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Alle medëdeelingen moeten ten laatste den 
(Woensdiag middag voor 't verschijnen van ’t 
blad binnengezonden zijn.

M a a n d a g  T w e e d e n  K e r s t d a g  o m  z e v e n  u u r  ’s  a v o n d s ,  h e r o p v o e r i n g  v a n  V I O L L E T T A  
d o o r  «  De Vrije Zonen » u i t  T h i e l t .  —  7 0  u i t v o e r d e r s .  —  V o l l e d i g  s y m p h o n i s c h  o r k e s t

A l l e n  d i e  ’t  r e e d s  z a g e n ,  s p r e k e n  e r  m e t  l o f  o v e r
ZALIGE HOOGDAG

aan al onze trouwe lezers .en lezeressen.
M, e r k e l i j k  K i e u w ®

KERKELIJKE KALENDER » .  (
; 25 Z. Kerstdag, dup. 1 cl. met bevoorrech- v  ‘ n de. zil^ uVWlJ i  De('' hieJd onze VL !
ie oct. van 3 rang. -  26 M. H. StephMnus, NaL ,vnend Th-, ö # c k è r ,  volksver tegen- j
mr„ dup. 2 cl., afgestelde heiligdag.. — 27 'V01'01rt lger e®n redevöenng in betrekking met, z i n  ̂ |dat van uj(- de katholieke geloof- en lietoe pmiijen. Wahitijéer) in Engeland oelk,

28 !e «^contingent. Tc dier gelegenheid ging zedenleer een eieinig en verplichtend.’1 op-, veel katholieken tol de arbeidspartij en in de
Q s s s  i s f s t d a g - m t ï i

n Z S  W. MH: 0 ^ e l i ^ r ^  m;.rdup.‘ 2 de voorzitter weer zijn recht te buiten en
i Z T I r  cl. -  29 D. H. Thomas van Cantelberg, brnr., i n c i d e n t  greep plaats, 
boven den Wanneer Debacker eindigt met den kreet:

U i t  d e  K a m e r  i De Partij-politieke Splitsing als internationaal Verschijnsel
van Domdekan Or Karei Neundorfer

Er bestaat geen katholieke politiek in den lieken op de twee of drie bestaande katho-

Het is goedl dat er voor den christen mensch D. II. Jeannes* ap. en ev., dup. 2 cl. 
dagen komen, in zijn moeizaam en 
leven, welke als lichtpunten glanzen
gewonen sleur van het alledaagsche bestaan. t mid" — 31 Z iV^Süvesler T>1> ' dup ^  ° « Ge kunt zelf marche eren-in .den toekom en-

Kerstmis is dë blijde hoogdag die in de zware', ' ' den oorlog, de Vlamingen zullen niel mede
zes donkere weken, in dien langen toegedëkten EVANGELIE van KERSTDAG (Nachtmis) marcheeren! »
vinter, aan db christen ziel een heilzame, geeste

lijke verkwikking brengt. Die groote winternacht, 
getooid met sneeuwgeschitter en pinkelend ster- 
rengëflonker, die heerlijke winterdag, doorzindërd 
met hemelsche kribjes-weeldë, die kerstmis-wonne, 
ze is voor het trakelendë menschdom de schoon
ste aller nachten en dagen: dew'ijl géén feestdag 
van heel het kerkelijk jaar in zoo groote mate 
aan den armen onterfde, het zondig menschen- 
kind, de troostrijke 'verzekering bezorgt, dat de 
Hemel aan die aarde de opbeurende handen reikt. 
dat de Zoon van den Allerhoogste de Broeder van 
Adams Vervallen kinderen geworden is.

Voor den kersten mensch is Kerstmis de dag 
der ongemeten, perklooze hoop. Zóó lang heeft de 
jagende advent-stemme gesmeekt: «nubes pluant 
lïisturp »  . «dat uit 3e wolken de Rechtvaar
dige neer dale ! »  Zoo lange weken bleef de hemel 
stug ; en de nare winter sloot telken avonde snel
ler de loodzware oogschelen dicht van den too- 
verdonkeren nacht. De aarde en haar klagend 
volk lagen log en duister onder de nijdige vlagen 
van een vertoornde natuur. Kerstmis is gedaagd, 
lijk een rustig-stralende vuurbaak aan den oever 
van een gemartelde zee; en al de arme schip
breukelingen̂  op /Ie gesplenterde wrakken va|n> 
hun ineengedëukte levens, ze steken reikhalzend 
hun gekneusde armen uit naar het reddende licht 
van de vuurbaak, het schamel kribbeken van 
Bethlehem met een rustig kindje dat goddelijk is. 
Ze strekken die moegetobde handen uit, om er
barmen en zegening, verlangensvol als kleine kin
deren. Doch hun bezoedelde groote-menschen- 
oogen glanzen doffer dan de groote klare kijtcers 
van hun schuldëlooze kinders; naast hen meege
strand vóór het wonderbare wiegje met het god
delijk wicht.

Adeste, fidèles ! Komt alien hier stranden, gij 
arme sukkelaars, de gepletterden, dë geknaWfon 
van het leven! Komt, geloovigen en ongelukkige.

M. DE CLERCQ, |4 Als er nog ne keer 
oorlog komt, zullen'wii Buyl en die van zijn 
soort ne keer laten vechten en de oorlos

(Lucas 2, 1-14) M. ROMBAUTS.die voor de eerste maal
Indien lijd verscheen eern besluit vanwege sinds 7 jaar zijn mond open doet: «Ge zijt 

keizer Augustus tot eene volkstelling over er wel mee!» , M
geheel de wereld. Deze eerste volkstelling \\ BUYL : Gij bel.eedigi de Vlamingen! 
geschiedde onder Quirinus, landvoogd van 
Syrië. En allen gingen om zich aan te geven, 
ieder naar zijn eigen stad. Ook Joseph nu 
ging op uit Gaiilea, uit de stad van Nazareth, 
naar Judea, naar de stad van David, Bethle- za nie an®
hem geheeten,^wijl hij uit het huis en ge- VOORZITTER BRUNET. — Ik heb het 
slacht van David was, om zich aan te geven enkele dagen geleden gezegd, dat waar 
met Maria, zijne verloofde vrouw, die zvvan- den lijk deze die ide heer Die Backer uil 
ger was. En tijdens hun verblijf aldaar ver- spreekt te misprijzen zijn! 
liepen de dagen tot zij baren /jou, en ze baar- M. DE CLERCQ. .(die de banken komt af- 
de haren eerstgeboren Zoon, en wikkelde geloopen). Wat kan mv misprijzen ons sche- 
Ilem in doekten, en legde hem neder in eene ien! Houd U aan uv rol van voorzitter ! 
kribbe, omdat voor hen geene plaats was in |,cos uw reglement1 
de herberg. En daar waren herders in die . ....
omstreek, die buiten nachtwacht hielden . 1 “ S11I0(K
over hunne kudde. En zie, een Engel des n,et 111 naam van VlaanderCn!
Heeren stond bij hen en de glorie des Hoeren M. DE CLERCQ. — Gij spreekt in naam 
omstraalde hen, en ze vreesden met groote van Frankrijk, dat welen we! Doch de Yla- 
vrees. En de Engel zeide hun: Vreest niet, mingen bedanken er voor! Ge kunt er zelf 
want zie, ik boodschap u groote vreugde, voor vechten!
die voor geheel het volk zal zijn: dat u he- VOORZITTER BRUNET. — Zwijg, M. De 
den een Zaligmaker is geboren, die Chris- oicrcq ; 
tus de Heer is, in de stad van David. En dit
zij 11 ten toeken: ge zuil een wicht vinden CLERCQ. — Zwijgen ja, als we
in doeken gewikkeld en in eene kribbe ge- "C7e"d ^c' )' )cn wat we mo0ten zleggen? 
legen. En plotselings bevond zich bij den VOORZITTER BRUNET. — Gij zijl niet 
Engel eene menigte uit het hemelsche heer, waardig dat ik U tot de orde rloep!
die Gode lof zongen en zeiden: Eere aan God ^  ])],• CLERCQ.   Qjj u veronl-
in den hooge, en op aarde vrede bij men- schuldigen tegenover de « Légion Nationale ».

lossing vOar al de vragen van het politiek ’ Vereenigde stoten tot de demokratische par- 
leven gevonden kan worden. j lij zich rekenen is niet eenige religieuse

Veel meer zijn er rein politische vraag- , reden daartoe aanwezig. Veel eerder is hel 
stukken, die in hun wezen zOo nauw met de in Engeland de eoolnomische stand en in

sehen van goeden wil.

• • • • • • • • • • • • M M
Heeren VLAAMSCH VERBONDERS 
Heeren KRISTEN WERKLIEDEN;

G E  A N T W O O R D T  N I E T _ _ _
Noch op onze beschuldiging dat Uw lei-

Gij hebt er schrik voor, want ge durft de 
molie niet voorlezen die ze U gestuurd heb-

Zwijg, De

ben!

VOORZITTER BRUNET.
Clercq!

M. DE CLERCQ. — Ik zeg U dat ge 
schrik hebt voor de « Légion Nationale » ! 

ders door een lafhartig stilzwijgen hun eigen .'^ees hunne dagorde voor! En ons doen zwij- 
11- 1  1 •• „n vPi-jrni/pJd protesten hebben verloochend voor de ka-;Sen* dat nooil-
blinden, zoovelen gij zijt, gemalen en o ^  j ]);|| j s ieder Vlaam scli Nationalist u it het
tusschen de ruwe molensteenen van de ongenadige 

levensbarheid. Komt vooral gij, onze broeders 

naar het bloed, Vlaamsche kersten lieden, die aan 

’t luisterend oor van het kleine, wijze Kind zóó 

veel te zeggen en te biechten, te vragen èn te 

talen hebt: al uw schrijnend levensleed, heel de 

vracht van uw zedëlijk en lichamelijk wee. Groot 

is de nood van de kersten Vlaamsche ziel, doch 

eindëloos is het erbarmen dat het Kerstenkindje

princiepen /an geloof en zeden 'verbonden 
zijn, fiat daarop werkelijk bindende autori
teit kan uitgecefend worden. In deze kwes
ties hebben daarom de katholieken de vrij
heid zich aan de politieke partijen aan Ie 
sluiten die. volgens hun persoonlijke over 
tuiging het . penbaar 'welzijn het best bevor
deren. Deze vrijheid is nochtans soins langs 
twee zijden ingedijkt. De katholiek niag zich 
bij geen partij aansluiten, die in haar pro
gramma of in de praktijk de grtondgedach 
ten der katholieke kerk niet verdraagt ; en 
hij hoeft ook bij een mogelijke keus- onder 
|meerdere partijen de levjehsnoodwendighe 
den der Kerk en de. uit deze noodwendig 
lieden gegroeide kerkelijke noodwendigheden 
in acht Ie nemen. Hue klaar en hoe van zelf 
sprekend deze grondgedachten voor de ka
tholieken ook zijn, zoo laten ze althans in 
dc praktijk een sems heel verscheidene uit 
leg en toepassing toe. Zoo kan het voor ve
len twijfelachêg zijn of een'bepaalde partij' 
iniet’ tie katholieke geloofs- en zedeleer in 
overeenstemming te brengen is al dan niet. 
Want het gaal hier 0111 algemeene grondge
dachten tip levende werkelijkheden toe te 
passen. Partijen zijn zulke werkelijkheden, 
die onder zelfde benamingen in verscheidene 
landen soms heel verscheiden zijn en in het 
zelfde land in den loop van een jaar soms 
veranderen. Het liberalisme b.v. kan 'in een 
land beslist onkerkelijk' zijn en een naburig 
land heel goed met de hotorigheid aan de kerk 
zich verdragen. Of een socialisme dal in zijn 
ontstaan uitgesproken vijandig tegenover de 
kerk stond, kan zicli zonder naamsverande
ring in zijn verder geschiedenis tot onzijdig
heid tegenover de kerk ontwikkelen.

