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De Franco-Belgische Ouereenüomsi gesloien
MEESTER EN KNECHT.

De franco-belgische handelsover- 
e-enkomst werd verleden week onder- 
teekend.

Ze werd in de Belgische pers met 
7e e r  gem engde gevoelens onthaald — 
zelfs d e  m eest francophiele organen 
v in d e n  den moed niet om de gesloten 
o v e r e e n k o m s t  met geju ich te begroe
ten en de officieusen doen hun best 
om verzachtende omstandigheden te 
pleiten.

W e beschikken nog n iet over a l de 
gegevens oin het nieuwe trac taat te 
beoordeelen: we weten toch reeds g e 
noeg om te begrijpen dat de Fransche 
m eester niet zeer royaal is omgespron
gen met zijn Belgische knecht.

W e kennen onze «katoenbarons» uit 
Gent, Ronse, K o rtr ijk : franskiljon tol 
in de nieren.

W elnu als w ij dan de protestnota 
lezen die ze op het laa tste  oogenblik 
nog heben gestuurd  naar de Belgische 
regeering  dan moet men zeer w ille 
keurig  zijn omgesprongen te B rus
sel en te P arijs  met de belangen van 
onze Vlaam sche textie ln ijverheid , den 
trekw orte l van den V laam schen in- 
dustrieelen boom.

Het portret der «Katoenbarons».
W e drtiken hier die motie over:
«De Belgische sp indersvereeniging 

te Gent
«De patroonsvereeniging van het 

K ortrijksche
«De koophandeskamer en de pa

t r o o n s v e r e e n i g i n g  van Ronse protes- 
teeren tegen de dreigende franco-bei- 
gische handelsovereenkomst en smee- 
ken de regeering  dit verdrag  te  ver

werpen dat de belangen van onze tex- 
tieln ijverheid  slachtoffert aan het ! 
Fransche protectionisme, dat de in- j 
voer begunstigt von 400 m iljoen frank ; 
Fransche w eefartiekelen  en voor goed 
de Fransche grenzen afslu it voor de 
producten van de Belgische n ijver
heid».

Onnoodig te zeggen dat B russel 
geen reken ing heeft gehouden met dit 
protest.

Op het laa tste  oogenblik bad B elg ië 
nog eens bepaald gew eigerd  om te te 
kenen m aar het g in g  niet om de ver
dediging van "de Vlaam sche nijverheid : ( 
Belg ië w eigerde te  teekenen zoolang 
het gen voldoening k reeg  op stuk  van 
oorlogswapen en locomotieven. j

Zelfs «La Gazette».
De hysterisch-francophiele Gazette 

is zelfs niet eens geestd riftig .
Ze schrijft : «In zekere kringen is 

men eerder terughoudend. Men vreest

Ik heb mijn Hef, mijn leed en leven 
Mijn arme Volk gegeven,
Schenk velen veel, vraag niemand iets,
Mocht moederaarde mij bedekken als goed koren ! 
AlW aar ik lig zal men een wonder hooren:
Schoon ruischend Dietsch.

R. DE CLERCO.

De Standaard tegen Poullet
Het Fransch-Belgisch militair akkoord

Het liberaal regiem
aan de Spoorwegen

Z’hebben het weerom gevonden de 
bonzen van de N ationale M aatschappij 

, der Belgische Spoorwegen, 
j Er komen bij den M in ister van 
I Spoorwegen klachten bij de v le e t 

Spoorwegmannen die van na den wa- 
j penstilstand bij d ienst g ingen , geen 

enkele s tra f , geen enkele berisping 
\ opliepen worden afgedankt, te rw ijl 

mannen, die eerst tw ee, drie, v ier en« • 1 •__ 2Ldat B elg ië  m eer heeft toegegeven dan ; ----------- > —  —
ontvangen. M erkt wel men is in die j vlJf la te r werden aanvaard , in dienst
kringen niet v ijand ig  gestem d voor \ bleven. B aanw erkers die werden weg-

• ■ ’ —  ! gestuurd en hun afdankingsvergoé-
ding vroegen, kregen zelfs geen ant
woord nog, na 5 maand wachten P as
w erkers, die in a lle  proeven heerlijk  
slaagden worden verlaagd  to t hulp- 
smid, te rw ijl z ij die in de proeven m is
lukten als pasw erker behouden blij-

F rankrijk . Zij wenschen dat de over
eenkomst voor de twee partijen- zou 
gun stig  zijn. M aar ze w illen  de Bel
gische belangen niet slachtofferen, 
w aarvan het belang niet nr-ig onder
schat worden.

