
De Zesmaand zijn maar een 
formule... De algemeene raad 
van de Belgische Werklieden
partij zou aarzelen die goed te 
keuren, indien de rest van on
ze huidige legerorganisatie niet 
ongerept bleef.

J. Destree, soc. volksvertegenwoordiger
in « Le Soir » MANDELGALM
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Alle mededeelingen moeten ten laatste dien 
;Woensdiag middag voor 't verschijnen van 't
blad binnengezonden zijn.

SSk

A a n j d e  K r i s t e n - W e r k l i e d e n
« E r is den laatsten tijd een strijd gestreden rond dte M ilitaire, de Vlaam sche. 

en de Amnestiekwestie. f J
G ij betaalt de gebroken potten. ' ! ‘ 1 t ’ ! ' 1 ! !  I

De regeering is gevallen en onmidldellijk zijn er twee uwer leiders gevonden ge

worden on;, /.onder eenige waarborg, in die samenstelling der fran sk iljon - 
sclie, reactionaire regeering D E  V U IL M E ID  T E  SPELEN .

Met 4 Liberalen en 3 katholieke Vlaai u's chh a tende konservatieven zitten de heeren CAR- 

jN O Y  en H E Y M A N  als de gevangenen.

De ministerzetels Uwer vertegenwoordigers feindten echter niet alleen hen maar ook 

en vooral IJ. f I ! . i
Want die 2 ministerzetels V E R Z E K E R E N  aan den katholiek-libe'aal konservatieven blok 

(dien steun van den katholieken Vlaamschen kamergroep zonder dewelke g e e n  regeerings-

Imeerdbrheid bestaat. 1
Aldus ‘houdt, g ij een Vlaainsch-vijart-jig, m ilitaristisch, reactionair be

wind in stand.
De Fransche regeeringsverklaring van ’t nieuwe ministerie rept geen woord over A M 

N ES T IE , over t V L A A M S C H E  VR A A G S TU K . , ' : ( -

In'egendesl triom feert de m ilitaristische /.ienswÿze van de heeren 
«le lïroqiieville-Jaspar.

K R IS T E N  W E R K L IE D E N

Op congressen en landdagen worde U zand in de oogen gestrooid.

In db kamer wordt ge verloochend en verraden, keer op keer. altijd!

IS  -T U E IN D E L IJK , E IN D E L IJ K  G E N O EG ?»

M e r k e l i j k  U i e n 1

K ERK ELIJK E K ALENDER

11 Z. 3e Z. van dien Advent, (2 cl.) semid.

is, en ’k geloof niet dlat h ij die vraag bevestigend 

zou beantwoorden, want toen M. Catteeuw in de j 
Kamer zijn onderwerping van zijn papierken had j 

atgelezen, toen bracht .M. Vand'evyvere zijin Tian- !

den trechtervormig aan den mond, Om naar He. |2  M. Van de O C t., semid. --'13 D. H. Lucia,, 

socialisten aan de overzijde triomfantelijk te roe-1 rnginr., dup. — 14 W. Quat. (Vastendag), H. 

pen: Wat zegt ge nu van West-Vlaanderen, diè??|Folquinus, bb., semid.*—- 13 D. Octd. van 

En inderdaad! De man had gelijk!! Ik  was in lo . L. V. Onbevlekte Ontv., dup. ffhjj. — 16 V. 

de Kamer en ’k begreep den triomfkreet van I Quat. (Vastendag) H. Eusebius, bmr., semid. 

Vanidevyvere. Nu heeft zijn standpunt rbepaaljdl|17 Quat. (Vastendag). Van den dag, simpl. 

overwonnen, ’t Streven naar zelfstandigheid' in
1 E V A N G E L IE  V A N  D E N  ZO N D AG

(Joannes 1, 18-28)

In  dien tijd  ze iden de Joden u it Jeruza

lem priesters en levieten tot Joannies om

de kath. partij is dood, morsdood ! De eenheid1 
der kath. partij is hersteld’ ! De christene werk-1 

lieden hebben er alle zelfstandigheid! bij in(gdJ 

schoten.

E r was een tijd dat .inderdaad er n strekking! i " i  .,7. ... • • ar -'  v.4' ui i „ , i, , . . . i,|hem te vragen: .Wie zijt g ij?  En hij beleed
bestond om zelfstandig te worden, maar de con- en ontveinsde niet. En hijj beleed: Niet ik

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

10 jaar het.Het Kath. V I. Nat. Verfxmd van Iseghem) lang is, trouwens hoe zal binnen 

had de Heer A. D'Haese uitgenoadigd om te Westen eruit zien? 

spreken over: «d e  n i e u w e  rege  « r i n s  en T-angs .nie oom. / ij Ja kei Fv-aneoh Belgiack feieJr

die ro l d e r c h r i s t e n  de mok ra ten.  tegen het, Duitsche leger, dat bestaat uit beroeps-

Gereedelijk zooals overigens altijd hadi vriend soldaten, die het leader zullen vormen waarin de 

Bert die vraag gunstig beantwoord en zijn spreek- hondlerdduizende gewone soldaten zullen gedrild 

beurt ging Maandag 5 Dec. voor ’n driehonderd- geoefend en ten oorlog geleid worden.

tal toehoorders door in die prachtige zaal van ons 

Vlaamsch Huis.

Nooit, nooit of nooit, zagen we die werkelijk

heid zoo klaar belicht. Zijn rede was zoo zaak 

rijk, zco bewijsvol voor ons V I. Nationalisten en 

tevens zoo indrukwekkend vernietigend voor de 

huichelachtige Vlaai nschgezindheid dier christen 

demokralen en Vlaamsche Belgicisten.

’t Gaat niét op over zulk ’n voordracht verslag 

uit te brengen daar het ongetwijfeld de 9 10 

van de waarde diier voordracht onbelicht làajt. 

W ij hebben ons voorgesteld naar db mate van ons 

kunnen, hier near te schrijven zoo benaderend 

mogelijk al ’t gene onze goedie trouwe vriend 

D ’Haese, omtrent die zoo actueele kwestie heeft 

gezegd, en waaruit voor ons en voor al de aan 

wezigen zoo veel te leeren viel.

Een woord vooraf
Vrienden, zei Bert, vooraleer het eigenlijke on

derwerp van dezen voordrachtavond te behande

len, is ’t noodig het misverstand uit dien kop te 

ruimen van al dezen die; ongelukkig voor hen en 

voor Vlaanderen, nog Belgische bladen lezen, mis 

verstand dat hierin bestaat, dat al die menschen 

onder de loffelijke inspiratie van die bladen, zijn 

gaan denken, dat ’t ministerie Jaspar-Vandie velde 

gevallen is over de kwestie der zesmaandlendienst.

Ik zeg U, diaar is niets van! Absoluut niemen

dal, niets. De kwestie van den .diensttijd is ’ri heel 

minieme, ’n zeer ondergeschikte kwestie. In het 

licht van dte technische vooruitgang gaat db dienst

tijd van den soldaat al meer en meer ’n mindere 

rol gaan spelen. ( i . .

Diensttijdvermindering en ontwapening zijn ab

soluut verschilleridie zaken gewordbn. Diensttijdl- 

vermindbring zou voor ons VI. Nationalisten moe

ten beteekenen, en ’t is in dien zin dat wij het 

voorstaan, ais ’n stap naar ontwapening.

Zoo echter verstaan het de Belgen mat. Indien 

ze streefden naar ontwapening dan zouden ze 

er n andere buitenlandsche politiek op na houden.

Welnu, ook de socialisten hebben er tijdens 

de regeeringsddbatten volledig en herhaaldelijk na

druk opgelegd dat ze de buitenlandsche politiek 

der Belgische regeering goedkeuren. Mathieu, 

Huysmans en Destree, hebben het gezegd: «we 

waren gisteren ministers, we zullen morgen ministers 

zijn. » Het grondbeginsel der dirie partijen, kath. 

lib. en soc. in zake militaire kwestie is: t land 

moet verdbtügd worden en we moeten sterkere 

kaders en beter oorlogsmateriaal hebben. Op de 

kwestie van diensttijidvermindbring zijn alle drie 

de Belgische partijen akkoord. Waarom? Omdat 

zooals ik zeg de diensttijd van ondergeschikt be-

Ook hier w il men komen tot db.t kader van 

beroepssoldaten en alle drie de partijen zijn daar

over akkoord. Vandervelde heeft het ten andere 

bekend naar hij zegde: «we hébben nog 10 jaar 

tijd». Waarom zijn er dte socialisten dan uit ge 

trokken ?

Om ’n meeningsverschil dat gezocht was. Z ij 

wilden ’n parlementaire commissie. Katholieikbn 

en Liberalen stonden 'n gemengde commissie vóór, 

en ook db socialisten aanvaarden, dlat ten slotte 

in de militaire kwestie, de raad van thechnici nuttig 

en zelfs onmisbaar is. Ten slotte dus ’n meenings

verschil d'at geen meeningsverschil is, ’n kleinig

heid, ’n nietigheid! Welke is dan de werkelijke 

re9en? t

’n Kiesmaneuver ! Binnen enkele maanden wor

den de verkiezingen uitgeschreven, en db sod. 

moeten en zullen trachten het volksvertrouwen, 

dat in de socialistische leiders zoozeer geschokt 

is gedurende ’n oppositie van enkele maanden 

terug te winnen. Intusschen wordt db militaire 

kwestie opgelost en de socialistische ministers kee

pen terug naar hun zetel.

U it vrees voor de communisten in ’t Walenland 

voor de Kath. V I. Nat. in Vlaanderen begrijpen 

dte conservatieven, dat de socialisten dat kiesma

neuver noodig hébben om hun bestaan als partij 

te redden. Daarom krijgen zij toelating om op

positie te voeren en gedurende enkele maandlen 

zeer extremistische speechen op te steken. Tegen 

dan, hopen die heeren zal het volk vergeten heb

ben, dat Anseele de afdankingen op zijn zon- 

denregister heeft en dat de soc. de bankiers en 

andere vuige kapitalisten hebben geholpen om db 

kleine spaarders te ruineeren.

