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We gaven vorige week zeer beknopt 
— helaas te beknopt — mededeeling van 
het verzoek om amnestie dat door meer 
dan 200 gezaghebbende persoonlijkheden 
uit de verschillende landen was getee- 
kend en aan de Kamer van volksverte
genwoordigers werd overhandigd.

Deze daad heeft ons allen een flinke 
riem onder het hart gestoken en in d e  
kringen van officieele en niet olflcieele 
tegenstrevers verbazing en veistomroing 
gewekt.

We! zijn tr  eenige bladen die door een 
samenvatting — op hun manier — de 
beteekenis ervan trachten te verminderen 
en aitiiai s den geest verdoezelen, andere 
hebben van het gebeuren heelemaal niets 
gemerkt en nog andere hebben er de ge* 
legen h e li in gevonden om hun anti- 
vlaamsch hart eens heerlijk te luchten.

Zeer ongelukkig voor onze tegenstre
vers van zoet en zoutwater heeft het 
bees’je een staartje dat van niet gering
belang is.

De le ier oordeele uit wat volgt :

Het Oordeel der 
Hollandsche Socialisten.

W eigering van Amnestie gesch ied t 
faakzuchl ® c Bekrom

penheid »

Het bultenlandsch overzicht van « Het 
Volk „, het hoofdorgaan der Sociaal 
Democratische Arbeiderspartij Ln Neder
land, was op 8en Februari geheel gewijd 
aan het nationaliteitenconflict in België.

De schr'jver van d it overzicht, de heer 
De Rode, een persoonlijke vriend van 
oud minister Em. van der Velde,zegt dat 
de activistische politiek gedurende den 
ooriog zijn instemming, zijn sympathie 
nooit heeft gehad. M aar hij laat er dade
lijk op volgen, en HIER vertolkt hij on
getwijfeld de meening van de partij en 
van de hoofdredactie van het partijor- 
gaan :

« Nu komen een aantal Vlamingen, en 
daarbij zijn mannen als Lode Baektl- 
mans en Felix Timmermans, ons vragen, 
hen te steunen bij hun poging om am
nestie te krijgen voor de aktlvisten, die 
sedert België’s herstel zijn opgesloten in 
de gevangenis, enkelen voor levenslang. 
Zij herinneren ons er aan, dat een wet» 
voorstel ten behoeve van die amnestie, 
(lat socialistische, katholieke en liberale 
handteekeningen draagt, en waarvan de 
burgemeester van Antwerpen, Van Cau
welaert, de eerste verdediger is, sedert 
December 26 bij deBelgische Kamer aan
hangig is . Een petitionnemeat tot steun 
vau dit ontwerp, zal heden aan de Kamer 
worden aangeboden. De mannen die dat 
hebben georganiseerd, vragen ons, onze 
stem te doen hooren tegelijk met de 
hunne ; zij vragen ons, een woord te 
spreken van menschelijkheid, rechtvaar 
digheid en verzoening.

« Dit weigeren, zouden wij beschou
wen als plichtverzaking. Bij eiken strijd 
tusschen de nationaliteiten verzekert etn 
staat het best zijn eenheid, als hij edel
moedigheid betracht. Zijn eenheid en ook 
zijn aanzien in de buitenwereld. — Wij 
willen op de vraag, of ten aanzien van 
de gestrafte aktivisten formeel recht is 
gedaan, niet ingaan. — M aar voor het 
rechtsbewustzijn van den normalen Euro
peaan is er stellig geen aanleiding, bijna 
tien jaar na den wapenstilstand nog bur
gers te straffen voor een politiek vergrijp, 
tijdens den oorlog begaan, in omstan
digheden die eens en voorgoed voorbij 
zijn, en zich niet weer kunnen voordoen. 
Te minder is daarvoor aanleiding, waar 
het mannen geldt die niet zichzelf heb
ben gezocht, maar wier daden waren ge
richt op een po’itiek doel. Dat doel is 
verijdeld : de zedelijke rechtsgrond voor 
de str&f is vervallen. De vriih eidsberoo- 
vin g. thans n og  op deze mannen to e g e  
past, h e e ft  voor het zedelijk b e s e f  het 
karakter van m artelin g, toe^ epasi z eo  a l 
n iet u it wraakzucht dan toch u it beden
kelijke bekrompenheid.