Anderzijds kunnen ook de levensnoodwen- 
idigheden der kerk en hare verhouding tot 
andere politieke vraagstukken in een iJe1- 
paald land en op een bepaald tijdstip zeer 
verscheiden beoordeeld warden. Terwijl 
iemand de groei en het verzwakken der kerk 
verbonden ziel met een bepaalde1 constella
tie van partijen kan een ander met evenveel 

zorg voor het lieil der kerk ern- 
aren hebben tegen de eerste com-

Amerika de Iersche nationaliteit, die er de 
redenen er toe zijn. In beide landen neemt 
men daarom ook de partij politieke splitsing 
der katholieken als Man-zelf-sprekend op en 
men z ekt de katholieke belangen te dienen 
door boven de partijen heen met zuivere ker
kelijke organisatie te arbeiden. Zoo b.v. ver
klaarde kardinaal Bourne van Westminster 
op aanvraag van den « Katholieken hond van 
Westminster » of de katholieken in alle ge
vallen enkel op katholieke kandidaten mögen 
hun s.ern uitbrengen, het ' volgende ■ «Wan
neer in gansch ongewone omstandigheden de 
bond flor katholieken de kandidatuur van een 
zekere katholiek: bevorderen wil, dan mogen 
ze gerust de katholieken aanzetten.'hon kan
didaat te ondersteunen. Dbch is meer dan 
voldoende dat in 'gewone omstandigheden de 
bonden der Jfatholieken aan de kandidaten 
der vei'scheidene partijen zeklere vragen vo:nj-- 
1 eggen van de welkte de antwoorden alsdan 
laan Ide katholieken vciorgelegd worden., 
lij te vormen, opkwam en verklaarde : « nie- 
De?e kunnen dan vrij hun.stemrecht uitoefe
nen volgens geweten en politiek oordeel ». 
In de Vereenigde staten vormdfe \rdor den. 
oorlog de Amerikaansche bond der katholie
ke vereenigingen eleln dergelijke organisatie 
-an alle kerkgetrouwe katholieken om het 
even t./t welke partij «e  behoorden Voor wat 
aangaat de houding dezer organisatie tegen
over partij-politièk was hei aanmerkenswaar
dig dal op het algemeen congres in Milwau
kee in 1913 de Aartsbisschop. KEANE van 
Dubuque uitldrukkelijk tegen de van enkele 
leiders verlangden eisch: een katholieke par- 
lijil e vormen, opkwam en verklaarde: «nie
mand onder de leiders der katholieken, bij
zonderlijk niet de bisschoppen kunnen dit 
wenschen’».

( ’t Vervolgt)

b u i t e n l a n d

werd gebracht.
ONZE AANVALLEN WAREN SCHERR 
ONZE BESCHULDIGINGEN ZWAAR 

EN
HET WANTROUWEN DRINGT DIEPER 

EN DIEPER IN BIJ UW GOEDGELOO-
u betoonen kan, çn de leniging uwer pijnen en VIGE VOLGELINGEN.
de heul uwer smart zullen mateloos wezen. Wij herhalen en beklemtoonen dat ge de

Vlaanderens mizerie is hard om dragen, voor schoonsle kans hebt laten ontsnappen 0111 
de besten de trouwsten, die noch hun Godsdienst te bewijzen:
noch hun' volk willen lossen, en die er nochtans 1- dat het U VLAAMSCH VERBONDERS
toe gemaand en gezweept worden. De gruwelijke nieenens was met Uw minimumprogramma; toe gemaano en gezweept w 8 2 (dat gij- KRISTEN WERKLIEDEN,
dwang tot deze noodelooze onmogelijke monster- . . , ,iuwang . 1 , 1  j zelfstandig zijl, onafhankelijk van de macht
keuze rijt diepe voren in de teere ziel van den ^  kalhoUckc bewaanders '

barden Vlaming. Laat de komst van het goddelijk WE /[JN BEREID DEZE BESCHULDI-
Kindje de «blijde inkomst» wezen, die aan de G]NGEN TE HERHALEN EN TE VERDE- 
idiragers van Zijn gezag hierbeneden de genadb d |GEN‘ OP DAG, UUR EN PLAATS MET 
en de gelegenheid bezorge om de barheid van VAST TE STELLEN,
hun oordëel te vermilderen, dë hardheid van hun 
verzet te laten vermurwen: alzoo en niet anders 
begeert het Bethlehem’s Borelingske, alzoo leerde 
het heel Zijn menschelijk leven, toen het hoogste 
punt in Zijn belijdënis van edele aardsche va
derlandsliefde was: de warme menschelijke tra
nen om den rampspoed, die het versteende Joden- weid aan te doen, om de genade der bezinningj en 
dbm te wachten stond. van het rechtsgevoel aan dë gezagvoerders, ker-

Op vandaag knielt er ginder te Leuven, in de kelijke en wereldlijke, te verleenen, dan kan ge- 
cel nummer 310, op dë kille tegels, een heilige wis het smeekoffer van Vlaandërens ongerepten 
man, die voor den achtsten keer Kerstdag beleeft martelaar dëze groote gunst verdienen, 
in dë akelige naaktheid van dë vier kerkbrmuren. Dat het lieve Kerstkindje hem en Vlaanderen,
Hij zal bidden met ons altegare, met de lijdende genadig w'eze, opdat Kerstmis 1928 in ôns V I.

gemeenschap van het Vlaamsch-nationale Vlaan- vwdcrland vrijheid, ruste en welvaart belichten; 
deren. Zoo onze bede niet vermag den Hemel ge- moge. K E R L IN G A .

H E T  A L I i O H O L V E R R R I J I K  
I N  E U R O P A

Het internationaal amlialkohdlisch boek

E E N  W A R B O E L
Dat Europa een warboel is, kunnen we 

zich verplicht aanzien het wel- niet beter aantoonen dan den lezer voor te 
zijn der kerk langs andere zijden verzekerd leggen t geen Ward Hermans schreef in 
te zien. Zoo kan een uitgesproken katholieke; « De Schelde» van Dinsdag 1. 1. 
partij in het eene geval als zegen in het an- Europa is een Babelsch beeld van ontzag- 
dere geval als schadelijk voor de kerk aan- liike verwarring. Verwarring die we voor
zien worden. namelijk te danken hebben aan de verdragen

Om nu voor deze kwesties in eigen'"geval- van Versailles en Trianón. Héél Oost-Zuid-voor 1925 bevatte eenige cijfers over het al- , . , , . „  . , „  . ,
kohol verbruik in Europa. Voor liet verbruik len do noodl« e tia.arhdd en breedte van oor- Centraal Europa is een brandhaard,. van de
van S c h n a p s  '50 gr. alkohol) staal Zwit- deel te hebben zal het maar al te aanbeve- Baltische tot de Zwarte Zee: Duitschland
serland ^an  hel hoafd met 'een 7èrbrüik lenswaardig zijn de houding der katholieken tegen Polen om den « corridor van Dantzig »,
van 7,52 liter per hoofd: volgen dan Estland tot partijwezen in de verscheidene landen legen wiens bestaan pas veertien dagen gefe
mel 717 ! Spanje 5 13 1 Dttnzä» 4 73 1 v'0!0,r aet ^gücht te brengen. Een dergelijk den zelfs tal van Engelsche parlememtsle-

Heeren VLAAMSCH VERBONDEBS, 
Hoeren KRISTEN WERKLIEDEN,

W E  V R A G E N  U E E N  D E B A T -  

# • • • • • • • • • • # # # • •

In ’I wij nverbruik staat Frankrijk boven- ittioliek inwonersaantal een verandering in legen Polen om zijn in Polen onderdrukte 
aan met 143.20 1 per hOofid en per jaar ;' vol- deze houding aangebracht heeft. In het raam landgenoolen. Hongarije tegen Tsjechië en 
gen Italie met 96 6 1 Spanje 85 59" 1 Zvvit- Idezier verhandeling kan liet onderisetek na- Roemenië om wille van enkele hionderddui- 
serland 5190 1 enz..' Zweden IJsland, Est- tuurlijk maai uiterst bondig zijn. _ zende onderjukte Magyaren, in zijn strijd
land en Finland verbruiken min dan 1 liter Een bijzondere groep katholieken nemen in bijgestaan door een deel tier Engelsche pers 
j)oojtj < '  Engeland ein Noord-Amerika een afzonder- en voornamelijk door lord Rothermere. Rus-

Het meest b i e r  per hototfld; en ̂ per jaar l i j k e  h o u d i n g  aan in zake partij. Hier bijzon- land tegen Roemenië om Bessarabië- en 
wordt verbruikt in België, n.l. 160,0 1.; dan derlijk is het twee-par tij systeem in gang, dat nog wat anders.
komt GroOt-Brittanië fliet 81,3 1 ; Zwitserland «c-erst sedert -een tiental jaren een'gewichtige Heel de Balkan is een heksenketel waar 
siaal hier op de 9e plaàts met 30 31 eiT toch crisis heeft doorstaan en waar beslist een de moord een politieke methode geworden 
wordt in Zwitserland niqg 20 maal zooveel dtrde katholieke partij is ontstaan. Met dit is. Getuige hiervan: Yoego-Slavië, Bulgarije, 
bier gedronken als in Spanje en Roemenië, systeem vvare een eigen katholieke piaitiji Macedonië.
Als men alleen hel ^ehalte alkohol. bevat reeds door gansch deze struktuur zoo goed Meer naar ons beschaafde Weston op: Ita- 
in «lie geestrijke dranken, in aanmerkingj als uitgesloten. Daartoe kwam men, daar de lië tegen Yoego-Slavië en niet minder tegen 
neemt dan wordt in FrankWjtó per hoofd, katholieken in EngelafriU slechts een Wee 1 Frankrijk, diens bondgenoot. Engeland dat 
en per jaar 17,99 1. alkohol verbruikt, in kleine minderheid uitmaakten èn dat' ze in een onverholen sympatie laat blijken jegens 
Span;e 15 88 1 in Italië 13.77 1., in Zwitser- We Vereenigde staten bij dié algemeene en Italië en hardnekkig weigert liet Europee- 
lani n 99*1 in België 9.01 1., in Joïigo Slavië welwillende Ikultusvrijheid bijzondere kerk- sche statuut, vastgelegd door Versailles, mi- 
1 19 1 en in Ijsland 0 54 liter. °  politische doeleinden niet na te streven haa- ütair te waarborgen. Duitschland-.• dat di-

Uit « Schonere Zukunft », 6-2-27. den. In deze tenden verdeelen zich de kaiho- plomatisch de kat uit den booto kijkt.