De verkiezingen zullen plaats grijpen en slagen

de

servatieven zijn de leiders dier Vlaamsch Bel-1 |j€n (|,e Christus. En zij vroegen hem: Wat
gische Demokratie te slim geweest, en toen voor dan? Zijt gij Elias'? en jhïj! zegt: Ik  ta l liet
n drietal jaren ze de heele Vlaamsche dbmokra-1niet. Zijt gij de profeet? En hij1 antwoordde■
•ische beweging centraliseerend daarbij alle touw-1 Neen. Ze meiden hem dan : Wie zijt ge? Dat
tjes naar Brussel toe brachten dan heb ik ge-1 wij antwoord geven aan diei Ons gezonden
iegd: 't Is gedaan! De christen (Demokraten, de (hebben: wa! zegt ge van u zelVen? Hij zeido:
Vlaamsche Belgicisten zijn den baard afgeschoren . ben de stem van eeli roepende' in de wil-
zonder zeep. Thans hebben we daarvan db be- demis: Maakt oeCht den weg des Heeneti. —!
vestiging! Men heeft die menschen den êrpsten zotaals Isiaïas> de P « * * * .  gGzeg(i heeft. En'de
onder dte zerpste dranken te drinken gegeven en z e  | gezondenen uit de Farizeën. En ze'önder-
fiebben den beker der vernedering zonder verpin- h ™ « ®  m‘m en zeidö1 he™ : WWaröm d'00Pt
I , . j i j  1 i- j h r Ige dan, indien sii niet de Christus' zijt, nochken tot op (Jen boden geled.gd en ,U „  van <fc„ |  ^  p^ ,  ^ ^ a<,
eeraen tot den laMsten hekben gezegd. . Mere,... L  m  ^  |k flw p  ^  TO<ei, ' M kHe„

mij eer Jaspar.. Ider u staat Hij dien gij niet kent. Hij js  het:
De droom van Dr Vandeperre zaljger is in I die na mij komt, diel mij vOorgékomén is, '

Aan onze Lezers !
Aan alle VI. Nationalisten I

Nieuwj aar nadert !

Dra worden de abonnementen vernieuwd!

’t Is db tijd om alle Belgische bladen af 

te zeggen, U alleen op Vlaamsch Nationale 

bladen abonneeren !

G ij gaat fier op uwen titel van VI- Natio

nalist. Denk dan, dat het beter is dlan te 

praten, uw gebüur, uw vriead, uw familielid 

als abonnent op De Mandelgalm in te schrij

ven! V E R G E E T  N IE T  de redactie schenkt 

'een schoon boek aan eenieder die 5 jaar

abonnementen aanbrengt.

Stel U  aan ’t werk!

Vlaandterens diep vernederde oorden 

Vragen daden, maar geen woorden!

rook vergaan !

De historiek van de K. VI. 
Kam ergroep

D r Vandeperre zaliger was er db vader van. 
'( Was 't* kind van ouden man, geboren met 

den stempel der ziekelijxheid1 (erfdeel van vader)

wiens schoenriem ik niet Waardig ben te 
ontbinden. Dit gebeurde te Bethania, over dem 
Jordaan waar Joannes toen het doopsel toe- 

I diende.

VLAAM SCHE K A IiESD ER

Zondag, 11 Dec. H. Dârnasus ; 1582. D e
op het lijf. We zijn die groep dan ook nooit toe-1 Lran Al va sterft te Lissabon, 74 jaar oud. 
getreden, we wisten dat eens dat we onzen vinger I “ Maiandag, 12 Dec. ‘H. AubertUs; 1815, Ko- 
in dat Belgisch raderwerk gingen steken dat zulk ™1’8 1 ^ o n M  doKkra en koaien voor'
Hvacbien genoeg was om «  heele lijf * ,  J  -  Dtedag 13 Dec. H!

rukken. Vel.,, hebben » s  destijds „ez.gi. M „r  ^  ^  , 1 .‘f ’ n-i1, j*. ,, ■ . „ 11818, Jan \ an Riiswïjck, vader, geboren Hij
noe ; ur gij, eine n̂ogens zoo alleen uwen I was de opsteller van het eerste Vlaamsche
weg gaan. Uw streven is ten doode gedoemd, ge [strijdblad < De Grondwet». — Donderdag,!
wilt opstaan tegen die bergen van wijsheid, maar IS Dec. H. Thalia ; 1600, De VI. schilder Da- 
wij hebben gesteund op onze overtuiging en opilvid Teniers te Antwerpen geboren. — Vrij 
de durf kracht van de jeugd. En waren Vanse- dag, 16 Dec. H. Adélaïde. — Zaterdag, 17' 
veren, Borginon, en anderen de Kath. partij toe-1 Dec. H. Wivina. J
getreden, dan haidden ze hedjen met hetzelfde 
gemak als Rubbens, Ssy>, Vancaneghem, Van Is- 
acker en Blavier, ook zonder verpinken de bit
terste belgische dranken gedronken, want wie kan I
weerstaan aan ’t gemak? Wie ziet niet gaarne 
dat zijn finantieele eaken er door komen? Wie 
voelt niet ’t genot van te mogen verkeeren in d'e ] 
kringen 'der groote beeren?

Uit de Pers
F R A N S C H - R E I i G I S C H E  

M I L I T A I R E  S A M E N W E R K I N G

Het «Berliner Tageblatt» geeft volgende bij- 
L r  was maar een middel om zelfstandig te zonderheden over dit brandend ondbrwerp:

Va" k iten  organisaties I « Terwi|1 Fransche versterklngen met ilaar
W/. .. I • , (rechtervleugel niet verder zullen reiken dan tot

« Wie t gevaar bemint zal er in vergaan

WAAROM
de Zesmaanden moeten 

vallen
Ondier dezen titel lezen we in het V I. Natio

nalistisch dagblad « De Schelde » een bijdrage, 

die waard is dat w ij ze onder de oogen onzer 

lezers brengen :

I > E  K O N I N G  E N  F R A N K R I J K  

W O N N E N  H E T  P E E I T

Men zou zeggen dat db buitenlandsche pers 

stilaan dte « Belgen » begint te kennen. Het groot 

Engelsch orgaan de « Manchester Guardian » laat 

zich, over db jongste crisis te Brussel, niet meer 

inïormeeren van uit België, maar... kortweg van 
iiit Parijs, wel overtuigd dus dat het dààr is dat 

in werkelijkheid, het ordtewoorld wordt gegeven.

Ziehier dan, wat de Parijzer correspondbnt van 

dit blad schrijft :

« Met het oog op db nauwe samenwerking tus

schen den Franschen en den Belgischen generalen 

staf, voortspruitendi uit d‘e feitelijke indbnticiteit 

van beidbr inzichten, wordt db cabinetscrisis te 

Brussel in verband met het ontwapeningsvoorstel 

hier met spanning gevolgd. Behalve in socialisti

sche middens, wordt de ve dwijning van den heer 

Vandbrvelde en zijn socialistische collega’s toe-

gejuicht, W A N T  M E N  B E S EFT  D A T  H E T  

G E H E E LE  V E R D E D IG IN G S P LA N  S TE U 

N E N D  OP H E T  G E H E IM  M IL IT A IR  AC- 

COORD OP H E T  SP EL STAAT. Het eenig-

bedenkelijke is dat het onderwerp te berde is 

geworpen aan den vooravond van de ontwapenings- 

besprekingen te Genève.

« Dat het Belgisch cabinet struikelde over dezen 

hinderpaal was geen vergassing. In België, als 

in Frankrijk, mag ontwapening niet meer betee

kenen dan eenige diensttijdvermindering. Het jaar- 

lijksch contingent moet wordbn gehandhaafd, en, 

natuurlijk, moeten db gedrilde reserves, die huis-r j. , . .Longwy, zullen de Belgische versterkingen 55 ki
In die eenvoudige spreuken steekt soms zooveel „• r-i . D ■ , , .
, I, : j 'i c  • -• «j, I rr , jiometer noor.,elijker, bij öastenaeken, en verdeeld. waarts keeren, niet, met het oog op ontwapening
waarheid, t tenige middlel om U met te latenl,;;» • r- . t n | , , , , ,  , ,

I ,. ' L i i .  -I I J ln dne sectors, sector 1 van öastenaeken, : tot s lands weennacht worden gerekend. Maar
verkoopen, is, t gezelschap vluchten van db men-L„0>. wr , c ''■»» . i .over net Westen van opa, tot aan Luik; sector II, ; de twee generale staven zyn het er zelfs over

\ Y r it  j  , I ! i i  •• I van “̂û c naar Turnhout; sector III,  van Turn- eens, dat er ook geen sprake zijn kan van dienst-
W ij Rebben dat gezelschap gevlucht, we zijn hout naar Antwerpen. tijdmtnindbring, vooraleer zekere preliminaire

buiten de Belgische organisaties gebleven en dank I p. , t n , ... . .......  , , ,, ,, .. , ,, j  •
zij dit is 't aktivismf aan ’t rijpen Waar we toen 6 BelglC n;et mo«ellJk ls- al het f 1*  voorwaarden zijn vervuld, waaronder de invoering

met enkele tiental!« sidderden bij elke Belgi- H ^ 18 ' T  ^ T: ersterklng van zi^  Srenzen. yan een beroepsfeger met langen diensttijd, maar,
sche vernedering de Vlaming aangedaan daar gaat ^ geVen.’ “  Frankrijk w  Serfor 1 T  ’ T  f T  T
die siddering thans over duizenden in Vlaandbren T T  " T  ^  ^  ^  tot dtern versterkmgsstelsel, z d i uitstrekkend langs-

en ’t wordt voor België n bedreiging Die ber- T  ' *  VnAm  ™  Luik ” “  ®
gen van Wijsheid Rijken al meer leemen bergen [ ?  ^  rechteroever van de Maas -(sector II)  aan-
. -o * . k , ’ neggen,
te zijn geweest, o pren van wind! en regen waren I . . .

genoeg om ze met dbn bodem effen te maken I êze verdedigingsinstallatiën voirmen tie «fslui- .

E en  nog is blijver staan! Mijnheer Van Cauwe- achter welke> ln «eval van oorlog, het leger '« Er ma« aan herinnerd worden dat, daags na

laert, maar Koe rjker hij wordt, dbs te armer Van de 601-816 -linie zich zoude ontplooien. Daar- «  ontmoeting van rhoiry  (die n.I. waarop tusschen
socialisten er in hun parlementair contingent is hij in dfe QQgßa vm V Iaancjeren 11 N  5 - j  om zullen dte veroudende forten van Luik, Namen Bnand en ^tresemann zou gepraat zijn over de

ongeveer voltallig te houdten dan vormen db hee- we geven hem 5 m  en Antwerpen verandbrd wordbn in «ab ris» voor Ontruiming van Rvnland, Red.) de Fransche ge

ren weer hun drieledige regeering en 't spel i s „ n Vanc|evyvere hy- ^  yiaamsche beweging ̂  troePen’ 06  div'sies z^Ien dbs worden geka- ne[aal, BubenSy; c W  vf  den ^ era|en «taf, het

nog ne keer op dte wagen. 'verdwenen. W ij vij zullen voor ons volk staan zerneercI in haar vermoedelijken actie-sector. pu'bllek Waarschuwde dat er geen kwestie van

Fransche drukking op 
de Rroqueville

niet als bergen vai wijsheid maar om onze plicht 

te dben. Ten vole!