« Dit uit te 9preken, nu het van ons 
wordt verlangd, achten wij onzen plicht.»

Het oordeel van het 

“ Algemeen Handelsblad 

uit Nederland. ”

Wij zullen ons bewust moeten 
toonen dat lauwheid en la jh eid  
onzerzijds ons mede verantwoor 
delijk zou maken voor het lijden 
van Borms en de Viaamsche bal
lingen.

« Het martelaarschap van Borms en de 
Viaamsche ballingen is niet heel en al te- 
vergeefsch. Het zou veel meer voor het 
recht der Vlamingen hebben beteekend, 
als het niet was gecompenseerd door de 
lauw bell — of is het lafheid? — der 
buitenwereld, ook van de vrienden van 
bet recht der Finnen en het regiem der 
tsaren.

Ook van ons.
Over Sacco en Vanzetti laten wij ons 

opwinden. De dramatische omstandig
heden waaronderzij hun executie afwach
ten, verklaren dat ten deele. Het lang
zame martelaarschap van den politieken 
misdadiger Borms laat ons onbewogen. 

Toch niet geheel en al.
Onder het manifest dat amnestie voor 

hem vraagt, staan eenige tientallen Ne- 
derlandache bandteeUenlogtr.. Eenige 
tientallen Nederlandsche politici en pu
blicisten, hoogleeraren en dagbladschrij
vers hebben den toorn van v rle id  en 
maag, die een Belgische onderscheiding 
dragen of verwachten, getrotseerd en 
hebben medegevraagd om het ontslag uit 
de gevangenis van Leuven van den man, 
die heeft gezondigd tegen zijn regeering, 
gezondigd uit liefde voor de Vlamingen. 
Voor die Vlamingen, die onder een aan
voering welker taal de hunne niet was, 
het leeuwendeel der offers hebben ge
bracht In den oorlog, 80 tot 85 pet. van 
de Belgen, die sneuvelden in den wereld
oorlog, waren Vlamingen, Vlamingen zoo 
a ls Borms.

Regeeiingen lijn  gekomen en regee- 
rlngen zijn gegaan. Katholieke, liberale 
sociallsüscbe leiders hebben de macht, 
die r ij a ls ministers hadden, om Borms 
ln vrijheid te stellen, niet gebruikt.

Men liet hem ln de gevangenis in Leu
ven ook toen degenen, die door munitie- 
levering aan den vijand zich hadden ver
rijkt, reeds lang weer genoten van de 
vrijheid. *

Na gewezen te hebben op bet kranige 
voorbeeld van Zweden tegenover de Fin- 
sche leiders naar Siberië verbannen en er 
op gewezen te hebben dat niet eenieder 
de gelegenheid heeft gehad zijn handtee 
ken te zetten onder het amnestieverzoek, 
gaat het < Algemeen Handelsblad » voort 
aldus :

Die gelegenheid^grijpen wij voor ons 
gaarne aan, om ons aan te sluiten bij de 
vraag om recht en genade voor den man, 
die bij de verdediging van de geestelijke 
belangen eener volksgroep één met ons 
in beschaving, land en stam, zich be
zondigde aan de wetten van zijn land, 
waardoor onrecht werd en wordt gedaan 
aan de Vlamingen.

Aan Borms en aan de Viaamsche bal
lingen, die in ons land het bewijs hebben 
geleverd, dat zij de wet weten te eerbie
digen, wanneer slechts de wet het recht 
respecteert, moet amnestie ten deel val
len. En w ij, Nederlanders, hebben den 
plicht tegenover de beschaafde wereld 
om de mogelijkheid te vergrooten, dat 
die amnestie wordt verleend, door de 
vraag van Lode Baekeltnans, prof. Frans 
Daels, dr. Ir. Stan Leurs, Jozef M uls/dr.
G. Schamelhout, dr. 0 .  de Gruyter en 
Felix Timmermans te steunen.

Alle mededeeÜDgen moeten ten laatsten deu 
Woensdag middag voor ’t verschijnen van 

’t blad binnengezonden zijn.