«Iti deze kringen heeft de naam van 
den heer H erbette — F ran k rijk ’  ̂ g e 
zant in B elg ië — geen besten k lank 
Men is er te  rechte of ten onrechte 
overtuigd dat de h. H erbette zijn re 
geering  niet voldoende heeft ingelicht 
over tien geest die w erke lijk  heerscht 
in de economische kringen van B el
gië».

Ssclailâieii tsasfl m m »
De Antwerpsche socialistische 

vo lksvertegenw oord iger E eckelers 
heeft in de Belgische Kamers durver.

. zeggen dat hij voor geen enkele ur.i- 
versite it een cens toelage stemmen zou 
zoolang de V lam ingen er geene bezit
ten.

Het g e a c h t  K am erlid voor A n tw er
pen die onder de beste en oprechtste 

. s o c ia l i s t i s c h e  V lam ingen kan worden 
gerangsch ik t en in z ijn  hart evenveel 
om B elg ië geeft als zijn collega en 
vriend K. Huysmans. heeft de .•ude 
ieuze «Gent of niets-» weer opgehaald 
en onze behandeling als V lam ingen in 
B elg ië aan die der H ottentotten ge 
lijk  gesteld

En verder schrijft E eck e le rs .
«B ij het bestrijden van het kap ita 

lism e in W allonië heeft B rancquaert 
ons nooit op zijn w eg  ontmoet. In te
gendeel. Indien wij strijden voor onze 
kuituur, voor de intellektueele ontwik
keling van ons volk, zien wij partijge
noot Brancquaert zich voor ons op
richten, broederlijk eensgezind met de 
hooge geestelijkheid, de klerikale re- 
aktie en al de ploetokraten van Vlaan
deren.

De socialist Brancquaert heeft an 
dere katten  te geeselen dan ziin hulp 
te bieden aan de ergste  vijanden van 
de arbeidersklUsse in V laanderen. Dat 
h ij gansch zijn ak tiv ite it gebruike
vjoor de v rijm ak ing  van het W aalsche ’ - - i f j .Z'n partijgenoot, het W aalsch Ka- j V J L / V i  U V  » .  --------------------Q

merlid B rancquaert, dat zich in de Ka- | p ro letariaat, w ij zullen het zelfde doen
i -----i voor het V laam sche p ro letariaat. A l

mer z o o  d ikw ijls  reeds onderscheidde 
met het uiten van z’n verachting voor 
al w at V laam sch is, heeft het in «I,e 
Journa l de Charleroi» nogm aals opge
nomen vo o rde  franskiljons en het op
treden van Eeckelers ten voordeeie 
van de algeheele verv laam sch irg  van 
de Gentsche hoog'eschool gehekeld.,

In zijn  antwoord dat W illem  Kecke- 
Iers aan « L e  Journa l de C harlero i»  
heeft gestuurd , komen menige rake 
treffers die even goed toepasselijk  zijn 
o p  heel de Gentsche socialistische 
school ( !) van Oost en W est-V laan- 
deren w iens leiders nooit het eerste 
W oord  van de V laam sche bew eging 
hebben gesnapt :

«Waarom schaart Brancquaert zich 
steeds bij de ergste vijanden van de 
Vlaamsche socialisten, de meest reak* 
tionnaire van ons land, zij die het volk 
misprijzen, die de taal van het volk 
niet willen spreken, de jonkers, de 
adel, de katoenbarons van Gent eo de 
eed is van Antwerpen en de snobs van 
overal? J a , Brancquaert, het V laam 
sche volk wordt verdrukt. Niet door 
de W alen, m aar de franskiljons der 
Vlaanderen. Het is n iet mogelijK vol
ledige hoogtr studies te doen in ’t 
■Nederlandsch ! In de kazerne ont
moet de Vlaam sche soldaat nog steeds 
oversten die hem niet begrijpen. In de 
V laam sche gerechtshoven vindt men 
nog rechters die de ta a l van den be
k laagde of den k lage r zeer m oeilijk be
g rijpen  en spreken. H ij die u itslu itend 
Fransch kent, kan generaal of proku- 
reur-generaa l worden.

Er zijn  tw ee S taatsun iversite iten , 
die van L uik  en die van Gent. Het 
V laam sche volk v raag t die van Gent.
Dat is zijn recht 1

Te Antwerpen hebben w ij Lagere 
scholen voor W aalsche kinderen in 
gerich t, omdat de m oedertaal en voer
taal. van het onderw ijs moet zijn  
Anders w il men het ongekende door 
het ongekende aanleeren. Dat gebeurt 
nergens, zelfs n iet in China.