Midden (leze Bjabelstihe stabenverwar riftg ten in het Belgisch kader, dit wil er bij ons gewoon aan het rumoer van 'die meatingzaal, vlie-
een nog ttnbeschrijflijfcer geharrewar van na- maar niet in. Als iets toch een utopie is dan is gensvlug gereed tot aanval en verweer, maar min-
lionale minderheden, enkiel rumoerige milioe- het wel dit! 1 der kwajongensachtig-uitdagend dan Devèze, ook
nen, verspreid lover de helft van Europa. ßjj iC[je verklaring bleef het echter niet en minder tragisch-verbeten, dan Jacquemotte.
Op de 30 miljoen inwoners van Polen zijn er wer(j aanggdrongen op daden. toch, vergeleken met din beschaafd-eleganle i toon
er 10 miljoen Joden en andere alles behalve j £JS Jle(. legervraagstuk in dezen zin niet opgelost een temperamentvolle proletariër. Het was een
Poolschgezinde elementen. In 1  sjechië is hel WOrden dan moeten de Vlaamsche ministers genot die twee tegenover mekaar te zien staan.
mengelmoes van Duitschers, Tsjeuken en Slo- 
wakken. De Balklan laat zich eenvoudig niet

aan

uit dte regeering, zoo besloot M r Van Steen- Het fijne handje van Jaspar vlinder-teske.idü

berghe. ( grillig-fijne arabesken op de lucht. Ah! Ge voelt
meer beschrijven. Italië eischt het aan, -  ^ , , . , , .. ,% <, . j-, r - i *•
Frankrijk verloren grondgebied van Nizza, I E" Mr Van Oeckel, eischte dat er geen sik- de wellust van di fijne> vrouwenhand;e aan u,
Savoye en Corsika op, terwijl het in h e t «  van het voorstel van Dr Rombauts mocht eigen hand, als het strijken gaat door het w  
Noorden, meer dan 200 duizend Duitsche afgedaan worden. Alles of niets, moet de leuze krullige, vveeldeng-grijze hoofdhaar. En bi, alfcl 
Tyrolers verdrukt. Frankrijk komt met El- 
zas-Lotharingen niet vlot op dreef, bewijze

zijn ! (oei, oei, hoe strijdlustig klinkt dit alles opwinding b lijft de stem beschaafd1 en harmo-

niet!) Verders zei M r Van Dieren: « W i j  moê  nieus, terw ijl de stem van Wauters blaffen gaat

de tienduizenden Elzassers uitgeweken of'ten ons onverzettelijk toonen. E r moet een groots als die van een bandhond. 

uitgewezen naar Duitschland. Met onize ver-'volksbeweging op touw gezet worden.» ' Dan wordt het een pret de socialistische lid

loste broeders van Eupen en Malmledy staat* J\fu ecllter kwamen de kamerleden tusschen en kerzijde gade te slaan. Als een man sluiten ze 

het ail even slecht, die moffelen huin Duit- maan'den aan tot kalmte en voorzichtigheid. Ver- dte rangen rond hun partijgenoot. Heel db ‘ beide 

sche gevoelens in  geen hoeken of kanten, en ‘ge[s maant aan tot behendigheid ten einde die rijst overeind met opgestoken nekhaar. Ze snab- 

ze hebben gelijk. ‘ zaak niet in gevaar te brengen. Blavier ’houdlt ben en bijten, ze 'joelen en gieren. Ze overstem-

A ls kroon top d it moderne Baibiel spant ^  n slagformules a]s- Alles of niets. Pater men de liberalen, ze overstemmen de katholieken. 

:lo kuipeiwJa. geheime «p ta n a tie  ^  b ; . antwoordt, Jat he. Ze zijn en ze voelen zich baas in dat soort van

haar ne lw erk va,i to trfe s  d o »  a lle rle i buna- . .  ea dat La r,*b „d  oefeningen. E» niet »11e.» *  De E W s .  *

-  -  »  genoeg aansp .U l*  ges.eld « r f . D .  Bruyn's en doen nen

bereikten waardoor morgen de tegenstander voor de fratsen of zotte sprongen der parlemen- mee. Het orgaan van Pierara schalt daar tus- 
betar kan klein gemaakt. tairen. ‘ *chon door en zelfs Huysmans aoodenmasker

Zoo zien we Frankrijk, intrigeren in Po-; Zooals ge ziet g e w e l d i g  blaffende honden! Allen gaat met een grijns om den mond aan t ginne- 
len, in Tsjechië, in Yoeglot-Slavië* in Belgie waren echter vergeten d'at de vergadering inge- gabben.
••• tegen Duitschland, tegen Ita lië , en jai, te- zet was met een verklaring van vertrouwen in de En Anscele verliest dan al zijn rmuisteriee.e

gen Engeland. De oorlog onlangs tusschen nieuwe ministers: Heyman en Carnoy! waardigheid. Ah! dat prettig verneukeld fi juur-

Griekenland en T u rk ije  was fe itje lijk  een Oar-j Wat echter niet gezegd' werd is: welke hou- tje van Anseele, dat nauwelijks boven zijn bank

log tusschen Frankrijk en Engeland. *ding de K. V I. Landsbond ten slotte zal aan- uit komt piepen. Zijn kop is voor mij een pret

Twee fronten staan in  dç Euriöpeesche pp- " ncmen tegenover de Vlaamsche parlementairen, van eiken dag. In rust gelijkt zijn hoofddaken

litie k  tegenover mekaar^ ‘het eene w il de ^  voort zuljen gaan niet hun fratsen uit tq halen, een gebluscht, verrimpeld, verwissel! winterreinet-

verworven 1 Posities en voordeelen verkregen want lC]aarmecle zijn al hun energieke verklaringen teken rond Paschen. Maar bekijkt hem nu bij

door de verdragen ran  Versiailles ein Trianon, t , ^  sl -n -t water 0f erger n0g bewust zoo een schermutseling. Heel zijn wezeken is

ïanc aven; het lalndere W il dezelfde vyrdra- Want we verwedden er wel iets op rood overschoten. H ij draait zenuwachtig op zijn

„en gron ig ïerzien en wijzigen. Beide frPn- luidsprekers van den Lansbond bij 3'e bankje, h ij keert zich half weg van zijn tegen-
1 en staan even kopp;g en hardnekkig tegen- dlat me luiasP ‘ eKers VdU Uü“ , , , . . .
ever mekaar. Een botsing kan met u itb lijven, verkiezingen weerom de hardste propagandisten part, en a over z.jn schouder gaat h , mee

Ze wordt tijd e lijk  nog nraar verhinderd door zullen zijn voor die fratsenmakende parlementairen aan t snabben en aan t bijten. Zijn specialiteit

... de financiële moeilijkheden, zonder deze Dat is immers minimalistisch opbouwend werk! is twee, driemaal herhalen wat een ander geroe-

haldden we reeds den oorlog gehad. | Daarop komt D r Cordbmans aan ’t woord pen heeft en een verontwaardigd « oh, oh» heelt

________________ ____________ljie handelde over de Fransche bemoeiingen in uitgelckt bij db tegenpartij. En zijn roode oogjes

' " -------- ------- jonze buitenlandsche politiek. H ij had het over fonkelen dlaarbij als die van een vinnig fret en

1:3e rede van Pétain, en de vassaliteit van België Iet dan ejns op zijn kaken. H ij heeft blijkbaar

itegenover Frankrijk’. H ij hekelde het Fhinsch- geen boktanden meer en daardoor lijk t het alsof
Het Congres van den 

Katholieke(n) 
Vlaamsche(n)Landsbond

Verleden Zondag congresseerden de afgevaar

digden van den Kath. V I. Landsbond te Brussel. 1 
Daar werden op dit congres heel radicale woor

den gesproken. Daar werd gekritiseerd en ge

mopperd op de laksheid van de Vlaamsche kâ  

merledbn c[at het. een aard had.

Twee belangrijke punten voor de Valmingen 

stonden op de dagorde: 1) Het legervraagstuk en 

2) De buitenalndsche belgische politiek. Het was' 

dan ook niet te verwonderen dat er óp de 40 

leden van den Vlaamschen kamergroep (R. I. P.) 

hoop en al 3 aanwezig waren :. Vergels, Van den 

Eyjn|de en Blavier. A l de anderen bleven on

zichtbaar! Zelfs Heyman en C 

niet om de hulde van

hij te veel vel aan zijn wangen had. Zijn mond

werk gaat open en dicht als een blaasbalgje of 

als de bek van een naar lucht snappenden visch.

En daarboven uit triomfeert het schallend ge

luid van Wauters en op zijn bank in olympische 

rust droomt Destrée en Vandervelde’s komiek toi 

maatneusje ziet rood van de pret in zijn glim-

j Belgisch militair akkoord! en toonde aan hoe het 

! ons rechtstreeks in een aanstaande oorlogscon- 

iflik t onvermijdelijk zal medetrekken. -

W aarlijk er komt vooruitgang onder de Vlaam

sche minimalisten, ten minste in woo.'den! (De 

daden zullen echter wel geminimaliseerd worden.)

W at w ij nationalisten reeds 'jaren verkondigen, 

neemt 'db Kath. V I. Landsbond nu ook als zijn lachend gelaat.
t, , I i Wat Wauters dan zoo alstandpunt aan !

Daarop w'erd1 besloten het betoog van D r Corde-

mans in druk te geven. De vergadering drukte
tevens den w e n s c h  uit dat die uiteenzetting in zelfden dag voor herp deden: hij be eidd

db kamer zou worden gegeven door gezaghebbende verkiezingen voor.

leden van den Katholieken Vlaamschen groep,
bij ide bespreking over het budjet van buiten- gen, is er geld over, dan mioet dit besteaj worded

landsche zaken 1 aan een betere perekwatie, aan sociale werken,

I Dat alles is dus een flinke afstraffing voor aan vakonderwijs, enz.

1  eV  \Ty r Wa m ' eodb politieke Jan Klaassen van den Vlaamschen Ze nemen hun troepen weer m die hand, ze ver- 
dein ix. V I. L-andsboncJ , zaïdiffen de begeerten mp.t «r.Tinnnlclvnkbinrllft Kp»-

vertelde? H ij1 deed 

wat die anderen deden bij het debat over de 

regeeringsverklaring, wat Carlier en Bologne dien

hun

Zijn thema was: geen vermindering van belasün-

m ontvangst te nemen (verlaân tijd, enêe). Dat 

viel dan ook de congressisten danig op, en wat 

geërgerd over zooveel onverschilligheid dbeJ M r 

Van Overbeke de afwezigheid van alle vooraan

staande Vlaamsche politiekers opmerken; zooals1 
ook de H. Van Bilsen opmerkt, dat db be

weging hoeft uit te gaan van de officieren 

niet omgekeerd, van de soldaten.