Met genoegen lazen we in « Vooruit » 
van 11 Febr. 1928, Is bladzijde, onder 
boofding : Amnestie en onder handteeke- 
ning van den hoofdopsteller, Oust. Bal
thazar ;

< Het roept om wraak dat er nog men
schen wegens een politieke dwaling op
gesloten blijven in de Belgische gevan
genissen, terw ijl zooveel oorlogswoeke* 
raars en ander volksuitzuigers ons langs 
de straat de rook van hun dikke sigaren 
in het aangezicht blazen. Schaamtelooze 
parvenu’s, die hun rijkdom te danken 
hebben aan de oorlogsmizerie, loopen u 
tegen het lijf en meer dan een doet er 
zijn hoed voor af, zeggende : < Moest 
bet nog eens oorlog worden, ik  zou het 
ooit doen. * MIDDERWIJL WORDEN 
MENSCHEN IN DEN KERKER GE
HOUDEN UIT POLITIEKEN HAAT. *

De toon en de geest zijn eenlgszius an
ders als degene van den sociallstlschen 
leider, M . E. Vandervelde, onder wiens 
ministerschap de aktlvisteu werden ver
oordeeld çn die verklaarde in deKamer- 
zitting van 25 Januari 1921, (blz. 388 en 
volgende van het Kamerverslag) :

Men vraagt ons een amnestie- 
voorstel neer te leggen; de regeering ant
woordt: NEEN1... En ik  moet er bij
voegen dat ik « Neen » antwoord met de 
diepe overtuiging dat onze oppositie tee- 
nemaal is verrechtvaardigd.

... Aan hen die amnestie vragen, die

EEN VOORBEELD P R A .A . T JE
van Belgisch beheer

De b esch erm in g en b evo o rd ee lig in g  
van de W aalsche steenkoolnijverbeid 
zou aan bet land meer kosten dan de 
heele begrooting van het ministerie van 
landbouw.

W ij hebben altijd beweerd en herhaal- 
delijk bewezen dat de aandacht en de 
liefde van alle Belgische regeeringen 
sedert 1830, naar de ontwikkeling van 
de W aal8che nijverheid is  gegaan wijl 
bloeiende Viaamsche nijverheden bij ge
brek aan staaistusschenkomst verloren 
gingen.

Een nieuw bewijs :
Kort geleden ls de omzetbelasting, die 

op alle ander industrieën zw aar drukt, 
voor den steenkoolhandel opgeheven (dit 
volgens een bericht van Belga).

De drie nijverheden die hiervan profi- 
teeren zijn drie Waalsche industrieën n .l. 
steenkool, g las en cement.

Ook op andere middelen zint men om 
de steenkoolindustrieën te bevoordeeien. 
De vervoerkosten vormen van de steen
kolen overal een groot percent van de 
voortbrenglngskosten. Dit ligt aan den 
aard van het bedrijf en zij vormen een 
even natuurlijk element der voortbren
glngskosten als bijvoorbeeld de vergoe
ding voor de machines.

Nu heeft de Belgische regeering reeds 
voordurend door haar spoorwegtarieven 
de steenkoolmijnen beschermd.

Bij de verslechtiog van den toestand is 
dit niet voldoende en de steenkoolindu
strie vraagt niet minder, danS P P P S l I - . ,  —  —----- , —  dat de

! tarieven zouden teruggesteld worden op
. « n  nen o,a amneeue » „ „ „ n ,  d it  ! » » g g  & & Ï Ï Ï Ï S Œ  

«K ben.antw o.i-dM  w ij. f e a n
twintigduizend maal neen, in naam der * ~....................... •
twintig duizend soldaten die gestorven 
zijn voor het land. »

Gelijk in het sprookje van Andersen, 
wanneer de koning in den praalstoet 
ging door de straten der stad en dat 
heel het volk zijn nieuw schoon kleed 
bewonderde, drukte één enkel woord 
van ’n kind dat alles uit wat iedereen 
wist, maar niet zegde, en dat alles 
veranderde. Het kind riep : « De ko 
ning h naakt !»  en de begoocheling 
verdween ende koning bleef beschaamd 
en al de lieden die zich zelf overtuig
den op den koning een schoon nieuw 
kleed te zien, merkten dat hij naakt 
was. Wij moeten hetzelfde zeggen, wij 
moeten zeggen wat iedereen weet, maar 
niet durft uitspreken, zeggen dat, hoe 
men de moord ook betitele, de moord 
steeds moord blijft, een misdadig en 
schandelijk iets. En het is genoeg het 
te zeggen op klare, treffende wijze en 
luidop, en de menschen zullen ophou
den te zien wat ze meenen te zien en 
zullen zien wat ze werkelijk zien. Ze 
zullen werkelijk zien : den dienst aan 
het vaderland, den heldenmoed van 
den oorlog, de militaire glorie, en zij 
zullen zien wat is : de naaktheid en de 
misdadigheid van den moord. En als 
de menschen dat zien, zal gebeuren 
wat in het sprookje geschiedde : deze 
die de schanddaad bedrijven, zullen 
beschaamd worden en dezen die zich 
overtuigden de misdadigheid van den 
oorlog niet te zien, zullen ze zien en 
zullen ophouden moordenaars te zijn.

