om U  te laten inschrijven.

Onze tegenstrevers waanden ons reeds lang dood 
omdat zij zoo weinig van ons vernamen dloch eer
lijk moesten zij bekennen dat wij toch over hunne, 
werking beter ingelicht waren dan zij wel kod
den vermoeden. Regelmatig om de veertien dagen, 
houden wij onze vergadering ofschoon men ons 
voor ide massa doodzwijgt. De K. V. N. Studie-1 
kring beoogt de ontwikkeling zijner ledlen op po
litiek, sociaal en economisch gebied en zal met! 
de beperkte middelen waarover hij beschikt eene 
keurbende vormen waarmedfe binnen af zien ba ren: 
tijd wellicht rekening zal mogen gehoudfen worden.'

Wat bijzonderlijk dient gemeld is, dat wij eene 
VI. Boekenhalle ter "beschikking stellen van alle1 
katholieke Vlamingen: daar vindt men werken on
zer beste VI. schrijvers en dichters zooals. E|d- 
ward Vermeulen, Hendrik Conscience, Felix Tim-' 
mermans, Priester Verschaeve, Guido Gezelle, 
Ernest Claes, enz. alsook het boek: «  Socialismus 
en Ware Leering» door E. H . Lootens,, ge
wezen onderpastoor der gemeente, ook nog be
schrijving met vragen en antwoorden over Rerum 
Novarum en meer andere.

Binnen kort beginnen wij eene reeks besprekin-J 
gen om onze leden goed op de hoogte te houden

van den toestand alsook om' de halfslachtigen en 
niet-durvers ten volle te overtuigen.

W ij hopen dat onze werking en ons doel zal 
bijgetreden worden door alle Vlaanisch-voelende 
én strijdende dorpsgenooten en door een gezellig 
samenzijn zullen wij onze felbestreden overtuiging 
staven en meteen onze eigene kennissen en die 
van anderen bevorderen. Dat niemand dus zich zelf 
of anderen als nutteloos achte : zelfs de zwakste 
hand kan en moet met bewustzijn en taaie volhar
ding ons Vlaanderen van weleer helpen herop
richten.

— N A A R  D IK SM U ID E . —  Ingelmunster 
gaat per auto naar de 8e bedevaart naar de 
Graven van den Ijzer en zal vertrekken aan de 
«  Drie Koningen »  om 8 ure stipt. Prijs 10 fr. 
per man. Verscheidene autos zijn beschikbaar. 
Men gelieve vóór 10 Oogst in te schrijven, gezien 
de plaatsen zullen beperkt zijn. Terugkeer uit 
Diksmuide om 6 ure s avonds. Men- schrijft in 
bij M. Ach. Soenens, Drie Koningen en bij 
Gaston Comeyne, Iseghem straat.

CACHTEM
Op Zondag 14 Augustus aanstaande grootsche 

feesten ter gelegenheid der inhuldiging van het 
H. Hartemonument.
; ’s Morgens om 6 ure H. Mis en Communie 
voor den H. Hartdbond.
- 10 ure Plechtige Hoogmis gezongen dbor de 
Vlaamsche Koorzangmaatschappij «  De Kerels »  
Van Einelghem.

3 ure Grootsche optocht langs den gravier van 
Cachtem-Rousselare, waaraan zullen deelnemen :

20 H. Harteböoden: 6 muziekmaatschappijen; 
4 Praalwagens.1

Daarna toewijding dter gemeente aan het H . 
Hart; Plechtig lof in open lucht, lofrede van 
E. P. Tillo.
; Concert op de Kiosk der Markt.

EIL.fi EK PERS IM DIEMST 
DEK KINDERBEPERKING*»- , 

PRO PAGANDA
De «  Koelnische Volkszeitung »  gaf onlangs, 

onder titel «  De kinderzielen klagen u aan »  en
kele aetueele beschouwingen over het aandfesl van 
kinema en pers in de uitbreiding van de kunst
matige kinderbeperking.

Men stelt vast dat in Duitschland tegenwoordig 
jaarlijks 700.000 kinderen in den moederschoot 
gedood worden: bijna de helft van al de geboorten.

§ 218 van het Duitsch strafwetboek (overeen
stemmend met § 144 van t Oostenrijksch straf
wetboek) dat de bescherming van het kiemende 
leven op t oog heeft, wordt tegenwoordig op 
de heftigste wijze bekampt.