Over de

kamergroep.

Beteekent dit alles immers niet: > ten-
1) Dat de minimalisten gelijk hadden over dé En iemand lijk  Wauters doet dat met maat en

redevoeringen van Pétain en de Broqueville te ‘act, hij deed het behendig en gevat. Scherp ge- 

interpelleeren. "ribeg en toch niet te scherp tegenover de tegea-

2) Dat db minimalisten die gelegenheid, uit partij, met nu en dan een hoffelijke strijkage naar 

Ivrees en bij verbod van de bonzen der katholieke de regeerings'bank, w a a r o p  h i j  z i c h  na die

partij db 'nationalisten niet durfden noch moch- v e r k i e z i n g e n  wee rom  hoop t  n|eer te

I ten "bijspringen, hun plicht niet vervuilden, 
amnestie werd gezegd dat ze niet j 3) Daf als de Belgicisten werkelijk eens iets 

uit het oog verloren wordt ! Dat er echter- van vol- rfegelijks ’van pkn zijn> Je nationalisten het hun

o ïge amnestie geen sprake is bij t hmdig minis- : gewoünüjk al lang hebben voorgedaan. Volgens het wetsontwerp tot vaststelling van

tene, is vast te stellen uit hetgene M. Blavier* ; ß es[u|t | Vlaamsche menschen daar hebt ge hei: leger-contingent voor 1828, zal ons leger uit

zegt: «D ie  zaak moet langs administratieven weg'nu minimalistische woordbn, gaat nu eens Tn de 61.000 man bestaan, tegen 62.000 in 1927. Het

opgelost en het is op administratief gebied dat van toe|{omst Je .houding na van de minimalistische contingent zal hoofdizakelijk samengesteld zijn uit

de ïegeering iets kan verwacht worden. » Zoo parlernentSledbn en gaat na welke misbaksels die 16.000 vrijw illigers en 40.000 miliciens.

vleien.

DE STERK TE VAV H ET LEG E lt

Mej. Berger is geen onbekende voor de uitge

weken Vlamingen. Jaren reeds maakte ze zich ver

dienstelijk door haar stille, belanglooze. maar ijve

rige en nuitige medewerking op Vlaamsch gebied.

De (aeesfelijfte ©0erl?eid 
en de Vlaamsche Kwestie

I>E ZESM AANDENDIENST
Op Donderdag 16e 1.1. werd socialistisch wets-

(2e vervolg)

In 1894 stierf Mgr. Faict, de Bisschop van

voorstel op de zesmaandendienst besproken in db Brugge, die bekend stond als een der hardnekkigste

kamerafdeelinjçen. ; Franskiljons van Belgie. Het is dan ook onder zijn

Het we ad verworpen met 74 tegen 66 stemmen ibes,tuur f *  Guid,° Gez®lle- Huf °  Verriest ̂ n vele

en 2 onthoudingen.
Î andere Vlaamschgezinde priesters onmeedbogeni

P i l - ,  j  , î - ,  i  î • vervolgd werden, gedurende de  lange jaren dat
D e  christene democraten die tegenstemden leg- . .. , , . , ,... i l  n  ij- t -

denvhun verklaring af om hun houding te ver- > 

rechtvaardigen, de redens opgevende waarom zij Î 

zich met dit voorstel niet konden vereenigen.

S t a d s n i e u w s

hij den bisschoppelijken zetel bekleedde. Zijn op- 
! volger w as Mgr. D EB R A B A N D ER E , die hem 

gedurende den laatsten tijd als hulpbisschop bij- 

: gestaan had.
j In Juli 1894 bood1 hem de West-Vlaamsche

j Hoogstudbntenbond een huldbschrift aan. Zinspe- 

. : lende op de door hem gekozen spreuk : « In te

! confideo » (op u stel ik mijn betrouwen) verzoch- 

A P O T H E K E R S D IE N S T . -  ’s Zciidfcgs is ten zij tevens eerbiedig dat hun bisschop erin zou

er cnaar één apotheek van stad open. Apotheker van toestemmen :

dienst: Michel Verhanune, Rceselaerstraat. j I ) Dat d’e gebeden, geestelijke oefeningen, les-
MOEDERS: wacht niet langer de MEDlCA se,i van godsdienst sermoenen enz. in -t Vlaamsch 

zeep te gebruiken voor uwe kindeiJs: Echte zouden geschieden.
g e zone Uieid szeep in alle aix>tli*eken vei'krijg- *  ̂ Dat d© Vaderlandscnè geschiedenis, net ver
baar aan 4 50 fr 22-1-28 a van roemr î̂  verleden onzer Vlaamsche

DE HEVIGE KOUDE — Tot dusver "is de voorouders, in ’t Vlaamsch zou onderwezen wor- 
laagste. Ilians vastgesleLde temperatuur in den-
hel land 18 graden vorst. De grtolotste kouden ‘ , . at "et de Studenten zou toegelaten wor-
sedert een twintigtal jaren in België waar- den Sler*‘^  Vlaamsch te spreKen op Zon- en 
genomen zijn: Januari 1908: 13.2' gr. c.; Fe- Feestdagen en gedurende rfo wandelingen, 
bruari 1912: 14.7 gr. c.; Februari 1917: 16.5 4) Dat de lessen m wiskunde en natuurlijke we-
gr. C.; Februari 1919: 14.1 gr. c.; Januari tenschappen, ten minste een maal ,op drie, in ’t 
1881: 20.2 gr. c. Vlaamsch zouden gegeven,.worden.

Blijkens eene medeeling van den bestuur- * ^) En dat de prijsuitdeelingen, waar zoo vele
der van het observatorium van Ukkel is fransch-onkunjdige ouders paartoe gaan, voor ’t 
eene koude, zotoals er nu in ons land ge- grootste deel in ’t Vlaamsch zouden geschieden, 
heerscht hoeft, zelden in December waarge- ’ Hierop kwam echter geen antwoord !
nomen. ! Daarop trokken vier afgevaardigden naar hur

Uit alle hoeken van het land komen dan bisschop: Dr Eug. Vansteenkiste, Adv. Em. De 
ook gevallen voor van bejaarde menschen, Visschere, Dr Depla en Notaris Persijn. Zij ook 
diet en gevolge van de toude door een be- keerden zonder eenigen uitslag terug: «  De pro- 
roerte woixlen getroffen. gramma’s waren overladen. — Alle vervlaamsching

Hier ter stad was de sneeuw en ij sei de, van leergangen ware zooveel aan t Fransch ont- 
oorzaak van verschillende ongevallen: Maan-(nomen. En onze kinderen, voornamelijk onze 
dag gleed de genaamde Jeroom Delaere uit 'dochters, zullen het verder brengen met Fransch 
de Kortrijkstraat uit op tie sneeuw en kwam dan met Vlaamsch ».
onder de wielen van een gespan terecht. ! Immer voort kwam dé bekamping. van alle ver- 
Een zelfile ongeluk deed zich voor aan de vlaamsching van hooger. En dagbladen en tijd- 
Kerk van het H. Hert. Woensdag morgen * ̂ « ften  uit dit tijdperk staan vol van staaltjes van 
brak een persoon zijn been in de Nieuw- bisschoppelijke franschdoiheid. Hier volgt een en- 
straat, en werd ter verpleging naar de St kei, dit om u nogmaals te toonen hoe dat de tegen- 
Josefs-kliniek gebracht. j werking der geestelijke overheid tegen de Vlaam

sche beweging niet enkel dagteekent vanaf hei
JAM M ER . — Velen beklagen zich te laat

ontstaan en het ontwikkelen van het nationalisme

is de volledige amnestie van de baan, en is deze 

nogmaals reeds geminimaliseerd tot administratie

ve amnestie. En Heyman die zich zoo kranig uit

sprak voor amnestie, bij zijn eerste interview, 

als minister !

Ta ziet ge, kwestie van menschen te paaien; 

he ! En « is  er geen zand noodig?»

Daarna wondt het legervraagstuk aangevat door 

D r Rombauts. H ij verwijt onder meer de Vlaam

sche demokraten « dat ze in hun verklaring niet

heerschappen zullen uitbroeden, 

i Vergeet niet: Woorden zijn geen oorden!

B i n n e n l a n d
EEN DACi IN ’T BEEGISCII 

PO ESJENELLENK O T

Die 40.000 miliciens verliezen tijdens hun ver

b lijf bij het leger ruim 555 millioen frank aan 

loon of wedden.

dat ze geen verzekering namen op het leven, ■ maar dagteekent van het ontstaan af der V laam- 
tegen brand en ongevallen, bij J. Denys, Wantje scho Beweging. Volgend staaltje is genomen uit 
Pieterstraat, 30, Iseghem, agent van Antverpia. f,et West-Vlaamsche studententijdschrift «  De 

Strikte geheimhouding. — Volledig© waarborg. Vlagge ».
Stel niet langer ait, want ’t kan U  morgen be- Het gaat er over het afsterven van een Oos- 
rouwenl tendsch Vlaamschgezind student, leerling aan het

GEBOORTEN : Jeseph Lapeire z. v. Ri- Bisschoppelijk College van Oostende, 
chaud en Maria Spriet  ̂ Bellevueslr. 287. — j «  De doodbrieven voor magen, vrienden en ken- 
Roger Mistiaen z. v. Auguste en Miagdialena nissen bestemd, melddei), dat de dierbare afge- 
Mesklagli. Alieele 518. -— Joseph Garniere z. storvene «lid van den Katholieken West-Vlaam- 
V. Prosper en Maria Vamdeputte, Droëerstr. sehen Studbntenbond »  was. De Eerw. Heer 
16. — Lia Lambrecht d. v. Jules en Silvie Overste van het O. L. Vrouwegesticht van Oos- 
\T;iTidenbulcke, Katteboomstr. 219. — Solan- tende, waar onze Vlaamsche vriend studeerde, liet 
ge Deldyckie d. v. Hervé en Maria D’Hout,‘ aan de ouders weten dat geen één der leerlingen 
Kortrijkstr. 13. — Victor Depportere z. v. uit zijn gesticht aan de begraving zou mogen deel- 
Michiel en Virginia Jullien, Rousselarestr. nemen, indien de woorden «lid van den Katholie- 
252. — Rapaël Lybeer z. v. Joseph en Alida ken West-Vlaamschen Studbntenbond »  niet uit 
Vandecappelle, Krekehnolestr. 191. den doodbrief werden geschrapt.