In V laanderen w illen de vo lksv ijan
den hetzelfde domme stelsel invoe
ren».

dus zullen w ij ons broederlijk  verstaan  
omdat w ij onze taak  van strijdend so
c ia list vervullen.

En dan zullen er w eldra geen m ar
te laars m eer zijn, noch in V laanderen, 
noch in W allonië».

W e zouden het beslu it van den heer 
Eeckelers, — laa t de heer Brancquaert 
zich in W allonië bemoeien, w ij zullen 
t- in V laanderen wel k laa r  spinnen — 
niet zoo slecht vinden a ls er geen 
groote, een enorme tegenstrijd igheid  
inzat.

M. E eckelers zegt im m ers dat het 
V laam sche volk wordt verdrukt, niet 
door de W alen, m aar door de frans
k iljons uit V laanderen. Dat b lijk t al 
een tegenstrijd igheid  gezien hij het 
opnemen moet tegen  M. Brancquaert, 
die hij zelf bekent bij elke gelegenheid 
tegenover ons te voelen naast de Gent
sche katoenbarons, Antwerpsche ree- 
ders, snobs van overal, k ler ika le  reak- 
tie en ploetokraten van Vlaanderen.

M. Eeckelers kent trouwens de toe
standen , te goed om te w ete n dat 
moesten we alleen tegenover ons de 
franskiljons hebben, de Vlaam sche be- 
w'eging zeer gauw  hare gedroomde op
lossing zou hebben. De vo lksvertegen
woordigers uit V laanderen die er dur
ven voor uitkomen dat ze franskiljon  
zijn vormen een zéér klein groepje 
dat geen V laamsche wet of geen ver- 
vlaam sching tegenhouden zou.

Is M. Eeckelers er niet van over
tu igd dat, indien men er de V laam 
sche afgevaard igden  liet over beslis
sen de algeheele vernederlandsching 
der Gentsche hoogéschool met een vol
strekte meerderheid zou worden g e 
stemd?

W ie is er tegen?
In de eerste p laats de W alen en de 

franskiljons, steunpilaren en profi
teurs van het Belgisch S taa tsgezag .

In de tweede p laats de lauwheid en 
de lafheid van de m eeste Vlaam sche 
vertegenw oordigers door am bitie of 
karakterloosheid soms, bij gebrek aan 
een ig  idealism e, afhankelijk  van 
een in hun hart verloochend S ta a tsg e 
zag.

ven.
Invalieden die zaa lw ach ter of por

t ie r  zijn worden u it hun dienst on tsla
gen om p laats te maken voor gezoncfe 
menschen, die geen oudstrijder zijn 
of die niet in den dienst van de spoor
wegen werden gekw etst.

Kortom, 't is een vreeselijke , lamnje 
boel geworden, w aar de grootste djt- 
rechtvaard igheid  op de kussens z it i!

Dat het klachten regent op het ïjf -  
n isterie van spoorwegen zal niems 
t tiffltS** 'éw^'enSV»! f a»»n
brieven.

Het schrijven wordt bijzonder 
scherp sedert er langs alle kanten 
wordt vernomen dat de p laatsjes wor
den geschonken aan de brave jongens 
die vette kiekens, duivenjongen, dikke 
konijnen, fazanten, ganzen en kalkoe
nen, eieren en kilos boter dragen aan 
degenen die op sommige plaatsen de
lakens uitdeelen.

De bazen onzer N ationale M aat
schappij zijn niet gediend met a lle  dat 
geschrijf en a lle  die klachten. Dat 
m aakt hun het schoone leventje min
der schoon en dat noodzaakt hen wel 
eens — daar de onrechtvaardigheid al 
te k ras wordt — terwg te komen op 
genomen besluiten.

Dat m aakt afbreuk aan hun gezag  
en inbreuk op hun pretentieuze pre
tentie.

Ombepaald een einde te maken aan 
alle die lastig e  inm engingen en be
moeiingen hebben de groote jannen 
een bijzonder bevel Nr 236E 87V — 
104M genomen, en dat daags voor 
N ieuw jaar en als n ieuw jaarsgeschenk 
voor de duizenderf verongelijk te suk
kelaars van het spoor.

Ziehier dat fameus bevel.

N ationale M aatschappij van 
Belgische Spoorwegen.

Algem een Bestuin’.
B russel, den 31 December 1927

BIJZONDER BEVEL 
Nrs 236E-87V-104M  

Aanbevelingen.
T er uitvoering eener beslissing van 

den Beheerraad heeft een bijzonder 
bevel van 11 December 1926, nrs 246E 
97 VT/117 M/202 R ter kennis van 
het personeel gebracht d a t • «geener- 
lei aanbeveling betreffende hetzij, can- 
didaten tot een of andere bediening, 
hetzij in dienst zijnde bedienden, aan
genomen wordt, noch in de liggers 
m ag voorkomen».