De mode- en schoonheidstijdschriften, ja zelfs 
dagbladen die men voor ernstig houdt, maken 
in hun feuilletons systematisch propaganda om 
de straf op de kindermoord! te doen vervallen, 
insgelijks ook dfe films, zooals: «D e  § 218», 
«  Moet de vrouw moeder worden? », «  De kruis
tocht der vrouw »  e. a. m. In verschillende steden 
verzet men zich tegen deze filmen, maar tever
geefs. Merkwaardig is de houding van het Duit
sche rijksfilmblad aan wiens hoofd een katholiek 
hoofdredakteur staat. De filmpolitie van Mün
chen had vroeger, met het oog op haar volks- 
zending, de opvoering van «d e  kruistocht der 
vrouw »  verboden, doch later werd ze toch toe
gelaten. In een artikel: «  Beiersche uitzonderings
toestanden in de filmcensuur », laakte voornoemd 
rijksfilmfolad, deze feiten op cynische wijze. 

Uit «  Schoenere Zukunft », Weenen, 6-2-27 [

DE VRAAG,
H O EVEEL MENSCHEN DE AARDE  

VOEDEN KAN
leeft de Berlijnsche aardrijkskundige Penck in 
een reeks van wetenschappelijke voordrachten be- 
landeld. Hij verdedigde, in tegenstelling met de 
gebruikelijke opvatting, de stelling dat dfe tegen
woordige 'bevolking slechts een heel gering deel 
uitmaakt van de menschenmassa die de aarde op
nemen en onderhouden kan.-

Terwijl de gezamenlijke bevolking der aarde 
tegenwoordig 1800 millioen is, kan ze, volgens 
3enck, gemakkelijk voor 8 duizend millioen, 
menschen levensmogelijkheid bieden. De tegen
woordige bevolkingsstand komt dus op meer dan 
20 °/o van het mogelijk maximum. De aardrijks- 
cundige Fischer gaat in zijn 'beweringen nog verder 
en verklaart, dat de bevolking der aarde 62.000 
millioen kan zijn. Beide geleerden nochtans zijn 
overtuigd dat het Europeesche vasteland zich reeds 
dicht aan dte grens der overbevolking bevindt.

uropa telt tegenwoordig 400 millioeri inwoners, 
doch biedt echter voedsel voor 560 millioen men
schen.

Derhalve is reeds 80 tot 85 %  van het rnoge- 
ijk maximum bereikt. Gansch anders is de ver- 
ïouding in de overige werelddeelen. In Azië leven 
er tegenwoordig 1030 millioen menschen; er is 
nog plaats voor 1700 millioen zielen. In Afrika 
even er 140 millioen menschen; volgens Pencks 
jerekening konden daar 2300 millioen menschen 
gunstige levensvoorwaarden 'vinden. Oceanië heeft 

millioen inwoners, waar er echter over de 500 
millioen zoudten kunnen zijn. Zuid-Amerika ver
mag nog 1200 millioen menschen op te nemen en 
Voord-Amerika ook nog 700 tot 800 millioen, 
n den loop van één eeuw zijn alleen uit Europa 

31 millioen, uit Azië 6 milliöeh menschen naar 
Amerika verhuisd!. De bewering, dat er te veel 
menschen zijn op de wereld, houdt dus geen steek. 

'Uit «  Schoenere Zukunft », 1 Mei 1927.



Sociale en Syndikate krön ijlt
V R A G E N  W E R K :

Een snijder en losse werklieden.

W O R D E N  G E V R A A G D

Leerlinge stikster (zwaar werk) en een. stik- 
ster (zwaar werk):

CHINA ROEPT

In de Chineesehe nijverheidsstreken zijn dfe 
toestanden ongelooflijk slecht. Shanghaï is een 
typisch voorbeeld ervan. Dezelfde slechte toestan
den vindt men terug in de andere havensteden.

Na een lange agitatie tegen den kinderarbeid 
besloot het stadsbestuur van Shanghaï in 1923 
een komiteit te stichten om den toestand te on
derzoeken. Deze onderzoekskomimissie steldé vast, 
dat in 274 fabrieken der stad meer dan 22 dui 
zend kinderen beneden 12 jaar gebruikt werden. 
Ze werkten gemiddeld 12 uur per dag, van 's mor
gens 6 u. tot ’s avonds 6 u. Verder vond men 
dat, zoowel op den dag als 's nachts, zeer veel 
kinderen aan den arbeid waren die nog geen 6  
jaar telden. De kinderarbeidskommissaris der in
ternationale koncessie deelde mede dat kinderen 
ook reeds vanaf 5 jaar aanvaard werden.