OVERLIJDENS: Maria Vanneste 6 d. d. v . ! Van die bedreiging werd natuurlijk rekening .ge 
Garolus en Julia Yalcke. — Maria Denys houden, de Eerw. Heer Overste om zjjn gedrai 
huish. 62 j. echtg. v. Garolus Vansteenkiste. te rechtveerdigen, beweert aldus gehandbld te heb- 

Camille Landuyt z. b. 67 j. wieduwe Elodia ben uit vrees voor Zijne Hoogwaardigheid den 
Camiere. — Julia Callens huish. 38 j. echtg. Bisschop (van Brugge) ». 
v. Jérôme Baes. j Dit is een enkel staaltje uit db vele. Daar-
F. VAN IIAU W AER T 'D EM ELR ISSE  bij bleven de waarschuwingen der Katholieke

; Vlaamschgezindbn aan de Bisschoppen, over het 
gevaar dier blinde verfransching even talrijk als 
vroeger.

De groote moeilijkheden begonnen .eerst voor
goed nadat Coremans in 1901, in db kamers eer

Ommegangstraat 9F, ISEGHEM 
GROOTE KEUS VAN ALI.E 

WINTERARTIKELS 
SCH EEPVAART

Raoul mei kolen voor Eugene Verstraete-Van-

, Woensdag 14 December. -  De heeren Car- ' spreel{gcstoeltei kvvam er rumoer in zaal. Oud- *

gerept hebben over de vervlaamsching, dewijl toch lier en Bologne, twee socialistische dÜmmores, strijlfcs en studenten wilden de generaal Ijelet- ' 

dit het voornaamste argument zijn moest.» Ons ; begonnen met een zaagje te spannen van belan?.% ten Sprüken « L a Jeune Garde» A  C J B i

wetsvoorstel neergelegd had dat de bepalingen dei 

(.lauwe. -— Valère met ciment voor die Wed. Du- , " et van 1883 ook toepaste op de bisschoppelijke

j muuhn en G. Decaigny. — Hermina in ladmg 8®®tichten. Onder de medeonderteekenaars van dit

G E N E R A A L  PO N  1 US 1 E  BRUC*CwE' rn<̂ t suikenjboonen voor de gebroeders Gits. — voor s t çl vond men ook verschiet maar met.

Op uitnoodiging van « La Concorde » sprak; DBnaro en. Çmile beide met maïs voor Medard bes!® leze^ 7 “ Co|la®rt van Y Per- Den 26 No'

generaal Pontus Zondag avond te 6 u,ui.1 in de stede-1 ' V^ndenavenne in lading met lijnkoeken voor de .'Lcnl wel ln overweging genomen;

lijke concertzaal te Brugge. gebioeders Vandemoortele.

B ij het verschijnen van den generaal op het SBHS“ SB“ S!s?5Bss5BH™55HHa**»5BHB!H!H

Te dezer gelegenheid reeds dbed één korte woor- 

denwisseling zich voor, en liet voorzien dat er moei

lijkheden zouden gezocht wordbn. De minister 

De 1 rooz en Woeste hadden zich beiden tegen

het voornaamste argument zijn moest.» Ons ; begonnen met een zaagje te spannen van belan?.% t e n  Sp r ü k e n  « L a Jeune Garde» A  C J B i V IO I R T T A  ’ • bet voorstel gekant, alhoewel beiden in 1894 voor

verwondert het echter in geenen deele, wij wé- Wat zo zê d'cn was niet zooveel onbelangrijker, (aflCjeelin" van de Waalsche katholieke ietuCsod1 'm,- • y  j  ' ̂  n]& ^Gnen>> van een amendement Coremans gestemd haddbn, die op

ten immers dat naar de verklaring vaneen hunner dan wat straks Wauters zou vertellen, maar ge beg0MKai 200 maar aanstond,s

Uit onze Inrichtingen

men geen Vlaamsch op zijn boterhammen doet!» kent die vergelijking van het veld vol knekh.s en thoUeke ac{ïe te )doen, Een gevecht ontstond. Dc kun' ,  uit_evoL f  j

Daarop geeft D r Rombauts dan een uiteenzet- beenderen. Cari,er en Bologne konden er dbn Quid-minister Ruzette kwam ook in ’t gedrang ' aardiae ’

tmg hoe de le.gerhervorm,ng_ dient ingencht om geest niet over uitzenden, die het dbodè materiaal vensters en deuren werden stuk geSlagen. 'applaus

*  kw“ ï  v o ib ™ ;m̂ e “ e r L 7 ; s : b p “ he7 é r „ 'i  „  onverzoenliik tegai get„nt. ^  «i.
voldoening te geven aan de Vlamingen. H ij eischt tot levend vloesch en bloed zou omscheppen.

1) gewestelijke indeeüng en 2) Vlaamsche leger- Ook Renkin deed het niet: hij was voor mij j aarna wercj j:e j eur toegegrendeld,

t zelve neerkwam.

De strijd-brak los, vergaderingen werden ten 

soms eigen- aj|en kante belegd. A lle Vlaamschgezinde katho- 

tooneeltjes lokten verscheidene malen lieken ^ed igdbn het voorsteJ. Daarentegen waren 

applaus uit. E r waren oogenbl.kken, dat de zaal regeering, de bisschoppen en de fransioljons,

afdeelingen, met Vlaamsche opleiding van de ol- een heele ontgoocheling. Het was de eerste maal, neraal kon nu 2jjn voordracht aanvangen voo - ^  t ' 'e"^en  ̂spelers dan ook verscheiiabne malen lerhande argumenten, zooals men ze nu nog ook 

daten en algeheele vervlaamsching van het be- dat ik hem hoorde en daarom w il ik nog geen puy ;ek v£m een vijftigtal toehoonders. eruggeroepen

heer en het bestuur van ‘t leger, in de onderlinge oordeel vellen over zijn redenaarstalent. Iedereen

betrekkingen en qe betrekkingen met het publiefk. heeft zoo al eens een dag dat het heelemaal

Verder neemt hij terloops nog een loopje met de niet gaat.

goedzakkigheid der Vlaamsche demokraten, die Maar ook de inhoud van zijn rode voldeed 

zoo maar een Belgische legercommissie goedwil- me niets: ik meende bij hem toch een meer natio-

lig aanveerden en zeg: « dat h ij geen vertrouwen nale klank te vernemen. H ij sprak eenvoudig als'

stelt in deze legercommissie ». D it betoog wordt een vertegenwoordiger van de beati possidentes. 

warm toegejuicht! i Eerst met Wauters kwam er leven in de ba-

Als nu de Vlaamsche Landsbond niet veroor- rak. 

deeld wordt om rijn  separatische gevoelens, hewel Een verschijning als een zeventiendieeuwer : bol-

Zoo zal die generaal een allerbeste ind îfk- 

van West-Vlaarideren mededragen ! ,

*
ONZE H AR TE LIJK E  
GELUKW ENSCHEN

Donderdag 16e 11. werd te ’s Gravenhage (H o l

land) het huwelijk ingezegend van D r J. A;' 

Spincemaille met Mej. M. L. F. H. Berger- 

D r J. A. Spincemaille, is de broeder van D r

en toegejuicht. telkens bovenhaalt, opgeld. Het voorstel was strij-
Maandag a. s te 7 uur ’s avonds zullen de- dig met de grondwet he,t druischte in tegen da 

zelfde spelers, « Violetta » opnieuw opvoeren; en vrijheid van den huisvader en andere praatjes meer.,
aan den kaartenverkoop is het te voorzien dat db

zaal ditmaal bomvol zal zitten. W ie nog ’n mooie 1 . I ,1 , , . , , 3 kwam het wetsvoorstel
plaats begeert moet zich spoeden.

'Kaarten zijn te bekomen eiken avond" in ’t

Vlaamsch Huis van 6 V* tot 8 uur, ’s Zondags

van 9 Va tot 12 uur, alsook een uur voor de ver-

tooning. ,

W ie een genoeglijke en gezellige avond w il

dan verstaan w ij er niets meer van ! Het stelsel rondte kaken met op de maische kin een puntig Spincemaille van Ru(mbeke, hij was gedurende 001 renf f n -̂.om.e rz ên-______ _

zou dus neerkomen op een Vlaamsch en een sikje, gezond van kleur en een "bollig buikje* den oorlog, lid van den raad' van Vlaanderen en

Waalsch leger, nog min nog meer, en hoe België H[ij zou niet misstaan op een doelenstuk van algemeen bestuurder van ’t Vlaamsch ministerie

in dtezen toestand nog lang zou blijven bestaan, Frans Hals. ‘ van Binnenlandsche Zaken. Na de oorlog is h ij

het zijn alleen naïeven die het kunnen gelooven! En het innerlijke schijnt wel te beantwoorden uitgeweken naar Holland', heeft er zijn studiën ^  _ _

En hoe die menschen van den K. V I. Landsbond! ■rfTin het uiterlijke: den optimistisch vechtbrsna- opnieuw aangeipakt en promoveerde er als ad- « J J e  M a n d e  era m
zccic'.s kunnen voo.stellen, en dit willen inrich- tuur, met een klare, trompettende stem. Iemand vokaat.  ̂ Ö

A b o n n e e r  o p
»

Zoo langs alle kanten van hooger hand bestreden 

in ’t sukkelstraatje, en 

jaren diuurde het vooraleer het in de kamer be

sproken werd. A l dien tijd werd er van den 

kant der geestelijke overheid tegen het voorstel 

gewekt en geschreven. In ons Bisdom waren het 

vooral E. P. Verest, Jezuiet en Kan. Rommel, 

opziener der Bisschoppelijke colleges van West- 

Vlaanderen, die tegen het voorstel te velde trok

ken. i (

Ondbrtusschen was Mgr. De Brabandere over

leden, en had onze huidige bisschop MGR. 

W  A F  FIE L  A E R T  hem opgevolgd. Ophef miek 

de daad die Mgr. stelde tegenover die Vlaamsch

gezindbn was het verbod dat' hij uitvaardigde ;



waardoor het aan de studenten van de Bisschop- mee belasten 'vqor hen al tie  form alite iten te (lig, en als 'de HH. Patroons huinne houding

pelijke colleges van zijn bisdom verboden werd vervu llen. n iet w ijzigen zu llen  we staan voor pen Kan

deel te nemen aan den studentenlanddag te Brugge j Z ij mogen loloik de stortingen doen in  011- flik ! van zeer. langen duur.

in 1904. Tevens had Mgr. de toelating geweigerd' Jve rsch illig  w e lk postkantoor van het R ijk, I Laat ons echter hopen dat de HH. Pa-

om een H. M is te laten lezen in de H  Bloed-11 hun a l de nioodige in lich tingen zial ver- jlroons tot l>ezinning zu llen  komen, 

kapel I I I  schaffen.