Aan ons te zorgen dlat ons volk zich aan dit 

doorzichtig maneuver niet late vangen.

De V laam sche zÿde

’t Voorgevallene is echter voor ons rijk  aan 

beteekenis. D rie jaren geleden genoot ik de eer 

door M. D'Artois, vooraanstaande in db Ise- 

ghemsche kath. werkliedenfoteweging, te wordbn te

gengesproken wanneer ik hier in dte zaal dbr 

Kath. werklieden betoogdb, dlat z ij (de christene 

werklieden) onzelfstandig waren. M. D 'Artois be

weerde het tegenovergesteldte, en indien h ij hier 

ware — maar ’k denk dat h ij hier niet is? —

’k zou hem de vraagstellen: M. D Artois houdt
ge nu nog staan, <fat uw organisatie zelfstandig cHt U t o t  OÎ1ZC f lA llk o n d i^ r s  !

Huismoeders 

Vlaamscfie Nationalisten
v o o rd e e r  u w e  aan - 

koop ïn  t e  doen , 
o v e n ie t  on ze  aan - 
k on d g ln gen  ! t 1

i_r f n j • I 1 >: , ,. . . . , ontruiming van Rijnland zij® kon. vooraleer, langs-
rte t belgisch leger van die eerste linie is echter » , . -A L A  ,

, ___ r i t . f , I r-. , ... «een de nieuwe r  ranscih-Uuitsche grens, het ver
te zwak om heel het front te bezetten. Frankrijk , lJL. , , , „ ,, , , . . .

r t . t 1 j  » . ,i dedigingsstelsel was voiladïgd, dat maarschalk
zat dius het leger bezorgen, dat bestemd is  om r. , , , . , ’ , .
sector 1 te verdedigen. D it leger zal voor,]ame- ree ŝ *^8 geleden voorstekt als een noodza-

lifk worden geTOm.  ̂«it <fe 6e Fransche «ré,ÿon> j  7 ‘
on L , p i  • t , j  1 , ' - 1 grenspohtiek. Maandten geledten wertï gefreesd dat,
en met het Belgisch leger wordlen geplaatst in de , ,, , . , . &. „ . . •*
„„„i „ r „ ir  j; j  i ,, hoofde van den sociahstisehen mvloedl in het
sectors J en ll,  onder de bevelen van den Koning r> , , ,. D . ... 1
der Belgen ' iBrusselsclh cabinet, Belgie overgaan zou tot een

. ‘ vermindiering van den diensttijd, in dit geval tot
P e gis ge lie  , angs de Duitsche {{rens, zes maandten̂  zonder eerst en vooral db onont-

zou er een cordon van versterkingen worden aan- deerlijke voorwaarden te vervullen w aa rin  de

gelegd bestaande uit ongeveer 70 werken «  bat- v00raaamste is: ^  grensversterking.

ten,en‘ Ä «E R  Z IJN  T E E K E N E N  IN  OVER-
Een confrater, die om inlichtingen ging naar ie t V L O E D  D A T  D R U K K IN G  IS  U ITGE- 

Ministerie van Landsverdediging legde ter de O E F E N D  O P  D E N  H E E R  D E  BROQUE- 

mçeite aan toe. L ....._  L  J k V IL L E ,  D E N  B E LG IS C H E N  M IN IS T E R



V A N  O O RLO G , E N  O P  D E  B E LG IS C H E  baanbrekers en eenige opbouwers zijn. Maar, met 

M IL IT A IR E  O V E R H E D E N . zulke kwajongenstreken willen w ij1 ons niet be-

„  4 , _ zighouden. Wat we wel eens op ’t hart willenDe koning zon z.jn  veto u namel;jk ,, volgen(fe; ^  ^  Mm
bebben gesteld delbade beweert diat w ij Nationalisten sommige

« A l idie Fransche correspondenten te Brussel vereenigingen willen d'wingen ons politiek stand- 

zijn het er over eens, dat deze cnsis is toe te punt in te nemen keert z ij totaal die rollen om. Ais 

schrijven aan een krachtdadige tusschenkomst, die het u, Mandtelbode, rechtzinnig gemeend is met 

_ gedaan ware zelfs tot het veto van den koning loyale samenwerking, kom dan maar niet aandrijven 

en den generalen staf. De correspondent van de met dergelijke onware verdachtmakingen. G ij moet 

«Volonté», b.v.b. telegrafeert dat, van den be- immers heel goed weten, d!at in vele gevallen, w ij 

ginne af, het zesmaand'en-voorstel stuitte pp « den nationalisten ons afzijdig houden enkel en alleen 

categorieksten weerstand van den generalen staf ». omdat w ij ondervonden dat het er in sommige 

«M eer nog», voegt h ij er aan toe, « Z E K E R E  vereenigingen en organisaties in die eerste plaats 

G EN ER A A LS , U IT  D E  O M G E V IN G  DES om ging een bepaalde politieke gedragslijn' 

K O N IN G S , V O E R D E N  O P E N L IJK  CAM- te steunen of ten minste deze te gébruiken 

P A G N E  T E G E N  D E  ZESMAANDEN-GE-O' als politiek propagandamidldbl. Plaatselijke staal- 

D A C H TE . » In die « Débats »  schrijft de  steeds tjes hierover zijn genoeg aan te halen. Op- 

goedi-ingelichte h. Auguste Gauvain : « De Bel- rechte samenwerking kan alleen op wederzijdsch 

gische generale staf drong er krachtdadig op aan, vertrouwen gegrondvest zijn. Hiertoe is in de 

dat, vooraleer de zesmaandenhervorming zou wor- eerste plaats een strenge eerbiediging noodig van 

den uitgevoerd, al die noodzakelijke veiligheids- andermans politieke (fenkwijze en vooral die over

waarborgen zoudlen worden geschapen. D E  KO-' tuiging diat fKe samenwerking niet zal uitgespeeld 

N IN G  SP R A K  O P E N L IJK  D E Z E L F D E  wordlen ten bate van een bepaalde politieke rich-''

cn uitgaven voorzien in ;Ui begrooting van JJg V la a m S C h ó  K W O S t ie  611 h e t  we vcrcler willen, moeten wij België doen sprin- 
1S28.  ̂ . . .  gen ! En dat willen we niet, omdat we België

Ontvangsten : nieuwe Ministerie boven Vlaanderen stellen ! »
Gewone begroetingen : 8.798 (mil j j  - * * *
[Buitengewone begrooting : '17  » i Van welken tel db Vlaamsche belangen geweest
|H er stel v. oorlogschade: - 1.068 >■ zijn bij de vorming van het nieuwe ministerie blijkt «Over die amnestie geen woord in die regee-
Regier (post, telegr, en telef.) 681 v * overvloedig uit dte regeeringsverklaring, die e(r ringsverklaring! Het nieuwe kabinet schijnt geen

samen. 10.564 miljoen, arnper een enkelen zin aan wijdt. In welken geest oelang te hechten aan deze zaak.»
Uitgaven. dien zin opgevat wordt door de officieele or ga- Zieaaar het programma dat de ver wezenlij kers
Gewone ljegrootingon : 7.531 (milj.) nen j er oonservatisve franskiljons — zij! boelen en opbouwers op Vlaamsch gebied van de reac-
Buitengewone begrooting: 3/2 nu katj10iieke conservatieven 0f liberalen — *fie üonnaire geldwolven afgedwongen hebban. Het re-
Herstiel v. corlogscihaiae : l.übb
'Regies (past. telegr. en -telef.) 813 » ?'.... . . , .. . -,

samenr 9.283 miljoen. . ^  Ult commentaren die deze bladen ons I
Batig overschot 1.281 (m iljoenen) |seven ovei" regeeringsverklaring. jniet daarbij afbrekerij van het greintje reent dat

Overzicht der gewone begrotingen: j Raad dan eens, ^end lezer, waarom er in ( Huysmjans moeizaam had weten te veroveren. Î
^millioen) ^  re§eer n̂SsverWaring gew ag gemaakt wordt over» W e  weten echter ook <Jat door die platbroe-

, toch dte plak zwaaien in het nieuwe ministerie, sumeert zich in t kort tot het woordje

niets! niets! niets!

M E E N IN G  U IT .»

Politieke wolfijzers en 
scbi etge weren

« De meening van dten generalen staf is dus 

thans doorslaggevend, zoo in België als in Frank 

rijk. Ontwapening, die, in geen geval, meer bte- 

teekenen mag dan eenige maanden minder kazerne

leven, wat van een objectief oogpunt heelemaal 

niet ontwapening verdient te heeten, want het laat 

het totaal van die weermacht onaangeroerd, moet 

min of meer onbepaald verdaagd’, tot de « on

misbare veiligheidsvoorwaarden zijn bereikt». De

ze « onmisbare veiligheidsvoorwaarden » omvatten 

een heele categorie dingen, buiten de kostbare 

en langdurige grensversterking langsheen beider 

landen grens, pp groote schaal. Waarschijnlijk, 

zooals wellicht die tijd leeren zal, ook zekere 

politieke voorwaardlen die moeilijk in overteetn 

stemming te brengen zijn met de Britsche Locarno- 

waarborg of met de traditionnele opvatting van 

den Britschen generalen staf omtrent 3e onschend

baarheid van het Belgisch grondgebied, door om 

het even welke Europeesche groot-mogendheid. »

Nog een woordje aan 
« De Mandelbode »

/Niet zondter voldoening hébben wiji verleden 

week in dte Mandelbode een artikel gelezen dat 

in ’t algemeen genomen grootelijks verschilt bijf 

haren gewonen orakeltoon. Enkele dér hier voor

komende beweringen willen wij nochtans eens on-̂  

derlijnen of terechtstellen.