In de Chineesehe fabrieken staan, tusschen de 
machienen in, gansche rijen korven met slapende 
kinderen. Kleine kinderen, die moeten werken, 
maar die door overmoedheid of ontkrachting door 
den slaap overmand worden, liggen slapend in 
hoeken en kanten, sommige bloot, andere in kor
ven o f groote hoopen boomwol verstoken.

Agenten gaan in de landelijke gebieden, huren 
er de kleine kinderen, brengen ze naar die nijver- 
heidsmiddens en verkoopen ze letterlijk aan de 
grootondernemers en fabrikanten. De ouders ont
vangen gemiddeld 2 dollars per maand, de agent
4. De groote winst gaat natuurlijk naar ’t kapi
taal, in wiens dienst die arme kleinen moeten 
zwoegen. De kinders zelf krijgen geen geld in 
handen. Kost en onderdak is ontoereikend en 
allerellendigst*

Sherwood Eddy, de internationale sekretaris van 
de Christen vereeniging voor jonge mannen, die 
in 1923 de arbeidstoestanden zorgvuldig onder
zocht, deelde een en ander mede over zijn be
vindingen. Over een groote stekjesfabriek in Noord 
China schrijft hij: « Wi j  vonden daar 100 werklie
den, meestal jongens tusschen 9 en 15 jaar, die 
werken van 4 u. 's morgens tot 8 Vk u. ’s avonds; 
’s middags hebben ze maar een paar minuten on
derbreking. Ze werken gemiddeld 15 uur per dag 
en 7 dagen per week, dus zonder een vrijen Zondag 
Die jongens ontvingen 6 tot 10 cents dagelijks, 
de mannen 25 cents.

De onderneming had een ziekenhuis en dage
lijks gingen ’n 80 mannen en jongens er naartoe 
om een of andere behandeling te ondergaan of' 
een geneesmiddel te bekomen. »

Dezelfde Eddy schrijft over zijn bezoek aan 
een Chineesehe tapijtfabriek, waar de schoonste 
«  Persische »  tapijten gemaakt worden voor de 
millionnairs in Amerika en Europa : «  Hier wer
ken 12 honderd knapen en jonge mannen van 9 
tot 25 jaar. De meestergast ontvangt 8 dollar per 
maand, de andere werklieden 4 tot 5 dollar en 
hun eten. Mannen en jongelingen werken gemid

deld per dag 16 uur, van '5 Va u. ’s morgens, 
tot 10 uur ‘s avonds. Het meerendeel der jongeren 
werkt eerst 3 jaar als leerling —  die worden 
niets betaald en Icrijgen enkel de kost. — Deze 
z. g. leertijd is eigenlijk een valstrik, een straatje 
zonder einde, want deze jongens hebben na dien 
lèertijd geen toekomst voor zich. Na hun proef
tijd kunnen ze riksja(*)-koelies worden en een 
schamele 15 cents per dag verdienen. »

(Vervolgt.)

(* ) Riksja is een tweewielig trekkarretje waarin 
rijkere Chineezen zich laten rondvoeren door riksja- 
voerdersJ ’ I

NUTTIGE  W E N K E N
Verf vlekken op de handen verwijdert men ge

makkelijk met mosterd

BORMS
voor ’t Gerecht

(Vervolg)
Er gebeurt hier ook een annexatie, een aan

hechting van de geesten, en dat geschiedt reeds 
Sedert jaren en jaren, én door het bestuur én door 
het onderwijs. Alle machten te Brussel werken 
te zamen, om Brussel dat Vlaamsch was te ver- 
franschen. Waar eens een hertog "Jan van Brabant 
zijn moedertaal z o n g  in zoete minneliederen en 
heerlijke gedichten, dat Vlaamsche Brussel is ge
worden een verbasterde stad; «un lieu tragique» 
een tragische stad, hier 'zijn de «  déracinés ». Het 
is /jtioals de groote Max Rooses die veertien dagen 
voor het uitbreken van den wereldoorlog gestor
ven is, eens schreef over het onderwijs in Brus
sel : «  Hier wordt een volk vermoord ».