Zoo er is niets nieuws onder de zon, is een* ° v e r  l ie t  I n d e x - c ü f e r

mondgemeene volksspreuk. En deze spreuk zou

den we ook mogen herhalen als we zien hoe

Wij zegden dus, verleden keer, welke de

Deze week ontvingen de verschillende or- 
Iganisaties een uitnoodiglng van den Heer 
Burgemeester, die zijn bemiddeling aanbood.

ware beteekenis is van het index-cijfter. t IsjDe afgevaardigden (1er werkliedensyndikaton 
niets anders dan een verhoudingscijfer der Ihebben zich Donderdag namiddag bij idem

B L O E D T H E E
OVERTREFT

P ILLE N , POEDERS EN CACHETTEN VOOR H ET

zuiveren van ’t bloed
dat dezelve dwangmiddele_n en bisschoppelijke ^  lege^ vöopdjge kleinhandel p rijzen  ‘ met d éze  Burgemeester begeven om in  d ie zaak hun
baden nu weerom na 35 jaar hun dienst doen, 

zoogezeid tegenover het Nationalisme, in wezen

lijkheid zooals ten andere altijd « tegen de Vlaam-1 

sche kwestie ».

De landdag werd bijgewoond door een 600 

studenten, waaronder een 60tal priesters, messt uit 

de andere Vlaamsche provinciën. (Verbod hier en 

toelating in andere bisdommen, 

nog zoo niet?)

Prof. Scharpé van Leuven was Mgr. Waffe- 

laert gaan spreken over dit verbod en las op den 

landdag een verklaring voor namens den bisschop. 

Daarin werd het verbod gehandhaafd, doch te

vens kwam er de bekentenis in voor dat het on-

van 1914. Het kan dus de echte le v en sd u u rte| standpunt uiteen te zetten, 
niet aanwijzen. Nu Willen we op een ander 
[gebrek wijzen.

In het opmaken van het officieel index
cijfer worden te  v e e l  artikelen opgonbmen.
Wij hebben gezien dat de prijzen opgenomen

Bÿ de V lasbew erkers
EEN PAAR VRAAGJES 

De christenen gaan voort met schreeu-

werden van 56 artikelen, waaronder talrijke] 
Is ’t heden ook? | in een gewoon huisgezin van heel gering be

lang zijn waskaars en, maoaronie, enz.) enl 
waarvan de prijizien van weinig belang zijn 
voor de uitgaven in een huisgezin. Indien wij 
nu onder die 56 artikelen er eein 20-tal uit
kienen die van hoofdbelang zijln voor een 
huisgezin en ide 9/10 der uitgaven vergen,

. dan houden wij toch ee'nigszins rekening metl 
der wijs van het Nederlandsch in dte colleges nog<|het l(,venredig belang der verschillende koop

waren.
Ziehier zöo’n lijstje, uit het officieel in

de stichter van het Algemeen Katholiek Stfif-, jidexcijitler van Sept., opgenomen te Brugge:

veel moest verbeteren.

Toen echter de voorzitter van den landldag

dentenverbond in zijn rede zegdte dat nu de 

leerlingen dier colleges aan allerlei vervolgingen! 

blootgesteld waren, deze zich meer dan ooit ste

vig moesten aansluiten bij de Hoogstudenten en 

ze tevens aanwakkerdb. om niettegenstaande àlles 

dioor te we ken, verlieten de gouverneur de Bur

gemeester en db schepenen, die de zitting dij'- 

woonden, de saai.

De Bisschop liet het echter met biy dit éérst; 

verbod. Den 14 Juli daaropvolgende hield M gr 

in de ve gadenng dar principaals van de colleges, 

een fransche aanspraak waarin hij onder meer! 

zegde:
« W i j  aarzelen niet te antwoorden, dat, nu on :e 

programma’s overladen zijn en er rek.ning dient 

gehouden te worden met wat men van de lagere 

lee gangen mag verwachten, h:t deel, dat aan 

’t Vlaamsch in onze colleges toegekend-is, a l l e s  

v e r t e g e n w o o r d i g t  w a t m o 1 ij k i s te 

d o en . »

Hce dit ove een te brengen i* met de verklaring 

van enkele maanden vroeger aan Prof. Seharp; 

gedaan «dat de toestand nog me.kelijit hoefde 

verbeterd» is ons een raadsel.

Gedurende dezelve aanspraak viel de bisschop 

hevig uit tegen dö Vlaamsch jezinden. W ij ve' 

talen :
« Men meet zich wachten db gekke pretenti: 

van zekere lieden in te volgen, die zien, me.1 weet 

niet met welk recht, de zending toeëigenen het 

onderwijs en dat der Vlaamsche taal m het bij- 

zender te verdedigen juist tegen de dejenen, dié 

X

kbffie 925,

wen tegen de Vlasbewerkers die lien hier 
in Iseghem ten grooten getalie d e  rug toe
keerden, en daarmee bewezen hebben, dat 
ze over de werking van ’t cliristen syffldi- 
kaat uiterst tevreden waren, (zie Volksmacht 
18 Dec. 1.1.) i f ' ' : ’ ( i j

’t Christen syndikaat versloeg het al wan
neer het de macht had, schreef de Ise
ghemsche correspondent van genloemd blad, 
en da armoe in betrek stellen we hem ’n 
paar vraagjes: f

1 ) Wie heeft de macht over de heele
Vlas Streek? ' ' i f r r j

2) Wie liet toe dat verleden jaar alle Vlas-, 
bewerkers ongeveer 25 tot 50 ctm per uur

Geneest allerbest en op radikale w ijze : U IT S LA G , P U ISTE N , SPEEN, VE R S TO P P IN G  

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

Tn alle  goede apotheken- o f  rechtstreeks bij den uitvinder

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

PRIJS 4,50 FRANK

Brood 893, aardappelen 800, 
suikerij 865, rijst 743, suiker 671, melllt 850,,
eieren 1110, boter 926, vet 563, rundvleesch le weimS- verdienden?

3) Wie sloot met de Patröons n overeen-

a a n d ä c h t i g
i

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

HENRI SIMOEtfS-SCHACHT
Hondstraat, 14, Iseghem

Aankoop, verkoop en huur 
van nieuwe en okkasie motors.

816, varkensvleesch 980. bier v. h. vat 607, 
zachte zeep 795, sunlight 733, kleederen 939, 
linnen 846, schoenen 
1850.

maakt samen : 16572:20(artikelen) =  828,6. 
Zoo ziet gij dat het indexcijfer opgemaakt

komst, waarin verhoioging volgens de levens-
833 ”kolën~~S27 vdscli H uurtc (index) werd uitgesloten -on door wel- 

’ ‘ ke de Vlasbewerkers sedert 6 maiänden van
[elke loonsverhtooging zijn beroofd?

4) Wie vroeg 25 ot, buitengewone verliöo-

voor de voornaamste artikelen aan 828 s t o n d e“ *iet zich PO“* “  met * ct ‘? , I
5) W ie dreef de onbeschoftheid zoover be-

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

Zannekin
D U B B E L  BLO ND  B IER  

gezond, kloek, natuurlijk

BBOUW1ERI0 St LOUIS
Xi. Verlande, LOO

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

r;

ALLERGUNSTIGSTE PRIJZEN VOOR 
HERBERGIERS EN KOFFIEHUIZEN

Neringcloenera, zoekt uw profijt!

in Sept. 1.1. in plaats van 790 (voor Brugge 
genomen — het landelijk indefxeijefr was 
794). Dit maakt bijgevolg een verschil van 
38 punten.

Ook op een andere manier nog kunnen 
wij dit aantoioneln: Het verhioaidings-coïffi- 
cient tusschen de levensduurte van Maart | 
1921 (datum waarop vo|or de le  maal dit ver

sprekingen over loons verbeter ing n iet te aan-' Getuige: Ja.
vaarden, omdat de aanvraag uitg ing van de Voorzitter: Zijn er nog vragen te stellen aan

socialisten? W  ( getuige?
6) Wie was de schuld, dat ooik hier maar Mtr- Van Dieren: heeft getuige Borms gekend

5 cl. buitengewoon loon werd toegekend, ter- v°°r dien oorlog? 
wijl de HH. Patroons bij machte zijn, dank Getuige: Ik heb wel van Mijnheer Borms ge-
zij de goede n ij v er he i< I stoes La nd, voor min- hoord en hem altijd beschouwd als een idealist

houdings, ijler opgemaakt werd) en dil met slens 1 fr- Pep uur' meer te betalen?
ö B ' 1 7) Wie heeft de macht in Oost-Roazebe

ke, in Wacken, in Oost-Nieuwlkèrke, en*
Sept. ’27 is: 204,11. Dit wil zeggen dat als de 
levensduurte in Maart ’21 100 was, deze nu 
201 is. In die berekening wordt wel rekening 
gehouden met de evenredige uitgaven. Zie
hier: Op 100 fr. die een arbeidsgezi.n uit te 
geven had in 1921 werden er 68,13 fr. uitge 
geven voor voeding, 7,68 fr. voor woning en 
benieubeling, 6,70 fr. voor verwarming en 
verlichting, 11,84 fr. voor kleeding en 5,65 
fr. voor allerhande l>ehloeften. Dit maakt 100 
fr. Olm in dezelfde evenredigheid te koopen 
zou men nu hiervoor 201,11 fr. noodig jlieb- 
ben. Het landelijk indexcijfer van Maart 
stond aan 411. Verniielnigvuld met de stijging 
der levensduur te sedert 1921, dus 411 X

die alles opoffert voor de Vlaamsche zaait.

‘ M tr. Van Dieren: Kan getuige zeggen welke 

verstandhouding er bestond tusschen de Vlaam-

en laat toe dat er daar loonen betaald wor- schc soldaten aan het front en Borms? 
den van 2.75 fr., 3.00 fr. tot 3.25 fr.?

Zoohaast die vragen beantwoord zijn zul
len we vender praten. ; 1

ue goddelijke zénJing hebben gekregen de jeugd»j204,ll =  838. Volgens die berekening zou |
op ehiistene wijze te onder richten en op te voeten. », 

En aan de bestuurders der colleges legde Mgr. 

ten slotte den plicht op de gehoorzaamheid aan 

de geestelijke overheid op t gebied van t onder

wijs in ’t hart te prenten van hunne leerlingen,* di< 

wellicht rpcçfs aangetast waren met « die verder

felijke stelsels van Jansenisten, koppigaaidis en 

schijnheiligen. »

Daarmede was dan ook rechtstreeks den bis- 

schoppelijken banbliksem neergekomen op al de

zen die ijverden voor dit klein stukje Vlaamsen 

elementair recht dat vervat was in ’t wetsvoorstel 

Coremans !

De geschiedenis herhaalt zich! Nu doen dezelve 

banbliksems dienst tegen ons. Alles duurt echter 

maar zijn tijd. (Vervolgt.)

Social« ei Syndikate Kroni.jk
Opgelet voor liet pensioen
AAN DE BEJAARDE LIEDEN 
geboren van 1 Janulari 1863 af 

Ouderdomspensioen.

Ei’ wordt (aan de bejaarde lieden, van 1 
Januari 1863 laf geboren, herinnerd, dal hun 
liet maximum-pensioen van 720 frank slechls 
mag worden verleend, ingeval zij in den toe

hel landelijk indexcijfer dus aan 838 pun
ten gestaan hebben in Sept. in plaats van 
aan 794. Een ver schul dus van 44 punten. 
Zooals gij ziet, kiunnein wij sLeunendev.Op 
officieele cijfers, gemakkelijk aanWoinen datl 
Ihet tegenwoordig indexcijfer de ware lévens-1 
duurte niet aangeef t.