!W ij kunnen vooreerst bestätigen d!at dit artikel 

op verre na den aanstelligen toon niet bezit als 

het artikel van voor een drietal weken. Diaar 

immers scheen het er veel meer om Ie gaan een 

stok te gebruiken om die nationalisten nog eens 

te lijve te jjaan, veeleer dan een bescheiden hul

de te brengen aan het V I. en katholiek werk 

van Van Cauwelaert. Zoover ging de Mandel- 

bodb in haar feestijver, dat in dit artikel stoutweg 

beweerd werd dat alles wat Vlaanderen bezit 

tot heropbloei en heropleving zijner eigen bb 

scha ving te danken is aan Van Cauwelaert en zijn 

vrienden. In het laatste artikel, daarentegen stellen 

w ij met genoegen vast, ,dat de, Mandelbode voelt 

haar mond voorbij gepraat te hebben en nu heel 

wal voorzichtiger en reJIelijker over Van Cau

welaert en Vlaamsphe vereenigingen aan ’t spre

ken gegaan is.

Wat betreft het goçde op katholiek en Vlaamsch 

gebied in Antwerpen door Van Cauwelaert teweeg

gebracht, moeten w ij een klein Voorbehoud ma

ken wat betreft die bewering, dat het dank zij 

Van Cauwelaert is dat in Antwerpen vrije en 

officieele scholen gelijkheidi van toelagen genie

ten. Dat Van Cauwelaert daar hard voor gewerkt 

heeft, is mogelijk en erkennen wij dlan ook gaar

ne. De verdachtmaking dat die gelijkheid voor 

ons geen belang schijnt te hebben is een domme 

bewering d'ie de Mandelbode volstrekt niet ver

mag te rechtveerdigen en die w ij dan ook gerust 

van ons wegschoppen. Maar om waarheidlswille 

denken w ij toch er te moeten op wijzen dat Cam, 

Huysmans hier ten minste evenveel verdiensten 

heeft als 'Van Cauwelaert. ’t Is dank aan zijne

verdraagzame, gezondef opvatting over schoolpo

litiek dat dit te Antwerpen mogelijk geworden

is. ’t Is meer dian zeker dat die gelijkheid der

scholen in alle sledlen doorgevoerd zou worden, 

ook daar waar geen Van Cauwelaert of Vlaamsch

gezinde Burgemeester aan ’t bewind is, hadden 

de socialisten en liberalen hierover de breade op

vatting van de socialisten te Antwerpen. P

Een woordje nog over samenwerking van natio

nalisten en minimalisten, ’t Is misschien wel de 

eerste maal dat de Mandl&lbode, op ons aandrin

gen, er den moed toe heeft, het feit dezer sa

menwerking te erkennen. D it is een tweedle punt 

dat w ij met genoegen aans’tippen. W ilden w ij nu 

eens kleingeestig te werk gaan, dan zouden wij 

b. v. in tegenstelling met hetgene de Mandelbode1 
beweerde nopens het V I. Economisch verbond; 

ook kunnen gaan beweren dat de groote meerder- 

derheid der stichters van verschillende vereeni

gingen b. v. Toeristenbond, Wetenschappelijke 

Congressen, V I. Kruis, het onlangs gesticht le- 

gercomiteit, voor het meerendteel onze opvatting 

over de oplossing van het Vlaamsche vraagstuk 

toegedaan waren en dat w ij by gevolg hierin de

Openbare schuld
Dotatiën
(Rechtswezen
'Buitenlandsche zakén
Binncnlandsche zaten
Wetenschappen en komsten
Landbouw
Openbare werken
Nijverheid en arbeid
Koloniën
Land sverdediging
Gendarmerie
Finantiën
Ni et-waarden en terugbetalingen 
Perequatie

Samen (millioen):

3.668
de Vlaamsche kwestie! Natuurlijk ware dit maar

8 
714

766
225

ting. Niet van onzen kant dreigt hier gevaar. De 

bewering van de Mandelbcdb in haar eerste ar

tikel dat het V I. economisch verbond een werk 

van Van. Cauwelaert en zijné partijgenqoten was, 

bewijst zulks reeds af doende. Indién gij van uwent

wege rechtzinnig en zondbr politieke bijbedoeling 

samenwerking wenscht Qp een gébiadl waar zulks 

nuttig en noodlzakelijk is, b lijft dan niet steeds 

bij holle woorden, maar "begin uw eigen gedrag 

hiernaar te regelen. j

« Woorden wekken, voorbeelden trekken. » j 

En indien wij U  hiervoor een goeden raad mogeni Het beheer van Posterijen zal een dezer da- 

geven, leert dan om Gods w il niet alles bezien gen de kwijtschriften voor de hernieuwing der 

door den benevelden bril van uw partijpolitieke abonnementen op ons weekblad! « De Mandei

belangen. Dan kan uw weg en onze weg wel galm » aanlbiedbn.

weerom niet uitgelekt geworden, ware die dui-" 

23g velsche commere van een « Libre Belgique » er 

(52 weerom maar niet geweest, om het ons te ver- 

52 klappen. ' f

657 Ziehier wat t!teze brusselsche krant — ge kent 

55 het immers allen uit dten tijd  van de keldering! 

162 van dbn frank — ons over deze zaak zegt : « De 

521' verklaring over de Vlaamsche kwestie in het re-

geenngsprogramma staat

de

er enkel a ls  een 

f r a n s k i l j o n s  tenw a a r b o r g  v o o r
TfYQ f

einde hunne gemoederen wat gerust te stellen e: 

-ic*» ^un verzekering te geven dat er piet dbze kwes 

tie absoluut geen rekening zal gehouden worden!»

ÿ jà n  onzo enten

eens een einde samen loopen.

B i n n e n l a n d
IIET  PROGRAMMA  
DEK REGEERING

POSITIEF programma: Ie. Voat' wat aan
gaat het buitenland: Fraihkrijks-gezinde en 
|anti-N edel’land sche politiek,’'alsook ontstem
ming van Engeland. 2e. Vootr* wat aangaat «  De Mandelgalm 
het binnenland : militari sa tie vain de knapen- 
scjiap, uitgaven van honderden millioenen. 
vootr bewapeningen, éene half en half perje-i 
kwiâtie, niet in verhouding met de duurte van 
het leven; vrome wenschen van den ge 
spraakzamen heer Heyman ten voordeel e der 
Vlaamsche rechteischen en van amnestie en 
wie weet_ joxLs^hien eennieuw'e! frak voor 
Van Schuylenberg.
C 'jNEGATIEF programma: Ie. Geen korte) 
dienstplicht. 2e. Geen oplossing voor de VI. 
rechteischen. 3e. Geen voldoening ‘'aan de 
loontrekkenden van den Staat. 4e. Geen am
nestie.

In andere woorden : de democratie gescho
ren zonder zeep; de katholieken' gemaneu 
tvreerd door de liberalen; de vassalenpoli- 
tiek versterkt en de Vlamingen gecatalogeerd 
als burgers van 2e klasse.

De prijzen zijn voor 1928 oen jaar 15 fr.
6 maand 8 fr.
3 maanidl 4 fr. 

j W ij verzoeken onze abonnenten het kwijt- 

schrift bij de eerste aanbidding door den brief- 

I drager, gunstig te onthalen, om alle onderbreking 

i in dte overhandiging van hel blad te vermijden,

NIEUW E  
ABONNEMENTEN
Alw ie tot hiertoe niet geabonneerd was op 

en nu een abonnement van 

een jaar of 6 maand neemt, krijgt de nummers 

van heiden tot nieuwjaar gratis.

De nieuwe abonnente^ die op het postivantoo.

7 531* K-an het huichelachtiger ! En kan het, schanda

liger vanwege de Vlaamsche democraten, zich hier 

toe te leenen !

W ij vertalen uit de Libre Belgique 

« De waarborg van eerbied voor de taalwetten 

« staat er w a a r s c h ij n 1 ij k om dte Vlaamsch 

gezinden gerust te stellen, die ook « veroveringen 

te behouden hebben» m aa r  z e k e r  om de ge- 

voeldte ongerustheid te bedaren bij de niejt 

Vlaamschgezinden (lees franskiljons) om reden 

van 'de tegenwoordigheid van Vlaamsche demo 

kraten in het ministerie, en nog meer om redbn van 

de woorden van spijt en terzelvertijde van strijd 

die Van Cauwelaert uitgesproken heeft op de 

vergadering der rechterzijde. .Dit deel der regee 

ringsverklaring verwijdert de vrees, diat de nieuwe 

regeering zich leenen zou tot een heroprakelen 

van het vraagstuk der vernederlandsching der Gent- 

sche Hoogeschool, waar alles zoo zal Wijven als 

het nu is, dit voor zoover het van dte regeering 

afhangt. »

t Spreekt van zelfs dat daarop de goedzakkige 

snullen van Vlaamsche (?) demokraten aanstonds 

een bloempje krijgen : « De Vlaamsche demo

craten van ’t ministerie hebben bewijs geleverd
,* inschrijven, worden verzocht, osn het blaiJ kos

teloos tot 31 Dec. 1927 te kunnen ontvangen, ons met deze veAintenis op zich te 
over hun abonnementneming te verwittigen.

HEYM AN

Plat, platter, platst---
Och hoe arm is ons taal : niks sterker dan 

een armtierige overtreffende trap Van plat. 
Jawel, d’r is allerplatst, platter dan plat, 
platter dan plattekées; maar een boerenpaard 
dat te v can aar op de klavers gestoken wordt, 
doet het niet zoö plat als de weergalooze 
platheid van die platte Kath. VI. Kamergro-ep. 
Hoe zei Woeste dat weer: l’énërgie dans 
r aplatissement! Wel alle uitersten raken me
kaar, misschien worden ze ituogj eens held
haftig in hun streven naar het nee plus ul
tra van de platheid.

Ge moest hunne patachon daarf zieti zit
ten hébben op zijn ministerbankje als een 
kindje op zijn kakstqelkcn. Hij zat er Dins
dag, hij zat er Woensdag, hij zat er Donder
dag. Hij verliet geen oogenblik zijn stoelken, 
bang als ’t ware dat iemand in zijn plaats 
zou komen zitten, nog niet gewoon aan zijn 
nieuw geluk.

En de heer Herbert van het Zwar ta Woud 
zat vlak achter hem én dacht in zijn eigen:
« Je kan nooit weten, nog een bankje ftaiar 
voor en ik zit op( de eerste bank »K en hij 
ondersteunde vlijtig het ministerie met al 
de deftigheid vaii zijn witten das. En blozen 
dat het ministerieel kerstekinderen gedaan 
heeft: hij bl.osde Dinsdag, hij bloosde Woens
dag en hij bloosde Donderdag, je zag hem; 
blozen, tusschen zijn magere haarpijltjesdoor1 
tot op het kruintje vaiï zijn ministerieel 
hoofdje.