Er wordt herinnerd aan de am bte
naars en bedienden van allen g raad  dat 
de zaken met betrekk ing  tot hunnen 
bestuurlijken , toestand uitslu itend on
der de bevoegdheid van de Nationale 
M aatschappij van Spoorwegen vallen.

A lle klachten of vragen, zoo van 
persoonlijken als van gezam enlijken 
aard , dienen bij den onmiddellijken 
overste ingediend door de belangheb
benden of door de groepeeringen, 
w aartoe zij behooren.

W anneer de am btenaars en bedien
den gebruik gem aakt hebben van hun
ne rechten bij den onmiddellijken 
overste mogen zij in dezelfde voor
waarden achtereenvolgens tegen de 
getroffen beslissing in beroep gaan  bij 
eerstaanwezenden opziener, leider van 
den dienst, bij het bestuur, bij het a l
gem een bestuur en, ten slotte, b ij den 
Beheerraad.

Die bepalingen, w aarb ij aan het per
soneel a lle  waarborgen gegeven wor
den nopens de v rijw arin g  zijner be
langen, dienen voortaan stipt nage
leefd te worden.

Geenerlei vreemde inm enging wordt 
meer toegelaten, en er wordt geenerlei 
gevo lg  gegeven aan de langs eiken 
anderen dan den voorgeschreven w eg 
ingediende vragen.

Het personeel m ag enkel van zijne 
verdiensten en zijne naarstigheid  bij 
het w erk de bevordering of de beloo- 
ningen verwachten, welke het recht
m atig  betracht.

De M aatschappij zal er de hand aan 
houden dat niemand in geen enkel op
zicht, ooit ongew ettigd bevoorrecht of 
voorbijgestreefd wordt.

De A lgem eene Bestuurder, 
firgcvolge'' d a ï b ev^ f ontving vo lks

vertegenw oordiger Van op den Bosch 
vanwege den m inister van Spoorwegen 
den liberaal M. Lippens, volgend 
schrijven :

Brussel, den 25 Februari 1928.
W aarde Heer,

Ik heb de eer U ontvangst te m el
den van uwe aanbevelingen ten voor 
deele van de op h ierb ijgaande lijs t  ver 
melde spoorwegbedienden.

Daar de Nationale M aatschappij van 
Belgische Spoorwegen aan haar per
soneel u itd rukke lijk  bevolen heeft dat 
alle klachten of vragen, dragende zoo
wel een persoonlijk als gezam enlijk  
karak ter , voortaan door de belang
hebbenden of door de groepeeringen, 
waartoe zij behooren, bij den onmid
dellijken overste moeten ingediend 
worden, sp ijt het mij g roo telijks aan 
uwe aanbevelingen geen gevolg Ie 
kunnen geven.

Diensvolgens verzoek ik U beleefd 
uwe bescherinlingen te aanraden zich 
naar de hierboven aangehaalde onder
richtingen te gedragen.

Hoogachtend,
Voor den M inister, 
De P rivaatsecretaris ,

Als die groote. heel groqte, slimme 
menschen denken dat ze daarmede den 
slag  te  huis hebben gehaald  dan heb
ben zij het in elk geval mis voor.

Indien het de spoonvegmannen ver
boden is zich tot de volksvertegen- 

ordigers te wenden om hun grie-

Voor Vlaanderen vormt de francophiele 
buitenlandsche politiek van België het 
meest dreigende gevaar. Die politiek 
werd vastgelegd door het Fransch bel
gisch militair accoord. Zoolang dit ac
coord niet is opgezegd zullen we elke 
gelegenheid aaDgrijpen om de Vlamingen 
te waarschuwen.

Verleden week hebben wij gewezen op 
de tegenstrijdige houding in deze zaak 
aangenomen, eenem jds door den zooge
zegd Vlaamschgezinden W aal Poullet, 
anderzijds door den Standaard.

De Standaard blijft zijn standpunt te 
handhaven en we wenschen er Dr H. ge
luk om.

Het gebeurt ons niet dikwijls dat we 
den Standaard kunnen bijvallen :w e  zijn 
er dan ook blij om dat ten minste op dit 
ééne karita ie  punt Vlaamsche nationa
listen en Vlaamsche Belgicisten verbroe
deren.

We citeeren het volgende uit het artikel 
door Dr H. verleden Zondag gewijd aan 
de rede van Hymans in den Senaat.