Wij zouden eindelijk nog kunnen aanstip-1 
penx dat het index der groothandelprïjzlelnJ 
omtrent aan 850 punten staat.

Nochtans moeten wij hier aanstippen datl 
dit indexcijfer op een gansch andere wijze 
wxordt opgemaakt dan dit der kleinhandel- j 
prijzen. Uit berekeningen voortkomende vau

W a a r o m  ? ? ?
WAAROM hoesten als Borstpillen  La- 

lem an U radikaal genezen?
WAAROM koorst of tandpijn lijden als Ca- 

ebetten lié p b ii die doen ver
dwijnen?

WAAROM uwe kinderen niet vrijwaren te
gen borstziekten als Droaéls 
Borstbalsem  der A po
theek Lalem an daartoe dc 
geschikte middel is ? 
zelf ziek of zuchtig zijn als U 
ter Apotheek Lalem an al
les kunt verkrijgen om U gezond 
te maken?
voor alles naar de

D E  U IT D R IJV IN G

V A N  O N G E W E N S C H TE  V R E E M D E 

L IN G E N  IN  F R A N K R IJK

Die de deur worden gewezen koeren langs het |

I bevoegde economisten zou het groothandels-j venster terug. ( II 420 — Florence.)
indexcijfer omtrent aan 900 puinten staan, 
moest dit opgemaakt worden volgens de 
methode der Meinh andelprij zen. We kunnen 
gemakkelijlk aanveerden dat het indexcijfer 
der kleinhandel prij zen tot nu toe beneden 
dit der groothandel prij zen gebleven is, .aan
gezien tie aanpassing van de prijzen in den 
kleinverkolop veel trager geschiedt dan in deia 
groothandel. Nochtans, binnen korten tijd zal 
die aanpassing voltrokken zijn en dan hééft 
het geen zin dat het indexcijfer 'der klein- 
liandelprijzen lager zijn dan dit van den 
groothandel. Hét is immers voiorlal in de 
prijzen van den kleinverkoop dat het groot
ste percent belastingen, begrepen is. Dit is 
dan ook hel geval in alle landen waar de 
omstandigheden normaal zijn. Een volgende

Getuige: E r bestond geen verstandhouding tus- WAAROM 
sehen de frontmannen en Borms. De soldaten zelf 

hebben het gezegd.

Voorzitter: Dus is er geen betrekking geweest 

voor zoover gij weet? ’ ! DUS

Getuige: Natuurlijk voor zooveel ik weet. G ij » 1 /-vr\l 171 r\ i  T A T 1711/1 A M
moet mijn antwoord1 nemen zooals ik het uitspreek. ApOlllöoK 1 lOPGllI i-iALCilVlAlN

Voorzitter: Laat ons aannemen dht er zekere Brugstraat, n° 2  (bij de Gendarmerie)
mistoestanden bestonden; is dat eene genoegzame TELEFOON 68 ISË G H E N
reden om te willen werken zonder toelating van ß  fc[en draagt ten huize
de Regeering en te trachten het land in twee te 

scheuren, lyjzcnder wanneer het gro otste gedeelte 

van het volk d'it niet kan goedkeuren.

Getuige: Toen ik opgeroepen werdl als getuige...

Voorzitter: Antwoord' op de vraag. |

Getuige: Ik  antwoord op die vraag zooals. het 

mij belieft. Toen ik opgeroepen werd als getuige 

heeft men mij gezegd dat ik mij niet zou uit te 

spreken hebben over die aktivistische handelingen.

Voorzitter: D it w il zeggen dat gij niet volledig 

w ilt antwoorden ? j

- G ij z ijt gekomen om de waarheid te zeggen.

Wat is uw meening over diegenen die voortwerkten, ' 

i wanneer db Duitschers in het land waren en te- ’ 

jgen den w il van het grootste gedeelte van het 

* Vlaamsche Volk ?

Getuige: G ij stelt daar een listige vraag. Wan-, 

f neer gij mij vraagt hoeveel renten hebt gij, moet 

[ik dlaarop ook niet antwoorden. Gij' stelt vragen:

^waarop ik niet verplicht ben te antwoordien. 

j Voorzitter: D it zou ik u niet vragen, wees 

j gerust

Fotografen Encadreurs 
Kunstschilders

Probeert eens
met de produkten van

m iQ Ék 8 * M H f  C A
Vaartstraat, 2, Roeselare 

voor uwe kaderlijsten en kaders

Een schoone voorraad in alle slach 
steeds voorhanden

stand verkeeren de bij de wet voorzien wai 
de bestaansmiddelen betreft, in de Lijfren'.e-lmaal zullen wij het vraagstuk der levens
kas de volgende stortingen hebben gedaan: I duur te (eens overloloipen met tolhek tot de 

P e rs o n e n  geboren in 1863. — Voori de man-1 verschillende landen in Europa, 
nen: 72 fr; voor de vrouwen : 24 frank.

Deze som zjal in 1928, uilerlijk in den loop 
der verjaringsmaiand moeten zijn gedaan.

Personen geboren in 1861. Te störten som 
in 1928, uilerlijk in dén loop der verjarings- 
niaand : Voor de mannen: 72 frank; voor 
de vrouwen: 24 frank.

IS E G H E M
«le Borstelm akers

De staking op 21 November uitgebroken 
I duurt onveranderid voiort. We hebben nog 
nergens gezien dat de HH. Patroiolns het 

Iaandurfden het publiek uitleg te geven over

XIEUW JA.4RBBIEF W ISSELING
1 Zichtkiaarten, nieuwjiaarskaarten.

! j zonder müdedeeling of niet dein beleefd
heidsformule van hoogstens 5 woorden: ?finitlef verwijdbren !

Binnenland: 5 ct. —  Congo: 20 ct. — Lu- Roza De on ch ten aere.
xem buig: 10 et. Buitenland. 3Ö (t. : Ledeberg bij Gent, op het oogenblik in het ge- treurd die zij heeft aangenomen,

i) met mededeeling. ivang te Vorst, wordt door gendarmen binnenge-’ Voorzitter: Wat gaat dat de zaak en.de Jury

hebben mijn goeden naam niet kunnen bezoedelen, 
Getuige: G ij1 stelt toch vragen buiten db zaak. zoomin als die der Russische politieke gevan-

Voorzitter: G ij hebt voldaan. G ij moogt U de- genen die naar Siberië gesleurd werden.

t Mtr.. Van Dieren: Zou getuige willen zeggen 

43 jaren, Leerares te of yli e n̂ enkel oogenblik db houding heeft be-

Binnenland: 35 cl. — Congo: 60 ct. 
Lulxemburg: 35 ct. — Buitenland: 1 fr. i 

II Gedrukte naamkaartjes (visietkaartjes) ! 
onder open omslag of onder band.
1)

I leid.

Voorzitter: Spreekt gij Vlaamsch?

Getuige: Vlaamsch. 1 r

Voorzitter: Dat is uw recht. Uw oudterdom?zonder geschreven mededeeling of met r, , 1 it 1 ••. r Uat mag ik U vragen, al zijt gijeefdheidsformule van hoogstens 5 wo or- n  T • ,•
U etu ige : Ja, d «e -en -vee rtig

beleeMheidsfonnule 
den :

Binnenhiind: ct. — Congo: 20 ct. —
Luxemburg: 10 ct. Buitenland: 35 ct.
2) met geschreven mededeeling:

Binnenland: 25 ct. — Congo: 1 fr. — Lu
xemburg: 60 ct. — Holland: 1,5 fr. — An
dere landen: 1,75 fr.

aan ;

M tr. Van Dieren: Ik  denk tjat die vraag perti
nent is.

Voorzitter: Die vraag zal niet gesteld go r

den.

M tr. Van Dieren: (Ironiek) Dank U. Heeft 

getuige dit gedaan uit voordeel of eigen belang?

Getuige: Ach, het is zoo eenvoudig. Ik ben 

43 jaar en ben altijd leerares geweest en niette

genstaande dat. ben ik nooit 2000 fr. rijk  ge

weest.

Voorzitter: Dat gaat de zaak Borms ujet aam. 

Getuige: Zoo min als ik  heeft Borms uit per-

Te storten sban in 1929, uiterlijk in den I je  loiorzaak van den strijd. De werklieden 
loop der verjaringsmaand: Voor de man-1 vragen verbetering volar de daguurwlerkers
nen- 36 fr.; voor de vrouwen: 12 fr. (ongeveer een derde van het personeel uit-

Personen geboren irn I 860 en 1866. Drie Imakenid) en daarbij een vaste overeenkomst 
jaarlijksche stortingen, te storten in 1928, |t]ie loonen en werkvoorwaartlen waarborgt,
1929 en 1930, u,iherlijk in den loop der ver
jaringsmaand en len bedrage van:

Voor de mannen: 36 fr. per jaar (108 fr. ! 
in 3 stortingen); voor de vrouwen: 12 fr. per] 
jaar (36 fr. in 3 stortingen).

Aan de gehuwde verzekerden: BELANG-1

en rekening houdt met de levensduurte. De 
HH. Patroons aanvaardden in beginsel, dat 
de dagiiurwerklieden verbetering mochten 
krijgen, maar wilden die verbetering. enkel 
toestaan wanneer het Provinliaal indexcijfer 
beneiden/x de 793 punten was gedaaHd. Het

BIJKE BEMERKING. — Opdat de echtge-1spreekt van zelf, dat de werklieden dit niet 
noote. bij ’ t overlijden van haar man, het I aannoembaar vonden.
mafximum-bedrag van het weduwepensioan I Ze blijven eendrachtig, en de HH. Pa- 
zou kunnen genieten, dienen de gehuwde 1 troons mlogen zich niet inbeelden, dat de 
manlijke verzekerden jaarlijks het dubbel te I werklieden die eenvouidige eischen zullen la
storten van liet hierboven vermeld bedrag. I ten varen. Hunne vraag naar .verbetering

vrouw, 

jaar. )
Voorzitter: Beroep? „

Getuige: Leerares. t

Voorzitter: Woonachtig? 4 ' V

Getuige: Ledleberg.

Voorzitter: Uw verblijf .nu? \

Getuige: In db gevangenis te Vorst.  ̂ i

Mtr. Van Dieren: Zou getuige ons willen zeg
gen voor welk feit zij in db gevangenis te Vorst soonlijk belang gehandeld.
js? M tr. Van Dieren: Zoudt gij willen zeggen wql-

Voorzitter: Laat de zaak maar zoo. toestand was in Vlaanderen op gebied van

Getuige: Ik ben beschuldigd .aktiviste te zijn. onderwijs en opvoedkunde?