Leo TOLSTOY.

VOOR HET

Bormsfonds
Hij geeft voor onze vrij

heid, 2ijne vrijheid, zijn 
geluk en zijn leven.

Hij offert voor het geluk 
van onze kinderen het ge
luk van zijne kinderen.

Het zou wraakroepende 
ondankbaarheid zijn, als 
wij bij al zijn leed, nog 
voegden de zorg om het 
levensonderhoud van zijn 
gezin.

W ij »peten geven
Elke Vlaming moet 
geven, al w at hij 
kan.

De houding van Brussel tegenover 
Botms en d e  ballingen wordt vooreen 
niet gering deel bepaald door de vraag, 
hoe de wereld zal reageeren op het mani
fest, waarop eea beroep wordt gedaan op 
de Belgische Kamer.

Blijft de wereld daartegenover onver
schillig, dan za l Brussel daarin een vrij
brief zien Borms verder gevangen te 
houden en voor de ballingen de poort 
naar het vaderland gesloten te houden. 
Blijft de wereld daartegenover onver
schillig dan zal dat mede aan ons, Ne
derlanders te danken zijn. Wij zijn voor 
de Vlamingen de geestelijke brus? naar 
den anderen oeter. Zooals voor 1905 een 
belangrijk deel der Zweedsche pers zich 
bewust toonde van haar verplichting te
genover Finland, zoo zullen wij ons be- 

(Vervolg op 3® en 4* kol. onderaan) |

We begroeten de uitlating van Vooruit 
d ie w ijsi op een kentering ln de geestes
houding c1?r socialistische leiders. We 
kunnen ons echter niet weerhouden te 
zeggen dat in de eerste plaats door hunne 
houiing als deze door M . Vandervelde 
zelf aangegaan, in de tweede plaats door 
den laster en de verdachtmakingen van 
socialistische leiders en bladen in het 
Walenland en in Oost- en West-Vlaan- 
deren vooral, bet mede mogelijk is dat 
« manschen ln den kerker gehouden 
worden uit politieken haat. »

We zijn er echter nog niet heelemaal 
van overtuigd, dat a l de socialistische 
Kamerleden voor volledige amnestie ge
wonnen zijn.

De proef op de som ?
Wel laten we de amnestiekwestle aan 

de dagorde der Kamers eischen : socia
listen, kommunisten, nationalisten en 8 
katholieke Vlamingen Is een meerderheid. 
Marcheeren de 8 katholieke Vlamingen 
niet, dan is dit een sterk argument ln de 
handen van de socialisten tegenover de 
katholieke demokraten.

Marcheeren ze wel, dan zullen er niet 
langer menschen < uit politieken baat in 
den kerker gehouden worden ».

Staat de kosten van deze vermindering, 
die ongeveer 60 mi'joen frank zullen be- 
loopen, voor zijn rekening neemt.

Aldus is ln de vergadering der kolen- 
commissie van 2 Februari besloten. Wtj 
mogen ons dus kortelings aan de indie
ning van een wetsvoorstel ln dezen zin 
verwachten.

Deze nieuwe toegeving bij al de andere, 
deze door Viaamsche belastenbetalers en 
Vlaamsch geld bekostigde bescherming 
der W aalscbe nijverheid, steekt vreese- 
lijk onrechtvaardig af bij de behandeling 
van onzen landbouw.

De heele begrooting van landbouw 
was in 1927, 56 miljoen frank, niet eens 
zooveel als a lle en  a a n  vervoerverm in- 
d ar in g  voor d e  steenkoo l zou w orden  
to egestaan .

In 1928 werd ze nog met 1,5 miljoen 
verminderd. Nochtans, de Viaamsche 
landbouw alleen is meer waard en brengt 
meer op dan a lle  W aalsche nijverheden 
saam .