Sprekend van het noodlottig militair 
accoord, schrijft Dr H. :

Om dit akkoord is er in de laatste 
dagen heel wat te doen geweest. In de 
legerkommissie is er herhaaldelijk van 
gesproken en men heeft gewaagd van 
« legenden » die daar rond zijn ontstaan, 
spijts de plechtige verklaring door voor
aanstaande politieke leiders afgelegd. 
Ook minister Hvmans heeft, aan het slot 
zijner rede, het âkkonrd met een passus 
bedacht en gezegd : « België zou zijne 
verdediging niet kunnen verwaarloozen 
noch deze overlaten aan buitenlandsche 
hulp, zonder zijne toekomst In gevaar te

brengen, zijne rol te verzuimen of zijne 
waarde in de achting der volkeren te 
zien verminderen ». Moet dit overlaten 
aan buitenlandsche hulp als een dementi 
worden opgevat voor dien Belgischen 
generaal waar senator Vincent in het 
Fransche parlement heeft van gespro
ken ? Wij weten het niet, maar het staat 
als een paal boven water, dat er machtig 
veel aanleiding is gegeven om de « legen
den» waarvan sprake, ln het leven te 
roepen. Voorzeker hebben we geen 
politiek verdrag met Frankrijk en kent 
juridisch het parlement de overeenkomst 
van 1920 niet. Voorzeker kan men zich 
inbeelden, dat de Belgische politici, die 
zich aan grootmogendheidspolltlek had
den gelegen gelaten, naar middelen 
zochten om, in den geest van generaal 
Gallet, zich tegen de gevolgen daarvan 
te wapenen. Zoo is er aan « technische 
afspraken gedacht. M aar waarom moest 
het aangsan van dergeiiike afspraken 
samenvallen meteen pompeuze uitwisse
ling van brieven, die dan nog met groote 
statie naar Gevève zijn gebracht. W aar
om werd het eerste geheim verdrag na 
den oorlog afgesloten door het België, 
dat tevoren de sympathie van heel de 
wereld had verworven ?  En wanneer later 
de heer Jaspar « les larmes aux yeux * 
zooals een hoogstaand diplomaat het 
heeft uitgedrukt, naar Frankfort en naar 
de Rurh is medegegaan, heeft men over
al de voor de hand liggende conclusie 
getrokken, dat ons land zich op sleep
touw had laten nemen door Frankrijk. 
De zedelijke uitwerking daarvan, handig 
te Parijs uitgebaat, was zoo groot, dat 
die thans nog krachtig nawerkt en onze 
positie verzwakt.

w

Zuiveringswerk ? !
De nationale raad van het N. S. 

van P. T. T. Z. L. heeft in vergade
ring van Zondag 1.1. een motie aange
nomen w aarin  besloten wordt tot de 
u its lu iting  over "te gaan  van al de 
leden, die in de kommunistische cellen, 
bevelen gaan  ontvangen om het N.S. 
in den grond te boren. De leidende 
organism en, in akkoord met de be
trokken afdeelingen, worden met het 
zu iveringsw erk gelast.

N aar het verslag  in Vooruit ver
schenen wordt er door. gew erk t in de 
afdeelingen Brussel,-Zuid, Brussel- 
W est, Charleroi, H asselt, Mechelen, 
O ttignies, Cuesmes, Luik , K ortrijk , 
L uttre, Namen, Gent, Oostende. Ver- 
viers, Hoei, Ath en Antwerpen.

En in andere plaatsen schiet, van het 
socialistisch Nationaal Synd ikaat bui
ten en boven alle politiek niets meer 
over.

Zij waarvoor onze O. L. Heer schul
pen maakte, om, bij ’t dreigen van ge
varen daarin te kruipen, zijn geen 
menschen met twee beenen om te gaan 
maar zijn slakken.

DR. POF.T.S.

De circulaire van Minister Vauthier
De onderw ijzers van de openbare 

scholen,*van Antwerpen, hebben Don
derdag de volgende motie aangeno
men :

«H et personeel van-Antwerpen’s of- 
ficiee'.e onderwijsinrichtinge.". ver- 
eenigd in algem ene vergadering op 
Donderdag, 23 Februari 1928.

na kennisnem ing van de circu laire 
Vauthier,

gezien deze circu laire een gevo lg  is

«;\aar we 
ten voor de Katholieke ic » !e  der VI.
jeugd dezer dapen door M gr. Ja n s 
sens vertrouw elijk  aan een beperkt 
aantal personen rondgestuurd».

«Z. E. H. C ruysbergs wordt, zooals 
we hebben gemeld, geeste lijk  leider en 
Prof. van Goethem van Leuven, voor
zitter.