Voorzitter: Niets andbrs dan daarvoor? Men Voorzitter: W illicht kunt gij eenigen uitleg ger

zal U  voor dit alleen niet gestraft hebben want ven over die vraag, maar wees kort.

er zijn zoovele aktivisten die niet in het gevang Getuige: A ls leerares en als opvoedkundige jieb

ik  altijd opgemerkt, en het is een bewezen feit 
Getuige: Zeker niet!! In Gent .alleen zijn er .sedert eeuwen zoowel voor de Engelsche en Fran-

dit niet, daar ik alleen een stelsel en geen per- 50OO: men kan ze niet allen in het gevang steken, sche opvoedkundigen als elders, dat het aanleeren
sonen w il bestrijden. Ik heb nooit wrok tegen per- met waar? e£ner tw€6cfc taal> aan klncleren van mmder dan

sonen en w il aan ieaer mensch vergeven. Ik, als Mt(. Van Dieren: Tot wélke straf z ijt ge ver- twaalf jaar, schadelijk is voor de ontwikkeling

priester, weiger dus in te gaan op die vraag, om- oorideeld geworden? van den geest. Men leert hun een vreemde taal,

dat het feit w il dat ik den persoon vernoem, dit Getuige: (Kalm en met nadruk) Tot 15 jaar wanneer zij nog niet voldoende hun eigen taal

êoe ik niet. Zekere personen zouden mijn inzicht dwangarbeid. kennen. Men w il ze vervreemden van hun eigen

niet vatten en denken dat het een persoon ijke M tr. Van Dieren: Z ij wezen U  licht om dragen, taal. Het is alsof men aan een inonsch de beide

zaak is. icr is a leen zaa van een ste se ; Getuige: Dank U! Doch grondwettelijk ben gezonde armen afsneed om ze te vervangen door
M tr. Van Dieren: Is U een ondbrsc ei injg mef veroordeeld, zooniet hadde ik moeten ver- kunstarmer., 

toegekend? schijnen voor het Assisenhof van Gent, waar, Van af db bewaarschool tot in de Hooge-

______________  hoop ik, mannen met een gezond: verstand en met school moest ons volk db heilzame uitwerking mis-

BORMS
voor ’t Gerecht

(vervolg)

Van db verpleegdienst op het front zelf, kan zj[ten_ 

ik U wel een persoonlijk feit aanhalen, doch doe

(*) Het btoefc « Dr Aug. Borms vOor het Ge- een eerlijk hart zetelen. De dwang die op mïij; isl sen van degelijk onderricht ,in het Nederlandsch. 

De belanghebbenden mogen zich wenden Ijs  redelijk, de vraag naar een overeenkomst Irecht » is verkrijgbaar in den boekhandel uitgeoefend, de zedelijke mishandelingen die -ik Om de uitslagen daarvan te zien moet men niet 

to l de m utualiteitsvereenigingenv die e r zich die klaar is en waarborgen geeft is verstan- ' «! Gudrun », Em. Jacmainlaiaii, Brussel. ondergaan heb, toen ik voor de rechtbank ̂ s-tond, ver Saan- (Vervolgt.)



BEL ANGELT K B ERIC HT
Cij allen die m in oî me?n onderhevig zijf aa  *> bo stkuaalers : Bronehiet asthm  o Cniep. Keelonste-
k iog, Hoesten- Kuehen en p lu im en ; Indien gij tôt hientoe aHes bepro îd  hebt zondet» afdoend effekt 
te bekom en, indien g ij hopeloos zijt en m ism oedig, vergeet niet dat en een m iddel is, dat sinds 50 
ja ren  duizenden en duizenden hopelooze g e v - L e n  genezen Î eft. JSIeemt ook dit m iddel :

Volgt de volledige behandeling voor zes  t OeRen iDaarvan 'hei regelmatig gebruiR de diepst ingewortelde borstzieR~
ten uitroeit en geneest, en aldus het beste voorbehoedmiddel is tegen de tering  i n  het zeRtre geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel Optêt'b'TnCL

PRIJZEN : of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die u hét gevraagde zal bezorgen £T2 '
Zonder Zalf 17.50 fr., met Zal 25 fr., Microbenpillen 12.50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr. Serie van 6 weken 185 fr

.............— mi i min mi >rr.--asgEMî — MaBBaMMgigasîa

Voor uw SCIIILDER -
en BEHANG  WESSIS

wendt U tot Tuet huis

J. Lefevere-Huysentruyt
iïoeselaerstraat, löS, ISEGHEM

Magazijn van kleuren en vernissen 

Groote keus v n sponsen en zeemvellen, matten, 

tapijten, traploopcrs en karpetten

T R O U W E  B E D IE N IN G  

LA G E  PR IJZEN !

Het O u d  B i e r  der Brouwerij D e  . A r e n d
is gekend voor 7 GEZONDSTE, KLOEKSTE, AANGENAAM STE  

A .  T ^ o u w a ^ e - V ê i ^ s t r a '  t » s C o r t r i u a »  e k

l a  ü m m  M i l v m r e m

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

Overgroote keus van aDe slash van Pelsen
en vellen mantels

Sehunks Opossum sehunks m artens
Vellen om te garnieren

Alles aan zper voordoelare prijïen 
Verzorgd werk frouwe bediening

Onmojyeiijk#1 coucuremie 31-12 27

D E  SCHOONSTE KINDERS. . 
zijn deze die dagelijks gepoederd 

worden met

})
m wp j V J

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

G R O O T
K L E IN

W e d .  V A N  D E  W A L L E
iseh g ew ,
Zuicikaai -4

R O E S E b A R E

Tn^kelvtfeg 29

Kolen
Huishoüdkolen

Machienkolen

Anthr^cieten

Sroiskolen

Cokes

Bouw stoffen
A rtific ie l «Monsbrand» 

Kalk en Cement 

Cement- en ceramiektegels 

Draineerbuizeiï 

Pannen 

Gleierstegels 

voor muurbekleeding 

Gegolfde en vlakke 

platen in asbestcement

Betonwaren
Fabriek van

Betonbuizen 

Ci.ernen 

Steenputten 

Cementpannen 

Kiekenkoten 

Betondailes 

Watersteenen

Schouwen, muurbeidceding - 

en allerhande werk 

in granito

Fabriek van gegoten cementtegeis en marbermosaiektegels, merk V,

Ijzerw aren
Poutrellen 

Smid'sijzer 

LTU-ijzer 

Betonijzer 

Peerdlijzers en nagels 

Tiinmermansgerief 

Artiekels voor stoven 

Alaam 

Dakvensters 

Nettedraadi

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

P O E D E R  E P I L E P S I A  M\t 2 0  f r ,

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

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

Te koop in alle goede apotheken
of rechtstreeks bij den bereider

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

G R A T IS  gezonden op aanvraag.

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

Z ij  Kosten enkel 4  frank !

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

ZORG D A T  G IJ  A L T IJ D  U W  DO O S O P  Z A K  HEBT1

MON 0„ Poeders
O NFEILBAAR  GENEESM IDDEL TEG EN :

H oofd- en Schele Iloofdptfn, Zenunlÿden, Hevige Tandpijn ,
Rhcum ati <>k, G rippe

"Waarom
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 alle 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 g oen cachetlen zijn, en zoo dus door de teederste magen verdragen worden.

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

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

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

F o & d s i a b a & k
i

Naatnlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL 
W etstraat, 84, BRUSSEL

Bijbanken: Antwerpen tc 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

Konijnenkweekers ! Luistert ! !
De konijnenkweek ondermijnd door sterf .en o 5 sterf ten gaf afkcer en teleurstellingen. Nu is liet 

konijn opgezocht en duur en nu zijn ook alle ziele ten overwonnen door M ullie s Konijnenpoeder te

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

zilte, enz. Begunstigt den groei.
Kweekt konijnen met Mulbe’s komjnenpoeder voor de gezondheid. Tegen alle ziekten, om 

maisch en vast vleesch te bekomen, zoo zult gij een groot gewin he'jbcn, genukkelijker uwe pacht 

maken, een goed voedsel op tafel brengen.

IN A LLE  A PO T H E K E N  8 FRANK  DE DOOS

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

ter maken?
Is uw water troebel ofte sterk gekleurd? 

r Lijdt gii aan jicht, heupjichtof lenden
jicht ?

Z iit g ii door Rheumatiek gekweld? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?
Is geheel, uw lie hu mi ontsteld door een 
vuilen brand

Houdt uwe verkens ~  M  1 1 1 1 1 É* te
gezond met *  U L U v l  1T I L I l l l v  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 n;;g zieke zwijnen kweeken. Hunne redding is verzekerd door

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

ontsteking. ziekten der waterorganen, rhumatismus of flerecijn (pootplaag), maagziek en, jacht, vl e- 

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 de 

ware goede niet voor 1 landen hebt. — Do twee wonderprodukten zijn:

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

A tegen snot en cholera. om uw d,er Sezond te houden.
r \ a C p l a  doet de spijzen goed verteeren. ‘ Ï5 C |7 IC l  om meer te doen leggen.

fin alle  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  frank  en 15 frank  de fleseh  
T E  V E R K R IJG E N  IN  A L L E  A P O T H E K E N

VOLKS 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

Alle scheikundige produkten 
Alle binnen- en buitenlandsche specialiteiten 

Nauwkeurige uitvoering van alle voorschriften der
Heeren Geneesheeren

V
Dit alles zÿn de zekere kenteekens 

dat uwe NIEREN, BLAAS o f  
LEVER  ziekelÿk  zÿn en g ij 

zoohaast m ogelÿk uw  
toevlucht moet nemen 

tot eene ernstige 
en nauwkeurige  

behandeling  
met

Dalila Pillen
en

Samson’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezingen, be- 

l'omen 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 genezen.

Verkrijgbaar in alle 
goede Apotheken

Kortrijk sche Bouw
en Hypotheekkas

Bureel: Groote Markt, 1, K O RTRIJK
— Spreekdraad 882 —

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 12 en 

van 2 tot 5 uur.

A L L E R H A N D E  IN L IC H T IN G E N

over 't koopen, verkoopen van gronden en huizen, 

over t ovememen van pachthoven in Frankrijk.

Optsiakcn van P lans en Beslekken
voor t bouwen van huizen, villa ’s, fabrieken, enz.

— Allerhande Verzekeringen —
BRAND - LEVEN  - ONGEVALLEN

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

op vaste eigendommen aan de meest voordeelige 

voorwaarden

GOEDE W A A R  PRIJST ZICH  ZELF  

Voor uwe stoven, 

kachels en gasvuren wendt u tot

Germ. G h e k i e r e - D a y e k
lïoeselaerestraat, 88, ISEGHEM

Magazijn van verlakt, aluminium en genikeleerd 

keukengerief, waschkuipen in galvanisé, kinder

baden, waschfo urnoizen. — Groote keus van ver

lakte menagerestoven van de beste merken en 

buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Drukkerij J. Lannoo, Ieperschestraat, Thielt — Telefoon 169.

Gaainriclitingeu 

Spoedige bediening

Zink- & Xioodwerk 

Matige prijzen