M et zoo een tal voorbeelden kannen 
we ’t regiem begrijpen dat tientallen 
bloeiende Viaamsche nijverheden liet te 
niet gaaa  ch hier de verschrikkelijkste 
krizlesen voor gevolg hadden.

Lezers, lezeressen, dit is een argument 
te meer waarmee ge morgen en de vol
gende dagen onze Viaamsche boeren en 
werklieden zult Inlichten en overtuigen 
en die we ten slotte zullen winnen voor 
den Vlaamsch-nationaiisten strijd.

x j r r ...

wust moeten toonen, dat lauwheid en 
lafheid onzerzijds ons mede verantwoor 
delijk zou maken voor het lijden van 
Borms en van de Viaamsche ballingen. »

Wij hechten aan hooger aangehaalde 
een beteekenis van belang, van bemoeiin
gen en meeningen, een belang dat ver
der reikt dan amnestie, verder dan de 
vereering van Borms : w art door het 
manifest en door het kommentaar dat er 
in de buitenlandsche pers wordt gemaakt, 
rond het geval Borms en de heele Am- 
nestiekwe8tie wordt onvermijdelijk en als 
van zelf het natlonaliteiten-geschil hier 
ln België op den voorgrond gebracht.

De hardvochtige en baatvolle houding 
van België tegenover de Vlaamsch-natlo- 
nalistische leiders draagt er heel wat toe 
bij om onze op de natuur en het wezen 
zelf steunende ideëen sympathiek voor te 
stellen.

DO w aarda van hat offer.

Daar ligt in de eerste plaats de waarde, 
de groote zedelijke kracht van het offer 
van Borms en alle anderen.

Des te hooger het offer, des te hooger 
de waarde. De 3200 dagen die Dr Borms 
in zijn eenzame cel beeft doorgebracht 
wreken zich tegen België.

Met eiken dag gevang van Dr Borms, 
brokkelt iets af van het eens zoo groote 
gezag en vertrouwen waarover België 
enkele jaren geleden nog beschikte.

België staat voor een moeilijke keus ;

amnestie of geen amnestie, In 't gevang 
of niet, in ballingschap of niet, de actl 
vlsrhe leiders ondermijnen België door 
bun offer of door bun werk.

1 De hardvochtigheid van België, de 
; kerker of de ballingschap, de schandpaal 

en den officieelen laster tegenover de 
activisten hebbenjiiet kunnen helpen: het 
rechtzegeviert boven de terreur, de waai* 
held over de leugen.

Het is geen toeval dat er zooveel ge
zaghebbende persoonlijkheden hun hand 
teeken hebben gezet onder het manifest 
aan den voorzitter der Kamer en het is 
geen toeval a ls  in het grootste deel dei 
buitenlandsche pers dit manifest zoo on
gunstig voor België werd gekommen- 
teerd. Daar hebben aan gewerkt :

Borms in zijn cel,
de ballingen ln Nederland en elders.
de strijders en de leiders van de natio

nalisten alhier,
de kracht van een rechtvaardigen strijd.
Aan Borms en
aan de ballingen geven we met de ver

zekering van onze dankbare gevoelens, 
ook deze van verknochtheid aan de hei
lige zaak waarvoor ze streden en lijden.

Borms <n uw kerker.
Borms ln uw graf.
Balling waar ge ook zijt, in armoede 

ofte niet, g ij zijt de bezielers van ’t strij 
dende Vlaanderen van heden, de levens
wekkers van 't vrije, 't herwordende 
Vlaanderen van morgen.

Nog de muilband circulaire 
van minister Vauthier.

De beer Peeters, nationale sekretaris 
van de Centrale van Socialistische onder
wijzers die zeer communistisch gekend 
staat, werd bij den minister ontboden 
om uitleg te verstrekken over de houding 
die hij dacht aan te nemen ingevolge d e i 
mlnisterleelen omzendbrief.

M. Peeters beeft na een bedenktijd 
Bcbriftelijk geantwoord dat hij tijdens 
zijn werk steeds de onderrichtingen zij
ner oversten beeft nageleefd en verder 
dat hij, a ls al zijn andere colleges, akte 
nam van den omzendbrief.

Minister Vauthier antwoordde dat bet 
antwoord hem niet bevredigde en dat bij 
wensch te Peeters van a lle  politieke actie 
te zien afzien.