«Een bijzonderheid verdient .in a f
wachting dat de statuten  Worden be
kendgem aakt, dat men er (ie aandacht 
op vestigt. Het is inderdaad !>ij her
haling bevestigd, dat de taal v in  liet 
nieuwe organism e in Vlaanderen 
Vlaamsch zou zijn. Dit stond ook eerst 
in de statuten  geschreven. N aar t l.ans 
echter verluidt zou deze bepaling bij 
de definitieve redactie weggevallen 
zijn. Is h ier wellicht een verg issing  in 
het spel?

j «W ij w illen het geloovcn, daar wo 
’ ons onm ogelijk kunnen voorsteller., 
I dat de actie der Katholieke Jeugd  in 

V laanderen in het teeken der twee? 
ta ligheid  van het V laam sch« land zou 
worden opgevat».

Zien is schoon, zei de blinde... -

j Een der beweringen waarmee onze 
! tegenstrevers voor den dag komen 

wanneer wij eene Vlaamsche Hcoge- 
school eischen is, dat wij aan Germanië 
aan Duitschland verkocht zijn. Welnu 
ik ken maar één land dat «fods se- 

; crets» in ons land gebruikt en dat land 
! is Duitschland niet.

K. HUYSMANS.
Ö---  - - . , rv

ven bekend te maken en de onrecht
vaardigheden aan de k lagen, dan kan 
de m aatschappij in geen geval de K a
merleden beletten de m isbruiken op 
te sporen en den m inister op de hoogte , 0 ____
te houden van al het laakbare, a l het van de in terpellatie F ieu llien ,W aarb i 
oneerlijke dat gebeurt in de m aat- I gebleken is dat er geen enkel bew ijs
schappij, die op haar w insten boft en , kan geleverd worden van inbreuk on•-----------  -------- u--------de neu tra lite it van de openbare school, 

oordeelt dus de circuulaire uover-
~ ~ ~~:x X < ' *tw ee maand na N ieuw jaar nog niet 
k laar geraak te  met haar verslag.

Zij kan nog minder de Kamerleden ' bodig,
verbieden schrifte lijk  vragen te stel- | en v raag t daarom de in trekk ing er
len aan den bevoegden m inister, vra- ' van, omdat ze een gevaar oplevert
gen waarop ze verplicht is te antwoor- j voor de gew etensvrijheid  van de ot'fi-

■ cieele onderw ijzers en w illekeu rig  kanden.
W ie lest lacht, best lacht ! zegt het 

V laamsch spreekwoord.
W ij raden onze vrienden — spoor- | 

wegmannen aan zich te gedragen  naar 
de voorschriften van hooger aan ge
haald bevel, m aar w ij raden hun tevens 
aan ons op de hoogte te houden van 
de m istoestanden die zoo wat overal 
bestaan en gebeuren.

L. Van op den Bosch.

«Voorzeker mag men aan de bis- 
«schoppen en de pastoors het recht 
«niet betwisten om als private burgers 
«hun persoonlijke politieke denkwij- 
«zen en voorkeur te bezitten indien 
«deze maar gelijkvormig zijn met de 
«eischen van het rechte geweten en 
«de godsdienstige belangen. Doch het 
«is evenzeer klaarblijkend, dat zij zich 
«zullen moeten, als bisschoppen en als 
«pastoors, geheel en gansch buiten de 
«partijtwisten houden, boven al de

«politieke competities».
K ardinaal G asparri, s ta a ts 

secretaris, in zijn circu laire tot de 
Italiaansche bisschoppen op 2 
Oktober 1922.

DE VRIJMAKING VAN DEN 
CLERUS UIT DE VANGARMEN 
DER PARTIJ BEANTWOORDT 
AAN HET WEZEN EN HET WEL- 
ZIJN DF.R KERKELIJKE GEMEEN
SCHAP.

JONG DIETSCHLAND

cieele onderw ijzers 
toegepast worden».

Het gesol met amnestie
Zelfs volksvertegenw oordiger Rub- 

bens begint het bar te vinden : hij 
sprekt van den Echternach-dans van 
de amnestiecommissie.

H ij is nog te optim istisch ' te Ech
ternach springt men tw ee stappen 
vooruit en dan slechts één achtcriut. 
Men vordert langzaam  m aar het vor
dert.

De Vlaamsche Wetenschappelijke 
Stichting

Naar w ij vernemen werd in den loop 
van de eerste week van M aart tot de 
definitieve oprichting van de V laam 
sche W etenschappelijke S tich ting  o- 
vergegaan .