En hoe men hem ook? plaagde, hoe men 
er mee solde, hoe men iotok den draak stalt 
met zijn hoogen hoed, hij glimlachte aldoor 
en zijn glimlach wou zeggen ; « Ik'verdien 
nu 125.000 frank per jaar; ik kan zooveel 
niet verdienen met serieus te zijn».

En hij luisterde onderdanig naar al de 
redenaars en op; het einde van het debat weid 
hij om zijn vlijt en goed gedrag gefeliciteerd 
door liet koketzenuwachtig wijfje, dat onder 
den naam Jaspar, éérste minister speelt in 
België,

Amen' ■ " >

DE BEEGISCH E BEGRO O TING
! VOOR 1928

Ziellier de officieele cijfers van inkomsten

O v e r g e l e v e r d
Ze hebben zich ditó "tSvergeleverd op ge

nade en ongenade: Van Cauwelaert kruipt 
onder d e Candynsche gaffels van staatsmi
nister Segers.

Patachon-Heyman brengt op zijn beurt het: 
h'oofdgebod van De Standaard in de praktijk: 
« Wordt rijk ».

iWat is er dan toch! gebeurt in hunnen 
Kath. VI. RamergrOep?

nemen, van een* 

'jjxihtiek doorzicht waaraan w ij hulde moeten bren

gen; hun houding, het voorbeeld dat z ij geven 

kunnen medewerken, zoo schijnt het ons, om in 

Vlaandteren de geest te bedaren die heerscht ronc 

het vraagstuk der Gentsche hoogeschool. »

Proficiat, heeren democraten met de hulde der 

conservatieve franskiljons van alle allooi! Steekt 

er dan in u waarlijk geen enkel greintje Vlaamsch 

eergevoel meer, zoodat ge u, om der wille van 

een ministerzetel, laat gebruiken om uw Vlaam

sche volk er onder te houden en zwaarder 

zwaarder te ketenen aan de vuige reactie. K W  

het ellendiger comédie! Kan nog laffer verraad 

gepleegd worden tegenover alle voorgaande dure

We kregen na aflbop van1 de Sitting ver- eedbn, van Vlaamsche trouw! Ellendige kruip

leiden Dinsdag een lid viän) de Vlaamsche 
rechterzijde te pakken en stelden hem dri 
vraag.

dieren, is çen naam voorwaar die u best past 

En verder gaat het :

« De verklaring belooft « dte eerbied voor diei

Er was een moede, verlegen glimlach Op j bestaande taalwetten ». De regeering verbindt zich 
zijn wezen: « Laat alle hoop varen, zei hij, het dus niet sommige maatregelen de taalkwestie be
is gedaan. De idée van Dr Van de Perre za
liger heeft definitief uitgediend: er komt

treffende, te handhaven, die door minister Huys

mans genomen werden, en die aanslagen zijn op
geen Vlaamsche katholieke parlij. De strek-. de vrijheid van dten huisvader integendeel, daar 
king Helleputte-Pöullet-Van de Vyvere heeft ü*eze «maatregelen in plaats van de huidige wet-
het gewonnen. De eenheid van dé Belgische 
telh. partij is onvoor waa itl el ij k hersteld 

« Er is niemand niemand onder u olm op

geving te eerbiedigen deze overschrijden. »
Dat belooft, is ’t niet ! Huysmans heeft gedu- 

, i rende zijn ministerschap gepoogd db taalwet en 

te . ^ r S en c n .?<?1, le,vq:zett,m *cgen ™ l k < ? wet op het Vlaamsch in het onderwijs wat
[ rechtmatiger te dben toepassen. En nu komt Vau-

smadelijke capitulatie ?» vroeg ik 
(«Niemand, antwoordde hij. Wij kunnen’ ^  in ; ijn plaats> en zal er wel voorz dat 

geen oppositie voeren Wij zijtó leden v a n « ,  aIles Huysmans verwezeniijlkt hoeft 
het lijdzaam volk dat sedert drie eeuwen te niet gedaan v m A l 
tn de verdrukking leen, dat werkt onder 
het toezicht van vreemdelingen'».

« 'Maar uw programma! viel ik uit. Van 
Cauwelaert beweerde dat hij niets; liet val
len. Gaat ge dat odk. in ’t openbaar zeggen 
dat ge uw programma verloochent ? »

>, IWe verloochenen niels, glimlachte hij1, 
rriaar we zullen alleen dstgeme verwezenlij
ken waarop heel de katholieke partij ak
koord is ». f v

« Dus datgene waarmee Jaspar, Carton de 
Wiart, Segers, Sinzót, Rentin, enz., enz. ak
koord gaan ! Maar dat is hel gemeenste volks-

Dat is minimalistisch op'bouwend werk in t 

Belgisch kader! Voorwaar w ij bedanken voor zoo’n 

onzinnigen dwangarbeid! Jaspar wist dit echter 

ook, en daarom het hij dan ook Huysmans maar 

boeren; want zegde Staf Declercq, bij de be

spreking van de regeeringsverklaring, Jaspar kent 

ook het deuntje « En daarachter komen er nog » .  
En waar b lijft het wat Staf Declercq ook nog 

zeide bij dezelve bespreking « De sterkste Vlaam

sche M inister kan geen blijvende verandering tel 

weegbrengen. » En dezen die het anders zeggen 

zijn volksbedriegers ! Het zou eerlijker zijn te 

bedrog dat ooit gepleegd werd! En waarom' (< Vlamingen, w ij doen wat we kunnen,

gaat De Standaard dan vooat met flamiugan- 
tisehe verklaringen af te legjen, waarom doet 
die dan alle dagen of hij een vijand te lijf 
wilde ? »

En het antwoord luiddei «D é Standaard! 
is niet de tolk van de Kath. VI. Kamergroep. 
De Standaard staat onafhankelijk en ver
bindt ons evenmin als de Ijlere Belgique de 
kath. partij verbindt.

« Ja, merkte ik op, De S tin 1 aard moet de 
VI. sukkelaars zand in de oogen strooien, ge
baren dat de strijd voort jaat om “rond de 
verkiezingen de stemmen Tan die bedrogen 
Vlamingen toch weei* naaf dei kath. partij 
draineeren ».

Een glimlach was ’t eeng aintwOord.
Uit « IET RECHT »

doch het regiem belet ons verder te gaan! Indien

ken van democraten geen enkelen eisch gesteld 

werd op Vlaamsch gebied, alleen maar uit schrik 

mogelijks hierdoor: de kans te missen een minister

zetel te fjKnachtigen. 'We weten daarbij dat Hey

man mordicus moest minister worden, nu of nooit 

en dat ten koste van wat ook! M inister worden 

en een hoogen hoed op zetten dat moest toch Ook 

eens belooning wordbn van zjjn ellendig gekruip!

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

11 December te 2 V2 ure opvoering van « Dei 

schelmstreken van Schapin », tooneelspel door 

Molière, door den kunstkring « Gudlrun » van Brus

sel in de feestzaal van t Vlaamsch Huis.

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

Genummerde kaarten op voorhand te verkrijigen 

in ’t Vlaamsch Huis eiken avond van 6 Vb tot 

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

alsook een uur voor de vertooning.

E r is gezorgd voor een kleedterbewaarzaal.

W ie plaats w il hebben zorge onmiddellijk voor 

zijn toegangskaart, want ’t zal er stroppen, j

V IO L E T T A . — Op Zondag 18 December 

te 3 uur namiddag komt dte tooneelmaatschappij 

«D e  V rije  Zonen» uit Thielt db prachtige V I. 

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

zaal. 70 uitvoerders. Volledig symphonisch orkest.

Kaarten te bekomen eiken avond! in ’t Vlaamsch 

Huis van 6 Va uur tot 8 uur en ’s Zondlags van

9 V2 uur tot 12 uur.

A lle tooneertiefhebbers gaan er heen!

ST N IK LA A S . — Zond'ag 1.1. bracht St N i

klaas zijn jaarlijksch btezoek' aan ’t Vlaamsch Huis. 

Toegekomen aan db Vaart stond h ij niet weinig 

verwonderd daar honderden kinderen met hun 

ouders ’ aan te treffen.

’k W ist niet, negate St Niklaas, <7at Iseghem 

reeds zooveel goedte Vlamingen telde. In ’t 

Vlaamsch Huis trok hij nog meer zijn oogen open, 

en zijn eigen ooren en oogen ’n kon hij bijna niet 

gelooven. Alles was er zoo schoon, zoo heerlijk 

zooveel veranderd bij ’t vorig jaar. St Niklaas 

was dan ook uiterst tevreden.

H ij verteldb dte kiridlers over den Hemel over 

Gods lieve Engelen en Heiligen, over zijn eigen 

leven. H ij was ook Vlaming geweest en ’j had 

ook activistenbloed in zijn aderen; hij vroeg dte 

lieve kleinen eiken avond al was 't maar één wees- 

gegroetjen te bidden voor Godls lieve Moeder, 

opdat zij van Jezus zou verkrijgen diat er amnestie 

kome en dat dte Vlaamsche bannelingen aan hun 

kroost zouden worden teruggeschonken.

Tot de grooten zegde hij1, dat h ij graag hulp 

aanvaardde om zijn werk van kinderliefde te kun

nen voortzetten.

Dan deelde hij1 zijn lekkernijen en ondbr veel 

toejuichingen verliet h ij db zaal om hemeiwaart 

te vliegen, nadat hij grooten en kleinen op zoo’n 

verheven manier eenige uren van heilig genoegen 

iad bezorgd. St Niklaas! De aandeelhouders van 

t Vlaamsch Huis zijn U oprecht dankbaar en 

zeggen tot toekomend jaar!

F A M IL IE Z IE K E N B O N D  ’T  VO LKSB E-

ANG. — De familieziekenbond gevestigd in 

t Vlaamsch Huis maakt steeds goede vorderingen. 

Op dat oogenblik telt h ij meer dan 185 ladbn. 

3lijdragevervorroing is dan ook in studie. Den- 
elijk woridit in dte eerste dagen 'n algemeene 

vergadering belegd om1 de leden over de nieuwe 

bijdragen en voordeelen te laten hun oordteel vellen.