En daar zouden wij, die dat als een bloedende 
wonde in ons hart vpelden, niet mogen tegen op
komen? En als wij het doen zouden wij e e r 
z u c h t i g  zijn? Neen, dat is geen eerzucht maar 
wel rechtmatige fierheid van ons ras? W ij zouden 
ons Vlaamschzÿn niet mogen trouw blijven, en 
in den hoogsten nood van ons volk zauden wij 
niet mogen doen hebben, wat wij deden omdat 
anderen die minder Vlaamsch voelen het afkeur-,

BURGERSTANDEN  
Iseghem

G E B O O R TE N . — 1. Anna Holvoet, d. v. 
. . . Maurice en Elisa Vanwynsberghe, KI. Hareb

I Zinken voorweden remigt men gemakkelijk döor beke 114. -  2. Germaine Bourgeois, d. v. Louis 
i ze te schuren met zout en azijn. Naspoelen met en Margarita Delaere, Mandelstr. 52 —  3. Ge

noveva Denys, dt v. Theophile en Germaine Mar-warm zeepsop.
Met een paar druppels paraffine aan het schoen

smeer toe te voegen, kunt ge ook vochtige laarzen 
glimmend poetsen.

Een gronderige smaak van visch verdrijft men 
door ze te koken in water, waarin men een kost 
brood heeft gedaan.

Om verslensde groenten weer frisch te maken 
weeke men ze gedurende een uur in koud water 
waaraan citroensap is toegevoegd.

Om verkleurde zakdoeken weder helder te krij
gen, wrijve men ze in met keukenzout. Waarna 
ze gewoon worden uitgewasschen.

Om een aangesneden kaas te bewaren, bestrijkt 
men dien aangesneden kant met een dun laagje 
boter en wikkelt het geheel in een stuk papier.

tyn, Krekelstr. 49.
O V E R L IJD E N S . —  1. Anna Holvoet, 2 d. 

d. v. Maurice en Elisa Vanwynsberghe.
H U W E L IJ K E N . —  Camille Vanha verbekei, 

handelsbed. 33 j. en Martha Vanoplinus, dienstm.

Kortrijksçhe Bouw- //<?£/ gij pijnen in de lenden ?
en Hvpotheekkas Kunt g ij moeilijk ° t  pijnlijk uw wa-

J  r  fpy ‘yi'1/ybp'H
Bureel: Groote Harkt, 1, KO RTRIJK  ^ muiten.

  Spreekdraad 382    Is tifw  watevtvoebelottesterkgekleurd^
„  , n ,, . 1Q Lijdt pH aan jicht, heup jicht of lenden-Kantoor open alle werkdagen van y tot lz en ..

van 2 tot 5 uur. jicht f
A L L E R H A N D E  IN L IC H T IN G E N  Z * f'* g ™  door Rheumatiek g ekweld ?

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen, Z i1 H  UWß V O etm  ^ Z W O lle n  ?

24 j. b. alh. won — 2 Jules Vermaut olieslagers-; over *• overnemen van pachthoven in Frankrijk. Is g e h e e l  UW llchaUTH  O n ts te ld d 00V  een  

gast' ? 5 ,V en Victorilie Parmentier, spinster, ' Opmaken van Plans en Bestekken v u i le n  b ra n d

voor ’t bouwen van huizen, villa’s, fabrieken, enz.
26 j. b. alh. won.

— Allerhande Verzekeringen — • 
BRAND - LEVEN - O NGEVALLEN

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

LA C H K R U ID
E E N  Z W A A R  V E R L IE S

— Daar lees ik in de courant, dat de oude 
rentenier B. gestorven is.

— Ja, het is een zwaar verlies voor mij.
—• Was hij een bloedverwant van u?
— Neen, maar ik was zijn geneesheer.

M IS L U K T E  A FW IJZ IN G
Huisknecht: Mevrouw "cle gravin kan u heden 

niet ontvangen.
Modiste (een rekening van vijf honderd1 frank 

aanbiedende) : Zij behoeft niets te ontvangen ; 
slechts te betalen.

V A N  V O G E LS
Van de ooievaars komt in Maart of April de 

man het eerst terug om het oude nest te kalefa
teren en opnieuw Sïerk te bevestigen. Eenige 
dagen later komt dan mevrouw uit het Zuiden.

D A T  W A S  O N M O G E L IJ K
In zekere club sprak men over een der mede

leden, die toen juist niet aanwezig was. I
— ’t Is toch een beste vent! riep er een, hij 

spreekt nooit van iemand kwaad.
—- Hoe kan hij ook kwaad van een ander 

spreken, viel iemand in de rede; hij spreekt alleen 
over zichzelven.

V O O R  DE R E C H T B A N K
Rechter: Beklaagde, je bent al verscheidene 

malen veroordeeld voor dronkenschap, lam ilooperij, 
mishandeling, diefstal...