Het plan om een Vlaamsch W eten
schappelijk Fonds te stichten is oud 
van einde Oktober 1927. Doel der 
stichting is, zooals reeds terloops ge
meld werd, het verleenen van toela
gen voor studiereizen. Het aanschaffen 
van boeken en andere noodzakelijke 
hulpmiddelen voor studie en w eten
schappelijk werk. Het bekostigen of 
ge lde lijk  steunen der publicaties van 
in het Nederlandsch opgestelde w e
tenschappelijke verhandelingen. Het 
geven van studieleeningen.

Einde November 1927 werd er in 
het instituut voor natuurkunde der 
Gentsche Unitfersiteit een eerste ver- 

j gadering gehouden van het voorloopig 
I bestuur. Óp deze vergadering  werden 

de statuten  opgesteld. Op 17 Januari
De am nestiecommissie springt een | vergaderde het Hollandsche comité

stap vooruit cn twee achteruit : 
vordert achterw aarts.

zij

De oceaan, de hemel vol ster
ren, is minder oneindig dan de 
kwaadaardige domheid dezer 
menschen, waar het er op aan 
komt om het Vlaamsch te bestrij
den.

VERMEYLEN (Soc. Senator).

van hoogleeraars samen met een a f
vaard iging  van het voorloopig bestuur 
ten huize van prof. Went.

Voor nadere inlichtingen, gelieve 
men zich te wenden tot het algem een 
secretariaat van de «V laam sche W e 
tenschappelijke S tich ting» (secre ta 
resse M evr. Ju lie tte  De Groodt. Au- 
dant. Hize Cantecroy. M ortsel-b ij- 
Antwerpen).



mm

M r i l  bericht ! Gij allen die min of meer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Brorchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

ailes beproefd hebt zonder afdoend effekt te bekomen, indien pij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dateree^  middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

f l o t t e m  Klariin Toms, Resina zalf, Microhenplllen
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan h et r e g e lm a tig  geb ru ik  d e d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itroeit en g e n e e s t , en aldus 't b e s t voorbehoedm iddel is tegen  d e ter in g  en ’I zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om inlichtingen aan M ARTIN  T O M S, Apotheker-Speciali&t, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die U het gevraagde zal bezorgen.

P R I  J Z E N  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

Met Oud B ie r der
is gekend voor M u e r i i  l e  Arend,.

’t gezondste, kloekste, aangenaamste

À. Ijouwaege-Verstraete, Cortemarck

In den

Zilueren Dos
Alles aan zeer 
v oo rd ee lig e  prijzen

Oamogelijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5̂ 7, Iseghem

O vergroote keus van a lle sla ch  
van P elsen  en v ellen  mantels.

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuw e en okasie m otors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen i

Z A N N E K I NI
DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

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

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

N e rin g d o e n e rs , zoe kt uw p ro fijt IJ

De schoonste k in d e rs ... .
zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

D U L C I O R  P O E I E R
Te kooop in alle goede Apotheken. 

DE DOOS 1 ,50  FR.

Leest en verspreidt
De Mandelgalm

K a th o lie k - V la a m s c h -N a tio n a a l  
'W e e k b la d  v o o r  Iseghem  

en O m liggende

DE VALLENDE 
ZIEKTEN ! .

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs t 20  frank;

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go ;d  gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is
M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ft en  van g en ez in g  z e l fs  van g ev a llen  d ie  r e ed s m eer

dan 20 Jaar duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

W A .jA .H O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle and ers produkten van gelijk en  aard ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar alle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

worden, om hunne menigvuldige genezingen, zelfs in de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunnen aangenameti smaak, door de moeilijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

zij in geen cachetten zij a, en dus door de teerderste ma gen 
verdragen worden.

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

12 pakjes 4,50 fr. 
25 pakjes 8,00 fr.

S u i k e r  b a k k e r i j

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor St N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscu its, P ra lice s , Fondants, 

Su ikers, Doopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Groote keus van Spekken, escence. acidulé, forré.

E ierkleursel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL I n ’ t klein
Bijzondere Prijzen voor Voortverkooper«

P I A N O S
B. Van Hyffte

Gent, Nederkouter, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

MET ZEKERHEID VOOR ALTIJD GENEZEN 1
X&H WERELDBEROEMDE f *

WONo e r z a LF* apoïHEFK DEWALvSS**-
DI£P£5TR<3rtT , 1 0 .  ANTWERPEN.

BLÖEDVERZuiverjns
VOOR BRAND, HAARWORM 

BAARDZIEKTE, JEUKTE e n  a l l e  ANDERE!VELIIEUÏEM
TE VERKRIJGEN 

ia alle Iseghemsche Apotheken

FAIfllLIEZIEKEBOIlD VOLKSBELANG
ULAAIYISCH HUIS ISE6HEIÏ1

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

En telt reeds meer dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

óp ons blad

Drukkerij « Volksverheffing » Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

M U Z IE K
!