SPAARKAS. — De ledbn uit de inrichtingen 

van t Vlaamsch Huis vindbn alle gemak in onze 

onlangs gestichte spaarkas. E r zijn dlan ook reeds 

n groot aantal leden die er n goed gebruik van

maken. ' " 1 r f

Ze bewerken daarmee zichzelf gemak en gel

delijke voordeelen en steunen terzelfvertijdle hun 

gedachtenstrijd en hunne inrichtingen.

V I. Nationalisten, denkt er aan ! Laat uw spaar

penningen niet gebruiken om U zelf en Vlaan

deren te bestrijden.

Voor U  en voor U alleen is db spaarkas ge

sticht. Elke Zondag kunt ge storten en geld1 ha

len van 9 tot 10 uur voormiddag.

Mededeeling van den Raad der Federatie
De Raad der Federatie, vergaderd op 23 November 1927, brengt hierbij ter kennis van 

ae afdeelingen, dat werd overgegaan tot de stichting van het Propagandabureau, voorzien 

dbor de Algemeene Grondwêt.

A lle onderrichtingen betreffende het voteren van db propaganda, het gebruik van do

cumentatie, de houding ten opzichte van db politieke kwesties van den dag, zullen door 

dit propagandabureau worden verschaft, hetzij door middel van de pers, hetzij door b ij

zondere onderrichtingen.

Het propagandiabureau is gevestigd: Molenstraat, 57, Aalst, Secretariaat Kristen Volks- 
partij-Vl. Front P. V. N. ?

Het algemeen Secretariaat blijft gevestigd: Navezstraat, 57, Schaarbeek.

De Secretaris, De Voorzitter 1
P. F IN N E . H. V A N  PU YM B R O EC K .



Sociale e» Syndikate Kroiijk
LOM PE DEM AGOGIE

Diat het overgrootstc deel der Iseghemsche 
Vlasbewerkers den buik vol hebben van ’t 
christen syndikaat en dezes leiders maakt 
de leiders dier Vereeniging razieMd.

’t Is dan ook begrijpelijk dat we in de 
Volksmacht van zondag 1.1. volgenden onzin 
te lezen krijgen.

«VLASBEWERKERS: De verhooging die 
op andere gemeenten wordt toegestaän voor 
den goeden gang der nijverheid heeft bij; ons 
niog geen redenen van; best aan. Waarom ? 
Wel eenvoudig omdat de Nat. Vlasbewerkers 
volgens hun goesting ge;n|oeg verdienen.

Üp 4 Oct. werld een schrijven' gezonden 
naar de Patroons door dé christene Vereeni
ging oen loMiopslag vragende van 25 ctm,

IWat hebben de andere vereeiiigingen ge
daan, bijzonder de Nationalisten‘? Niets’ Wel
ke houding nemen ze dan aan tegenover on
ze vraag? Een onverschillige! /.

Welnu Nationalistische Vlasbewerkers wij 
willen den strijd! Wij slaan gereed ten aan
val! Zijt gij bereid met ons te strijden neemt 
dan liet wapen op, maar. wiet terugdeinzen 
a. il. b. Geef het, teeken dat gij bereid zijt 
en de overwinning is aan ’de Vlassers. Laat 
U niet verder tevreden stellen met de gege
ven ve rhcloging vajn 5 ctm. per uur, want ver
geet niel dat we reédÿ 10 ctm. ten achter 
staan volgens het afgesloten kontrakt. 'Op 
dug1, v'cjloi- uw recht,, reik ons de hand en 
de strijd begint. »

’t Bovenstaande hebben we volledig weer
gegeven opdat onze lezers w er de waarde 
van dat christelijk schrijven en van den 
christelijk en schrijver kunnen oordeelen.

Door cOmentaar willen we dit schoone pro- 
za niet onteeren. 'We veroorloven ons enkel 
die glorieuze schrijver een befetje historic) 

\ te herinneren.
I.' Zes maanden geleden hadden we den slrijd, 
niet omdat we hem wilden, maar omdat hij' 
ons opgedrongen werd door de patroons. De 
christene vereeniging ontweek de strijd over 
de heele lijn. De leiders vergenoegden zich 
met hier loi staking en elders tot werken hun 
leden aan te sporen.

Na veel tralala en grootspraak werden de 
vlassers met lijf en ziele verkocht. 'Waar ze 
volgens een voorgaande overeenkomst recht 
hadden op -15 ctm. verhooging, vergenoegde* 
de chr. vereeniging zich met 15 lot 30 ctm. 
De verhi.ogingen volgens het indexcijfer gaf 
zij volledig prijs. Aan 776 puMen werden die 
loonen ges', abiliseerd met de goedkeur.ng der 
christene vereeniging. Vandaar dat de vlas
sers sedert zes maanden ondanks een goede 
nijverhcidsg&ng en een groote verhooging van 
de levensduurte geên caul verhooging ont
vingen. Eens dit, dolor de chr. vóór de vlas
sers, aanvaard was t klaar'dat de strijd der 
Nat. Vlasbewerkers te Iseghem om t be
houd van t indexcijfer alsj basis' van loou- 
sehómmeling verloren was. DOOR WIENS 
SCHULD? Dtoor de schuld der chr. vereeni- 
gingsleiders die dan nog ztilk1 een overeen
komst hij hun leden als ’m groote zegepraal 
■oor spiegelden.

,De Iseghemsche patroons steunden zich 
op een gröloit aantal Onderkruipers van vreem
de gemeenten om diezelfde overeenkomst ook 
hier toe lepassen, en daarbij 10 ctm. beneden 
de alg. loonen te blijven. De Nationalistische 
vlasbewerkers voerden daartegen den strijd, 
gingen van de eelne plaats naàr de andere om, 
de onderkruipers van ’t werk te houden maar 
tie chr. leiders bleven bij hun stove, ten ein
de hunne leden in de oogen der bazen als de 
braven te doen diotargaan ein de gedeeltelijke 
mislukking van die staking op de Nationalis
ten te kunnen schuiven.

Politiek stond dan bij hen, ook in vakver- 
f.enigingszaken hooger dan een goede over
eenkomst. doch de vlasbewerkers hebben dat 
trukje d< or zien en het met minachting 'be
jegend.

Onlangs nu weigerden de christene leiders 
de besprekingen over loonsverbetering te vol
gen, en nadien ! k\vam Mr Bossuyt met de 
patroons ‘overeen over de almoes van 5 ctm., 
waarvan de Iseghemsche propagandist zegt, 
dat ze zich daarmee niet mogen tevred-clu 
stellen, terwijl Mr iJossuyt die 5 ctm. terhoo- 
ging inriep als ’t bewij s dat de/hr. vereeni 
ging wel degelijk de toestand der vlassers' be
hartigde.

Wij waren met de Iseghemsche patroons 
in betrekking gekomen en een gofeden" uit
slag zou daaruit gevolgd zijn, zico Mr Bos
suyt. die toch geen nationalist is zulk een 
flater niet had verkocht. Ortze aclie voor 
vernedering wordt daardoor natuurlijk be
moeilijkt. Door wie? Door Mr Bossuyt die 
de almoes van 5 ctm'. heeft aanvaard, en 
daarbij dcor de heele christene vereeniging 
-— ook door Iseghem — werd goedgekeurd.

En dat zijn de mannen die schrijven dat

We wedden dat ze eerst driemaal in hun 
broek doen, en daif nog niet durven'

B ij de M eubelm akers
De staking bij de firftia Vanlomhoul De- 

keizer i s Donderdag geeindigd met ’n goeden 
uitslag voor de werklieden.

EJÿ de Borstelm akers
In den algemeöneta stakingstoestand is nog 

geen verandering ingetreden. Een drielal min
dere patroons hebben gezwicht ändernde be-

Kortpijksçhe Böuw-
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 IN L IC H T IN G E N

over ’t koopen, verkoopen van gronden en huizen,

GROOTE MAGIJNEN VAN NIEUW IGHEDEN

i  l’INNOYATION
Opinakeu van P lans en Bestekken

dreigingen van groote patrloons, en hebben over 't ovememen van pachthoven in Frankrijk, 
dan ook bun handteéken 'tegenover de wer- 
kerssynd ikaten verloochend, Waardoor de sta- 
Ikingstoestand daar Opnieuw is ingetreden, voor 't bouwen van huizen, villas, fabrieken, enz.
Ten einde too weinig mogelijk schade fee on- ' __ Allerhande Verzekeringen —
dergaan door hun'gewilde slaking hebben
die menschen, zich zoo goedkoop mogelijk B R A * D  * I E V E *  ‘  O W G E VAM .E W  
’n dynamo aangeâchaft om zelf te kunnen 1 G E L D L E E N IN G E N

Werken. In stakingstijd zijn er altijd ^men- * Qp vagje eigendommen aan de meest voordeeüge 
sehen die goedkoop dynamos aan1 de 'hand ' voorwaarden
doen. ’t Is maar jammer dat die grtoióte liefde 1
niet van eeuwigen duur is, en dat de sukke- — — — ■— — — — gagggü— m  
laars met den lïjd, wel zouden kunnen op- 1 !
geslorpt worden door dezen, die hen nu zoo: Europeesclie krjjgsscliulden,
liefkozend omhelzen. ! ten opzichte van Amerika bedragen, volgens

Wat de'werklieden betreft, die houden laatst verschenen berichten: 97.S18.-11? 
mOedig vol. bewust dat Vij strijden vOor hun Dollar. Daarvan zijn voor Groot-Brittanje 
'goéd rechten tot het beHotmten vata een ttver- 93.590.000; België, 2.000.000; 1 jeko-SlOvakije

/ I  ____a YELDSTRAAT 41, r »  _  j
I I e n t  YOLDERSSTRÄAT, 27 f  1 0 1 1 1
V J V 1 1  L  Telefoon 336 V -I W i l  1

Voordeeligste Verkoophuis van gansch België

M a a n d a g  1 2  D e c e m b e r  en d°£nnde

eenkoms! die hun een diegelijk! ïbon waar
borgt en hun tevens ̂ de verzekering geeft, 
dat ze niet het slachtoffer vallen Van 
troons \tyi grillen.

pa-

Bÿ de Schoenmakers
Maandag 1.1. hielden dezie ’n1 Belangrijke 

vergadering. Er werd versïag gegeven over 
de laatste ‘gebeurtenissen, en d!e "kontrakt- 
kwestie bracht een grondige bespreking mee. 
f Deze week Ontving onjÿe verefeniging ^n 
vraag van een tiental mindere Patroons naar 
liolottstabilisatie. Die vTaag verwondert ons 
niet. De organisatie van die patroons hdudt 
er trouwens een propagandist ftp na, die den 
eenen patroon na den anderen bezoekt om 
hem tot het stellen dier'vraag te bew!eg?n.