Beklaagde: Zou u Wat zachter willen spreken, 
Edelachtbare? Mijn aanstaande schoonvader is 
in die zaal en u zou mijn vooruitzichten kunnen 
bederven. . —  ............ .... «

O V E R T R O F F E N  
A  tot B: Kijk eens, ik zie een vlieg op ’t haan-t 

tje van den toren zitten.
B. Waarachtig en ik zie, dat zij gaapt en een 

holle tand heeft.

voorwaarden

SCHEEPVAART
Van 28 Juli tot 3 Oogst 1927. — Vroom enf 

Vrij en Emile, beide met beurtgoed voor ver-, 
scheidene. —  Blanche met kolen voor E. Ver-«
straete-Vanlauwe. —  Sosie met kolen voor Car- Î . , , . . .
lier. -  Plage met kolen voor Vermeulen, - k ' op vaste eigenfJommen aan ,de meest voonfeelige 
Maurice met kolen voor Robert Thanghe, Roe-' 
selare. — Légio met hout voor de gebr. Ver- 
straete. — Bertha, Mater Dei, met lijnzaad1 voor 
de gebr. Vandemoortele. — Morgendster, Ger^ 
maine en Brabo alle drij met lijnzaad voor Alf.-.
Dassonville, Lendelede. —  Danaro, met maïs
voor Med. Vandenavenne-Devos. -  Evenaar meWW A AR 0M  hoesten ^  ßorstpillen La -  
ciment voor de W . Dumouhn en G. Decaigny. j lem an  y  rariikaiaf genezenV

WAAROM kioorst of tandpijn lijden als Ca
chetten Képhil die doen ver-

Waarom ? ? ?

KOM T ZIEN ! KOMT ZIEN!

Opening van een nieuwen winkel

Valere Rousseau
Gentstraat, 23, ISEGHEM

Alle slach meubels, alsook matrassen in windhaar 
en flocon, hooldknssens, kleine kussens, kinder
bedden, couverten, zetels, clubs, kinderrijtuigen, 

enz... enz...

V E R G E L IJ K T  O N ZE  PR IJZE N  21 f7

Grasinriektingen
G A S V U R E N  van alle merken en prijzen.

G O ED E H O E D A N IG H E ID

Centrale verwarming

G E Z O N D H E ID S IN R IC H T IN G E N

A. Seynhaeve
Roeselaerstraat, 133, ISEGHEM

Telefoon 222

G E W A A R B O R G D  W E R K  30/7

Ontwapening en geheime diplomatie kunnen 
nooit samengaan. (Australian Worker.)

O NGELO O FLIJK  EN TOCH W A A R  

Baden in galvanisé met 

gasverwarmingstoestel aan 445 fr. 
Baden in galvanisé vanaf 185 fr.

Germ. Ghekiere-Dayek
Roeselaerestraat, 88, ISEGHEM

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

Gasinrichtingen 

Spoedige bediening

Zink- & Loodwerk 

Matige prijzen

den en aanvielen? De beer Advokaat-generaäl zou 
met zijn rekwisitorium op reis kunnen gaan. Hij1 
zou het kunnen uithalen te Praag tégen Mazaryck, 
een Borms daar; hij zou het tegen dezen hebben 
kunnen uit spreken... waren de Habsburgers niet 
ten gronde gegaan. En hij zou kunnen voortreizen 
naar Warschau, en hadde er daar ook mee kunnen 
uitpakken... ware het tzaristische Rusland niet 
gansch uiteengevallen. En hij zou kunnen Wilson 
opzoeken. Maar het kon wel zijn, dat Wilson reedsi 
iet boek van Dr Van de Perre: «T h e  language 
question in Belgium »  gelezen heeft ; want tegen
woordig houdt men zich veel bezig met de Vlaam
sche beweging, met het Vlaamsch nationale vraag
stuk' ook in ’t buitenland. En Wilson zou dan 
antwoorden : «  Maar die Vlamingen hebben recht 
op wat zij vragen. Dat is regelrecht tegen mijn 
programma, wat in België gebeurt! en dat moet 
veranderen. »  U  ziet het hangt 'af, welke partij 
in een land wint o f verliest dat men landverrader 
o£ dienaar van het land genoemd wordt f

iviijnneeren, ik neo mijn land en mijn vol« willen 
dienen.