H U IS

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
V ioler, Mandoiinen enz.
—: Alletoebehoorten

L ie fh e b b e rs
VAN SCHOONE BOEKEN.

In den Boekhandel« Volksverheffing » 
te Aalst, Onderwijsstraat, 14, zijn de 
volgende boekwerken te verkrijgen :

Van den geestigen schrijver F elix 
TIMMERMANS :

Ingen. Geb.
1. Pallieter, 8e form, fr. 22,— 30,—
2. Schemeringen van den dood

18,— 3 0 , -
3. Boudewijn 36,— 46,50
4 De zeer schoone uren van
Jufvr. Symforosa Begijntje 15,—
5. Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen 22,— 30,—
6 . Uit mijn rommelkas rond 
het ontstaan van Pallietei
en Kindeken Jezus 15,—
7. Anne-Marie 22,— 30,—
8. Driekoningen Tryptiek 12,— 15.—
9. De Pastooruit den bloeien-
den wijngaard 22,— 30,—
10. Het Keerseken in de
Lantaarn 22,— 30,—
11. Naar waar de Appelcle
nen groeien 30,— 39,—
12. Schoon Lier 30,— 39,r -
13. Mijnheer Pirroen 12,— 15,—
14. En W aar de Ster bleef
Stille Staan 12,— 15,—
15. Leontientje 12,— 15,—

Bij afname van de geheele verzameling
is de prijs van de 15 deelen, ingenaaid 
250 fr., gebonden 370.

Om deze boeken, benevens vele an
dere te ontvangen, hoeve men slechts het 
bedrag ervan, plus 0 60 fr. voor verzen
dingskosten, met de aanvraag naar het 
bureel te sturçn.

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
OENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlust, 
v erstopp in g, draa iingen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V an d en b u ssch e
49, R IJS E L S T R A A T , 49,

Prijs 4,50 frank  P rijs 4,50 Jrank
M EEN EN

P rijs 4,50 frank

Hebt g i j  p ijnen in d e lenden  ?
Kunt g i j  m oeilijk  o j  pijnlijk  

uw water maken ?
Is uw water troebel o ) te sterk gek leu rd  ? 
Lij at g i j  aan jich t , heup o j  lend en jich t ? 

Zijt g i j  door Rheumatiek gek w eld  ? 
Zijn uwe voeten g ezw o llen  ?

Is g e h e e l  uw lichaam on tste ld  
door een vu ilen  brand ?

7 Dit a lle s  zijn de zekere 
kenteekens dat uwe 

Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toevlu cht m oet 
nemen tot een e e rn s tig e  en 
nauwkeurige behandelin g met

1

Dalila Pillen
EN

Sam som ’s Oliebalsem

Ontelbare getuigschriften van genezin
gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, zijn het beste 
bewijs dat zij alleen in staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kachels en Gasvuren
wendt u tot

fierm. Ohehiere DuiiGR
R oeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkulpen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noUen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

G azinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoed ige b ed ien in g M atige prijzen

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

JP rob eert eens
met de produkten van

Vaartstr. 2, Ro
voor uwe kaderlijsten en kaders

Eene sch oon e voor raad in a lle  sla ch  
s teed s voorhanden

voor uw

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEUER E-HUVSEIITR UYT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van k leuren en  vern issen . 
Groote keus van sp on sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, traploopers en karpetten

Trouw e bsdlenlng Lage prijzen

Laat uwó Göldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

BUbanhen : Antwerpen & Kortrlth
Agentschappen :

B ru gge, Crombeke, P operln gh e, 
Harelbeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  T E  IS EG H EM  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

?
■ BKR

Waarom hoesten a li BORSTPILLEN LALEMAN 
U radlkaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden als CACHET
TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst
ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 
der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

Waarom zeil ziek of zuchtig zijn als U ter apotheek Laleman alles kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apotheek Floreot Lelemon
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Oendarmerle)

Men d raagt ten huize T elefoon  63

KORTRIJKSCHE BOUUI 
• Eli HYPOTHEEKKflS •

BUREEL :

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 3S2. Spreelfdraad 382.

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’tkoopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over ’t overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O pmaken van P lans en B estekken 
voor ’t bouwen van hulzen, v illa ’s, 

_ fabrieken, enz.
— A llerhande V erzekeringen —  

B ra n d  - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O Ï D S
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest !

ZIJ KOSTEN ENKEL 4  FRANK ! 
U W  APOTHEKER HEEFT ER !