ROESELARE
De staking ïn de jutespinnerijen te Roese- 

lare is geeindigd. Er Werd een overéénkomsf 
getroffen Waarmee de Werklieden vrede heb 
ben gerïotnen.

K O R TR IJK
De lock-out in de textielfabrieken duurt On
veranderd vootrt. Natttr we vernemen gaat de 
strijd thans niet meer om' de weggezonden 
werkster, maar wel Om ’it kwestie van de 
procéduur waiarlop de geschillen in, dë toe 
komst zullen worden vereffencl. Het schijnt 
ons dal besprekingen tot een uitslag zOuden 
leiden. We zijn dan dolk Overtuigd dat dit 
geschil zijn ei tide nabij1 is

BIJDRAGENVERIIO O GING
De 'hijclragenverhooging met 1 Dec. in voege ge 

treden wordt algemeen goeidl onthaald. In alle 
plaatsen kiezen het overgrootste dlesl der werk' 
lieden de hoogste tójldirage. Op deze manier zijn 
ze best en tegen werkloosheid en tegen staking 
verzekerd. t

S t a d s n i e u w s
F. VANH AUW AER T-D EM EUR ISSE

Ommegangstraat 9F, ISEGHEM 
GROOTE KEUS VAN ALLE 

WINTERARTIKELS 
GEBOORTEN: Maria Capelle d. v. Julius 

en Helena Debrabalndere, Meenenstr. 22. — 
Lucien Debrabandere z. v. Alphonse en Ger 
trudus Glas. St Ililoniusstr. 12. — Simmonne 
-Deïoui' d. v. Gerand en Zulma iVanderpeeren 
Winkelboek 241. — Henri Buyse z. v. Michel 
en Augustine 'Malbranque. de Pelechystr. 7. 
— Karei Vandeputte z. v. Joseph en Magda- 
llena Lauwers, Ommegstr. 87. — Raphael 
Gottignies z. v. Gerard en Elisa Bommel, 
Boschm. 236 — Willy Seglers z. v. Bemi 
en Maria Buyse, BöUsselarestr. 298. — Eric 
Vanlomme z. v. Julien en Joanna Vandewal- 
le, Rousselarestr. 109.

O VER L I .1 DEN S : Henricuis Verheile z b. 
73 j. ÿchtg. Maria Therésia Schelpe. — Ma
rie Naessens huish. 67 j. Wwe l^ranciscus 
'Hringiers. — Antonius Heldenbergh, schöen- 
maker, 67 j. echtg. Maria Lafaut. — Charles 
oallewaert nadhtw;. 63 j. echtg. Herminie 
Du pont.

HUWELIJKEN: Maurice Hochepied, bor- 
stelm. 22 j. en Marguerite Maes bottienst 
20 j. b. h w. '

SCHEEP VA VRT
(van 1 tot 8 December 1927)

Vroom en Vrij en Emile beidie met beurtgoed 
voor verscheidene. — Emile en Germaine met lijn
zaad voor Alf. Dassoimlle, Lendeledb. — Donza

de Nationalisten volgens hun goesting genoeg met lijnzaad en Agora in lading met lijnkoekeri 
verdienen. De mannen die schreeuwen wijl!voor die gebr. Vandemoortele. — Maros met ci- 
willen d en strijd, wij staan gereed ten aan- ment V0(ïr de Wed. Vandewalle. -  Idée in la-
v â - düng met plantaardappelen voor Holland. — Deux

Ja! Zooals zes m aaien  geleden, ß n  t jSœurs gelaaid met suikenjboonen door db ge- 
fabriek te verlaten nadat de Nationalisten Lroeders Gits
’n dag in staking zijh, ten einde in de oogen ï t a m a /t p p  u , , , ,  . , , ,
hunner bazien als: gedwongene staker^ door*, JAMMER- ~  Velen beklagen zxch te Iaat
te gaan, cn de genade niet ie verliezen. j at geen vcrze g namen °P het leven, 

Maar een 'voorstel! Als zij; 'zoo strijdvaar- tegen an:' en onScva ên' J- Denys, Wantje 
dig zijn, dat ze dan stalkèln op ’t fabriek waar j Pieterstraat, 30, Iseghem, agent van Antverpia. 
ze nog de meerderheid zijn, we belbveu het' Strikte geheimhouding. — Volledige waarborg, 
hun, onze maiinen zullen meegaan, maar t Stel niet langer uit, want ’t kan U morgen be- 
niel wij, doch zij mepten het feekéïi geven! rouwen 1

1.500.000; Polen, 750.000; FiniLand, 181.945, 
Litauwen, 46.800; Italië, 50.000.

'Uit « Das Neue Reich » — 15-1-27

De aanzienlijke opofferingen welke wij ons hebben 
opgelegd zullen onze

JAARLIJKSCHE S0LDENTEK00PSTELLING
nog belangrijker maken

Aanschouwt onze uitstallingen, bezoekt onze uitstalbanken en gij 
zult er vinden al wat gij noodig hebt aan buitengewone lage

prijzen

Vraagt onzen Soldencatalogus

BORMS
voor ’t Gerecht

(vervolg)

Getuige: Verschooning Jieer Voorzitter, ik 
ztgde en zeg nog, dat die bladen dien indruk 
verwekten.

Voorzitter: Oh oh! Dat is wat anders!
Getuige. En, als gevolg daarvan, is het ge

beurd, wanneer wij in vreemde steden kvva- ' 
men, cn wij daarVmze taal dierven spreken, 1 
op de straat, in de trams, enz. mens ons uit
schold voor « Boches » enz.. j

Mtr. Van Dieren: En naar het schijnt zijn 
Vlaamsche jongens, die in Le Havre tOekwa- ' 
men van hel Front, daar zelf afgeslagen ge- ' 
worden door de bevolking ?

'Getuige: Vlamingen zijn te Havere, om 
hun Vlaamsch spreken, dcor burgers gesla-” 
gen. (Beweging). Ik heb dat* gezien en kan 
U dus bevestigen dat het waar is. Ik was ! 
er bij.

Mtr. Sehiltz: Ik kan zulks insgelijks beves
tigen v/a n I ik was toen ïn Le Havre, en ik 
heb eek Vlaamsche soldaten weten afslagen. 1 
(Beweging in de zaal). ,

Voorzitter Getuige kmnt hier met allerlei 
feiten waarvan wij de oorzaken niet kunnen 5 
onderzoeken. Dit is de taak van den onder- 
zocksrechter; idOch deze getuigen zijn niet 
gehoord tijdens het onderzoek, maar als zul
ke feiten op den laatsten oogenbli k bekend 
gemaakt worden, kan mein natuulrijik niet 
weten onder welke omstandigheden zij zich 
hebben voorgedaan!

Mtr. Van Dieren: De Jury moet die feilen 
kennen. Ik wettsch nog eene vraag te stellen
M. de Voorzitter. Getuige heeft daar zooeven' Openbaar Ministerie: De Minister van o n 
gesproken van Le Havre.*Zijn de mïshande- ’ heeft verklaart, tfat hij van die indeeliug 
lingen niel zooverre gegaan, en zloo menig- niets afweet. Iloe weet de getuige het dan? y oor uwe elektrische inrichtingen van drijf- 
\ uldig vóórgekomen, dat de Fransche Auto-| Mtr. \an Dieren: (lelief dan den Minister bracht, verlichting, verwarming, bellen, tele- 
riteiten'zich op zeker oogenblik genoodzaakt. te dagen.

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET
v

zuiveren van ’t bloed
Ceneest allerbest en op radikale wijze: U IT S LA G , P U ISTE N , SPEEN , VE R S TO P P IN G  

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

Tn alle  goede apotheken- of rechtstreeks b ij den uitvinder

Apotheker V A N D E N B U S S C H E
Rÿselstrant, 40, MEKI^JEN

PRIJS 4,50 FRANK

&ee®t aaxrdachtig

t
hebben gezien, de bevolking te verzdeken,j Openbaar Ministerie: Hij heeft het gezegd.' 
onze soldaten niet meer te lijve te gaan Omdat, — Dat is belachelijk.
zij Vlaamsch spraken? j Voorzitter: Meester Van Dieren. Wij weten

Getuige: Dat is inderdaad geschied. De( dat. er veel meer Vlamingen zijn dan' Walen, J 
plaatselijke kemman'dant van Le Havre’heeft j wij Weten dat, bftgëvöilg zijnf er dus meer;
Lij plakbrief aajj, de'bevolking geboden , d a t Vlaamsche soldaten dan Waalsche, dat1 is" 
zij de soldaten der bonjdgenoolen moesten per- een blekend feit.
bicdigen. ' r - 'Perms- Maar toch is het leger Fransch’ j

En er is no'g méér geweest: Een blad uil VoOrz. : Dus zijn de Vlamingen Fransch? „  .
Le Havre, «L e  Petit Havre > Welk zekeren*Ik wist dat niet!!! , Alle herstellmgen -  Spoedigste uitvoering
dag schande had gesproken Over die aanval-j Borms: Het legér is op Fraftschen voet in-. Inlichtingen en beschrijvingen zonder ver-
len, is verplicht geweest, een nieuw artikel ; 8el‘i('hl. ( bintenis. Voordeeligö prijzen,
te schrijven Ohl de «erste bewering die de ^ r- Sehiltz : Ik moét protesteeren tegen
echte was — tegen te spreken ~ - ( hetgeen de N'cxjrzitter over Ortze getuigeti zegt.

Mtr v™  r « ™ .  ̂ h i . l  Voörzitter: Gjj hWrl hun narden toch kun-

foon en radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI Sm OENS-SCH ACH T
Hondstraat, 14, Iseghem

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.

nen opgeven tijdens ihet onderzoek der zaak. 
i Mtr. Sehiltz: Dat .is gedaaji geweest vóór 
(29 Juli. De lijst van getuigen dien ik toen heb

Van Dieren: Werden er geen tucht
straffen op Vlaamsche soldaten toegepast.: 
zonder tussChenkJomst vam den Krijgsraad ?