En nu wil ik U wijzen op den ontwikkelingsgang 
in mijn optreden. 1

In het begin van den oorlog heb ik naar het 
woord van den Koning gehoopt en al mijn ver
trouwen in onze eigen regeering gesteld. Ik heb 
jongens aangezet naar het Front te gaan. Was ik 
zelf geen huisvader geweest van 6 kleine kinderen, 

had ik niet mijn vrouw gehad om voor teen

zorgen, ik ook zou gegaan zijn, al was het ook 
maar om den moed onzer jongens hoog te houden, 
en ze ook Vlaamsch te doen blijven. Het is 
maar, wanneer wij zijn beginnen inzien, dat van 
den oorlog misbmik werd gemaakt om den toestand 
van het Vlaamsche volk nog te verergeren, wan
neer wij zagen en hoorden wrat de franskiljons 
deden en zeiden, U weet wat franskiljons zijn; 
taal- cn volksverachters, gij hebt er hier heeren
o. a. een advokaat die Vlaamsch kende, maar 
die het vertikte die taal te spreken, goed genoeg 
voor knechten en meiden, welnu, toen wij zagen 
wat de franskilions wilden en zij staken dat niet 
onder stoelen of banken : «  Après la guerre on 
ne parlera plus flamand »  na den oorlog is het 
uit met het Vlaamsch, toen zijn wij den strijd 
begonnen.

De taalstrijd vóór den oorlog was reeds scherp. 
Wij hadden groote Vlaamsche redenaars gekregen 
in de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De 
legerwet werd voorgesteld, en had men toen ge
luisterd naar ons, flaminganten, al datgene wat 
nu gebeurd is, zou niet geschied zijn, dan waren 
die wraakroepende toestanden in het leger on
mogelijk geweest, maar de vraag om Vlaamsche 
en Waalsche regimenten werd afgewezen. Even
eens de Vlaamsche amendementen bij de school
wet. De heer Advokaat-Generaal heeft erop ge
wezen wat al wetten .het Vlaamsche volk ver
kregen heeft. Het is begonnen na 1870, maar wat 
al moeite heeft dat niet gekost. (Vervolgt.) (

Dit alles zÿn de zekere kenteekens 
dat uwe NIEREN, BLAAS o f  

LEVER  ziekelÿk *jjn en gij  
zoohaast mogelÿk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Oalila Pillen
en 

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be

ter Apotheek Lalem an al- komen door het gébruik van deze wondere genees-
les kunt verkrijgen om U gezond micklelen_ zijn het l)este W i js  dat zij alleen in 
te maken? . .

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol-

dwijnen?
W1AAROM 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

DUS voor alles naar de

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

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

ledig te genezen.

Verkrijgbaar in alle 
goede Apotheken

Rosselle-Maertens
SPIEGELS, MEUBELS, V ITRAUX, GLEIERS «fc SPEELGOED

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

Meenenstraat, 77. ISEGHEM m

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

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door Mullie’s Konijnenpoeder te
gen D IK K E  B A LG E N , afloop, schielijke sterften, ziekten der maag, ingewanden, waterorganen, 
zilte, enz. Begunstigt den groei.

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

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

Houdt uwe verkens Pnp/tpr M<||ljp
gezond met ^ 1 / v U v l  i T l L I l U w  gebruiken.

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

te hebben met eene doos
POEDER  M ULLIE

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 ULLIE
G E N E E S T : Verstoptheid, geen eetlust, Het vuur, pokken, afloop, neus-, keel-, darm- en long

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziek en, jaeit, vlie
gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr. de doos in alle  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. — De twee wonderprodukten zijn:

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

\  c p n t f l  tegen snot eB cho,era* A < S P n f  j l  om uw dier gezond te houden,
l d  doet de Spijzen goed verteeren.; r% Ö C|/l<t om meer te doen leggen.

In  alle apotheken 5 fr, de doos, 13 fr. de drievoud, doos
Het gebeurt soms bij plagen dat de microben-massa zoo groot is dat M O R V A  onmisbaar wordt. 

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

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

O P D E N  K L U IS B E R G
M à Q B l T I  D E  Y08-rilTI

H A N D E L A A R  S T A T IE S T R A A T , R U Y E N

heeft de eer aan zijn kliëntem, vrienden en kennissen bekend te maken dat hij

op den Kluisbefrg
bij zijn hulphuis den naam dragende van «  K L O K K E  R O E L A N D  », winkel van chocolade, bis- 
cuiten, likeuren, koloniale waren, speelgoed, kaas, hesp, koud buffet, enz., een drankhuis, 
gebouwd heeft (130 vierkante meters groot), waar alle dranken in ’t klein en ’t groot 
te bokemen zijn aan zeer genadige prijizen.

Het eenig Vlaamsch huis op den kluisberg
Alle dagen van 4 uur tot middernacht R A D IO  CO NC E RT.



BOR STB AL SEM Martin Toms
is de Koning der Borstmiddelen !

Waarom U dan niet V O L K O M E N  genezen van een verouderde borstziekte ?
ê

Stel niet uit tot morgen wat gij vandaag kunt dóen ! en begin vandaag nog een behandeling met Borstbalsem Mart. Toms 
Te verkrijgen bij alle Apothekers [óf bij den Apotheker Specialist Martin Toms, Wetstraat, 112, Brussel

Zannekin
D U B B E L  BEOND BIER  

ge/.onri. klooit, natuurlijk

BROUWIERJJJ St LOUIS 
L. Verlende, LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende: 
S. M. VLAAMSCH HUIS. Iseghem

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, zoekt uw profijt!
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1 V E R Z E K E R I N G E N  1
t êikBRAND LEVEN  O NGEVALLEN  H Y P O T H E K E N  ^
^  aan de meest voordeelige voorwaarden

I  G E LD P LA  ATSINGEN
%  STR IK TE  GEHEIM HOUDING SO LIEDE WAARBORG

^  Voor alle inlichtingen zich wenden tot

1 J U L E S  D E N Y S
Ak.

•ïlv

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

Nieuw!! V O L R S A P O T  H E E K
Het Orneuf

W A N T J E  P IE T E R S T R A A T , 30, ISEG H EM

Agent der verzekering-muatschappij A N TVE R PIA  
en BANK VAN St MARIABURG gesticht in 1885

Ak-
W

•Al/> OJz- -sNW- ^  «Xlz, ^  v\L6- -AL-:. «AU. «jJZ»
•VTv' '^Fv' w f a  'T jV  • v lv ' *7Tr 'W W ' •’m *  v l v *  ^  * y R s ■vFv* •7W ' •^Tv- ^  < T v ' '7 | v  v l v  ‘W ’  'W v ' r f v '

BLOEDTHEE
OVERTREFT

P ILLEN , POEDERS EN CACHETTEN VOOR HET

zuiveren van ’t bioed
Geneest allerbest en op radikale wijze: U IT S L A G , PU IS TE N , SPEE N, V E R S T O P P IN G  

GEM IS A A N  E E T L U S T . D R A A IIN G E N , G A L , SLIJM E N , enz...
I n  alle goede apotheken- of rechtstreeks bij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
R ÿ s e l s i r a n t ,  4  0 ,  M E E N E N

PR IJS  4  F R A N K

Voorbehouden aan 

W E D U W E  VANDE W A L L E

ZUIDKAAI/ ISEGHEM

Bouwstoffen, betonwaren, ijzerwaren, kolen.

I3e Vallende Ziekten !
EE N  E N K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is de

Frijs 20 fr.
die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 

het goed gebruiken en no oit of nooit schadelijk is.
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer d!an 20 j. duurden. 

Te koop in alle goede apotheken
of rechtstreeks bij den bereider

Apotheker VANDENBUSSCHE -  Meenen
Volledige tekst met beschrijving, uitleg en behandeling der Vallende Ziekten wordt overal 
G R A T IS  gezonden op aanvraag.

Sedert de waardedaling van den frank en 
de vermindering zijner koopkracht is een 
nieuwe soort goud in den handel gebracht 
dat door zijn betrekkelijk-lagen prijs en zijn 
uitmuntende hoedanigheden aan eenieder toe
laat zich zooals vroeger te voorzien van 
juweelen, kleinoodien en kostbaarheden van 
uilen aaild.

Dit goud draagt het merk: Orneuf. Het 
heeft 9 karaat goudgehalte. Dus den helft

van het 18 karaat- 
goud. Kleur en uit
zicht zijn dezelfde 
als het 18 karaat. 
Dit nieuw edelme
taal is bewerkbaar 
op alle manieren en 
in alle vormen. Het 
is zeer hard en dus 
voor verslijten ge
vrijwaard.

Wat door deze 
uitvinding ten zeer
ste naar voren
treedt, is de ver
houding van den 
alle buitenlandsche 
prijs van een 9 ka- 
raatjuweel tegen
over den prijs van 
artikels in vergul- 
sels of opgelegd 

«oud! Een negen karaat goudartikel kost 
rnaar omtrent denzelfden prijs van een soort
gelijk artikel in Titrefixe.