Getuige: Ik moet zeggen dat ik deel uit-! , .. , , ,
, . . . . . .  epgemaakt, bevatte reeds den naam van de-maakte van een oompanie waarvan, bii uit- . . 5 , , ,J zen getuige. Vin hebt het recht daarover eenzondering, de bevelhebber een Vlaming was, .  ̂ °  -,

, . ,» — • , ’ onderzoek te doen.die perfekt Maamsch sprak en elk zijn recht.
liet toekomen wat niet het geval was in au-! Openbaar Ministerie: Maar wij wisten tod»* 
dere kbmpagnies, waar ik heb gezien, dat, op 
tien maal, negen maal de) bevelen eriïstel in
hel Fransch werden medegedeeld en de Vla
mingen er zelf otidar schreven « Voor de Vla
mingen het zelfde».

Mtr. Van'Dieren: Hoe was ae verhouding, 
Voor wat de getalsterkte betreft, tusschefl 
Walen en Vlamingen in uw kdhipagnie?

'Voorzitter : In zeker kompa nies waren, 
meer Walen Man Vlamingen,' en in ändere 
weer omgekeerd. ‘Het is nu eenmaal een feit 
dat er meer Vlamingen in het leger zijn dan 
Walen, dat bestond reeds voor den oorlog. .

Getuige: In onze compagnie waren er 80 
°/o Vlamingen.

Mtr. Van Dieren: Was uwe' kompanie soms 
liet voorwerp geweest van een speciale in
doe! ing, of was het een algemeene i ndoe ling, 
gelijk al de andere?

Getuige: Het was een algemeene indeeling.

(*} Het boek « Dr Aug. Börms Voor het Ge
recht » is verkrijgbaar in deri boekhandel 
«Gudrun >, Em. Jacmainlaan. Brussel.

niel wal deze menschen zouden komen zeg
gen

Mir Sehiltz: Gij had ze kunnen ontbieden, 
en hen tomderhaoren. Gij hebt b. v. getuige 
Thuysbaert gedagvaard ponder mijn voorken
nis. Ik wist ook niet wat deze zou komen ver
klaren. Erken dat, en wij zijn effen.

.Vclorzitter : Meester Sehiltz, gij hebt nu de 
opmerking gedaan, en laat oüs nu daarover 
zwijgen. Zijn er nog vrageïn te stellen?

Openbaar Ministerie: Zijn er aan ’ t Front 
geen Vlaamsche betoogingein belegd? i

Getujge: Ik ben op eirtde 1916 vam hel fronts 
weggegaan, en heb er toeln geen gezien. 1 Voorzitter: Welke taal verkiest gij te spre-

Openbaar Ministerie: En later? ken?
Getuige: Ik heb nqoit betoogingen gezien. 1 ^  verkies Nederlamdsch te spre-
Voiorzitter: Zijn er nog vragen te stellen?, ^ b e n e e d  laf.

Neen. Getuige gij hebt voldaan. Gij kunt gaan.i ' ^(̂ zl^er: '^° verdediging vragen
Rosa De Guchtenaere, wordt dolor gendar-

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Feiiidilails
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
W etstraat, 84, BRUSSEL  
Bijbanksn: Antwerpen k Kortrijk

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

BIJH UIS  TE ISEGHEM  
Roeselarestraat, 25

te stellen?

men binnengeleid, maar het Hof beslist eerst g^^^ftc^heel
Aalmoezenier Beernaerts te hooren, daar “de- Kunt uii ^ (' ^  f  CCSt'
ze dringend moet vertrekken. ^  °ns Zeggeb welke de toestaJld ^ as *

E. H. Beernaerts :
te Moleilbeek.

40 jaar, priester, wonend
het leger op taalgebied?

I Cl V erv o lg t)



b e l a n g r i j k :  b e r i c h t
Cij a llen  die m in  of meet» onderhevig zijt aar» bo stkuialen : B^onehiet, Rsthnoa Griep, Keelonste-
k ing, Hoesten, K le b e n  en p la im en  ; Indien gij tot hiertoe a lles beproefd hebt zonder afdoend effekt 
te bekom en, indien gij hopeloos zijt en m ism oedig, vergeet niet dat er een m iddel is, dat sinds 50  
ja ren  duizenden en duizenden hopelooze geva llen  genezen heeft. fleem t ook dit m iddel :

estaasaU,
£ ) o Igt de volledige behandeling voor zes weken waarvan \het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziek
ten uitroeit en geneest, en aldus het beste voorbehoedmiddel is tegen de tering en het zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen 'aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel A s t h m a

PRIJZEN : of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die u het gevraagde zal bezorgen U i
Zonder Zalf 17.50 fr., met Za l 25 fr., Microbenpillen 12.50 fr., M aagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr. Serie van 6 weken 185 fr.

GOEDE W A  AR PRIJST ZICH  ZEEF

Voor uwe stoven.

kaefoels en gasm ren  wendt u tot

G erm . G h e k ie re -D u y c k
Roeselacrestraat. 8S. ISEGHEM

Magazin van verlakt, aluminium en genikeleerd 

keukengerief, waschküipen in galvanisé, kinder

baden, waschfournoizen. — Groote keus van ver- 

; lakte menagerestoven van de best© merken en 

buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

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

A. Louwaége-Vêrstrapt e  CorteinarcU

Xx» ümm ? w i

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

Overgroote keus van alle slaeh van Pelsen
e n  v e lle n  m a n te l s

Sehunks Opossum sehunks CQarters

V ellen  o m  te  g a r n ie r e n
A l l e s  a a n  z e e r  v o o r d e e l j r e  p r i j z e n  

V e r z o r g d  w e r k  T r o u w e  b e d i e n i n s r
O n m o s r e i i j k e  e o n c u r e m i e  31-12 27

«

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

Z ij Kosten enkel 4  frank !

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

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW  DOOS OP ZAK HEBT!

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

zijn deze die dagelijks gepoederd 
worden met

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

GROOT '  KLEIN »

W e d .  V A N  D E  W A L L E
ISEGHEM,
Z u idk aa i 4  «*■

ROESEÜR$E
T rakel w e g  29

Kolen
Huishoudkolen 

Machienkolen 

An'iii acieten 

S* niskolen 

Cokes

Bouwstoffen
A rtific ie l « Monsbranid » 

Kalk-ciment1 
Cin;ent- en ceramiektegels 

Draineerbuizem( 

Pannen 

Gleierstegels 

voor muurbekleederij

Betonwaren
Fabriek van

Betonbuizen

Citernen

Steenputten

Cimentpannen

Kiekenkoten

Betondalles

Watersteenen

Schouwen in granito

Ijzerw aren

Smidsijzer 

LTU-ijzeï" 

Betonijzer 

Peerdijzers en nagels 

T  immermansjjerieff 

Artiekels voor stoven 

Alaam 

Dakvensters

Fabriek van gegoten cime/ittegels, poutrellen en marmermosaïktegels, merk V.

De "%Jrallende Ziekten !
E E N  EN K EL  geneesmiddel zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze wreede kwaal. Het is da

P O E D E R  E P I L E P S I A  m ] ,  m  f t .

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de genezing brengt aan allen die 
het goed gebruiken en nooit of nooit schadelijk is.

Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer dian 20 j. duurden.

Te koop in a lle  goede apotheken
of rechtstreeks bij den bereider

Apotheker VANDENBUSSCHE ~  Meenen
5 /f \ ■ ■ ; f i . . ..

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

s‘MON 0„ Poeders
Hoofd-

O NFE ILBAAR  GENEESM IDDEL TEGEN : 
en Schele HoofdpQn, Z e n u w l i j d e n ,  H e v i g e  Tandpijn . 

Rheum atiek, G rippe

W aarom  ?
Zijn de M O N O  PO ED ERS  verkieslijk aan alle andere produkten van gelijken aard? 

O M D A T  Z IJ onmiddellijk de hevigste pijnen stillen.

O M D A T  Z IJ altijd genezen, daar waar all® andere geneesmiddelen mislukt hebben. 

O M D A T  Z IJ de maag nooit vermoeien.

O M D A T  Z IJ  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  Z IJ in geen cachetten zijn, en zoo dus door de teederste magen verdragen worden.

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

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

, Gasinrichtingen  

! Spoedige bediening

Sink- & Loodwerk 

M atig) prijzen

W  a a r  o m  ? ? ?
WAAROM hoesten «Is Borstp lllen  La* 

lem an U riajdikaial 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 om U gezond 
te maken?

DUS voor alles naar de

Apotheek Florent LALEMAN
{ Brugstraat, n° 2 (bij de Gendarmerie)
j TELEFO ON  68 ISEGHEM

N. B. Men draagt ten huize.

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

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziekten overwonnen door M ullie ’s Konijnenpoeder te

gen D IK K E  B A LG EN , afloop, schielijke sterften, ziekten der maag, ingewanden, waterorganen, 

zilte, enz. Begunstigt den groei.

Kweekt konijnen met M ullie ’s konijnenpoeder voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om 

maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin hebben, gemakkelijker uwe pachl 

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 P n p H a i -  M l l l l i l *  te
gezond met r O C U C F  i V I U i i l C  gebruiken.

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

te hebben met eene doos
PO ED ER  M ULLIE

Geen verstoptheid meer. — Goed zog. — Gezonde jongen.
LA 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 v uur, pokken, afloop, neus-, keel-, darm- en long

ontsteking, ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziekten, jacht, vlie

gende kole en alle ziekten en plagen.

8 fr . de doos in a lle  apotheken

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

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

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

! *

A c P n t f l  tegen snot en cholera. A c p n t f l  om uw dler Kecend te houden.
doet de spijzen goed verteeren. r \ ö C j 7 l < *  om meer te  doen leggen.

In  a lle  apotheken 5 fr , de doos, 12 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 fran k  de flescbl 
T E  V E R K R IJG E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

VOLAS A P O T H E E K

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

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

V o o r u w  SCIIILDER -
en B E H A N G W E R K

wendt U tot "het huis

J. Lefevere-Huysentruyt
Koeselaerstraat, 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  

LA G E  PR IJZEN i

Zannekin
D U B B E L  BLO ND  B IER  

gezond, k loek, natuurlijk

BROUWER 10 St LOUIS
1. V er 1 onde, 1.00

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

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringdoeners, soekt uw profijt!

mm» mm

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

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

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

?

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

Dit alles ztfn de zekere kenteekens 
dat uwe NIEREN, RLAAS o f  

LEVER  ziekeiyk  zjjn en g ij 
zoohaast mogel|jk 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 z ij alleen in 

staat zijn bovengemelde ziekten spoedig en vol
ledig te genazen. {