Eene der oorzaken daarvan is dat het 
Orneuf een inlandsche fabrikatie is, en al 
die goudnamaaksels buitenlandsch werk zijn 
die, om hier ter markt te komen onderwor- 
pen zijn aan nadeelige wisselkoers, hooge 
tolrechten enz., enz.

[Wie zich een artikel in Orneuf (9 karaat 
goud) aanschaft van b. v. 100 fr., bekomt 
een voorwerp met werkelijke goudwaarde, 
terwijl hetzelfde artikel in verguld of op 
gelegd goud — dat ook 100 fr. kost — slechts 
een zeer geringe verhandelwaarde daar stelt.

Want:
iWiaar het 18 karaatgoud teruggekocht 

wordt aan 15 fr. de gram, wordt het Orneuf 
teruggekocht aan 7,50 fr. de gram. Titre
fixe en soortgelijke buitenlandsche plaqué’s 
worden slechts teruggenomen aan 2 tot 3 fr. 
de grajm.

Ieder artikel in Orneuf draagt een bij
zonder en stempel ; dit om verwarring te ver
mijden met het 18 karaatgoud.

Het Orneuf is te bekomen aan votordeeligen 
prijs bij

A . Moenaert-Noppe
“ IN  DE GULDEN SPOREN,,,

Roeselaerestraat, 39, ISEGHEM
waar ook altijd een zeer grooten keus voor
handen is van juweelen — kostbaarheden 
— tooisels in goud 18 karaat, in platina, 
in wit-goud, in briljant, in diamant.

Men treft er ook een belangrijken keus 
aan van zak- en armbanduurwerken in alle 
metalen en der bestjgekende merken. — Wek
kers, schouw- en wanduurwerken vindt men 
er altijd in grooten voorraad.

Moet ge een goeden B ril hebben, die uw 
gezicht bewiaart en verbetert en die u daarbij 
nog sierlijk staat, bij Moenaert zijn er zulke 

probeer het — ’t is niet notodig meer 
daarvoor naar ’n groote stad te gaan, waar 
ge driedubbel betaalt voor dezelfde waar. 
In  “ De Gulden Sporen „ betaalt ge een 
Uigen prijs voor goede waar, en alle moge- 
ïijke herstellingen worden er nauwkeurig en 
zorgvoil uitgevoerd.

ELEKTRI ESC H E GLAZENSLIJPERIJ

Pamiliez ĵ kenbond Volksbelaog
VLAAMSCH HUIS ISEGHEM

Verzekert tegen ziekte

invaliditeit
, i X-stralen s
1 i operatie

î . geboorte
sterfte i

en telt reeds 1500 leden.
W E E S  O O K  V O O R U IT Z IE N D E !

Voor uw SCHILDER-
en BEHANG W E R K

wendt U tot 'het huis

f  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  PRIJZEN!

■Waarom ?
spaart ge niet in de Vlaamsch-Nationale 

Spaargilde?

VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

’t Wordt ongezien 

met een kleintje bijeengegaard 

Met kermis uitkeerbaar 

Jaarlijks een o f meer lotingen 

Vraagt inlichtingen aan de Boden 

Dit jaar werd reeds 50.000 fr. gespaard

Michel Verhamme
82, Roeselarestraat, 82, ISE G H E M

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

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

JULES GALLOIS
1 6 ,  D O K P O O O I . S K  A . M P

Magazijn van W IJNEN  &  L IK EU R EN
G E N A D IG E  PR IJZEN  G E N A D IG E  PR IJZEN

3 0/0 TE R U G  A A N  DE P L A A T S E L IJ K E  B O N D E N

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

Z ij Kosten enkel 4 frank !

Uw apotheker heeft er !

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

ZORG D A T  GIJ A L T IJ D  U W  D OOS O P  Z A K  H E B T !

66MONO,, Poeders
O NFEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

Hoofd - en Schele Hoofdpffn, Zenuwlijden, Hevige Tandpijn .
Rheum atiek, Grippe

Waarom ?
Zijn de M O N O  PO 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 hébben. 
O M D A T  ZIJ de maag nooit vermoeien.
O M D A T  ZIJ door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven worden, om hunne

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

ingenomen worden.
O M D A T  ZIJ in geen cachetten zijn, en zoodus door de teederste magen verdragen worden.

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

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

Drukkerij J. Liannoo, Ieperschestraat, 23-24, Thielt — Telefoon 160