Peeters antwoordde, dat hij zulks niet 
deed, en eenvoudig akte nam van den 
omzendbrief, zonder zich uit te spreken, . 
noch voor, noch tegen. Hij gaf aan den j 
minister te kennen dat hij zich aan het 
verbod om buiten de school, politieke , 
aktie te voeren niet kon onderwerpen. j 

De minister antwoordde daarop dat hij ; 
zich verplicht achtte tegen Peeters tucht- - 
maatregelen te nemen, en de procedure ; 
daarvoor onmiddellijk zou worden inge- i 
zet.

Intus seh en  h ee ft  Af. Vathier noch  zijn • 
v oorgan ger een  om zendbrief n o od ig  ge- 
ach t om op te treden teg en ov er Vlaamsch 
nationa listisch e leerkrachten. i

—o —
Tegen de pachtwet 
van 9 jaar. |

Onze lezers weten dat de Kamer zich 
uitgesproken heeft voor een pachtwet 
met termijnen van 9 jaar, de Senaat voor 
termijnen van 3 jaar.

De katholieken hebben vergaderd om 
een eensgezind standpunt in te nemen.

W e zijn in het gehe*l niet verwonderd 
geweest onder de bekampers van de 9 
jaa r  pacht, de grondbezitters Rnzette, \ 
Thibaut, de Wouters d’Opllnter, d e 1 
Kerckhove d’Exaerde, Moyersoen en M. 
Houtart te vinden. »

Die menschen verdedigen hun voor- : 
rechten en hun msebt op den huurder. * 

Er werd een kommissie aangesteld,

De liberalen en de vrij* 
held van geweten.

Den omzendbrief van M. Vauthier tot 
de onderwijzers en ambtenaren is ver
schenen. w ij knippen daaruit bet slot 
dat eenvoudig hierop neerkomt : we zijn 
voor de vrijheid van geweten a ls  ge maar 
geen communist of nationalist zijt.

« Die woorden zijn de wijsheid zelf. 
De moderne samenleving kent het mee* 
ningsmlsdrijf niet en Ik zou bet een aan
slag op het menscbelijk geweten achten 
moest lk  aan de ambtenaren bet recht 
ontkennen in hun binnenste of zelfs in de 
uitingen van hun private betrekkingen 
zich geestelijk aan te sluiten bij maat
schappelijke opvattingen of politieke 
stelsels die Ik zelf afkeur. M aar de on
derwijzer die in het openbaar, door het 
woord of door de pers, onze Instellingen 
zou laken, zon lucht geven aan zijn sym
pathie voor leerstelsels of methodes die 
de ontkenning en de tegenstelling zouden 
zijn van de moreele en maatschappelijke 
orde welke wij aangenomen hebben ; die 
zich als verdediger zou aanstellen van 
geweldadlge ondernemingen en a ls apos
tel van een Internationalisme dat de ver
nietiging nastreeft van het begrip natie 
of van een separatisme dat onvereenig- 
baar la met ‘s lands bestaan ; hij die, ten 
slotte, door zün geschriften of zijn uitla
tingen de eerbiedwaardigste gedachten 
zou krenken van de ouders die hunne 
kinderen toevertrouwen, die zon niet 
tegelijk propagandist zijner opvattingen 
en landsdienaar kunnen blijven : hij zou 
te kiezen hebben. »

— o—
Vier buitengewone 
gebeurtenissen.

1. Prinses Astrid heeft zelf haar kindje 
gevoerd...

2. De socialisten zijn in Rijsel den 
toondichter van de Internationale gaan 
huldigen op zijn graf en de communisten 
hebben hem een huis en pensioen aange
boden om in Moskou zijn laatste levens
jaren onbekommerd te slijten.

3. De konlng van Afghanistan is moe
ten afreizen omdat bij zijn dolman niet 
meer kon toekrijgen.

4. De bezoldigde socialistische be
dienden brengen op 1 Mei het offer van 
hun dagloon ten voordeele van verschil
lende socialistische inrichtingen.

Overdreven platheid.
M.Van Cauwelaert ls naar Straatsburg 

geweest. Hij Is er de groeten gaan dragen 
van konlng en koningin es  heeft te dier 
gelegenheid lintjes en kruisjes mogen 
uüdeelen.

Deze blijk van vertrouwen vereert M. 
Van Caawelaert niet en nog veel minder 
wat hij In eea heildronk beeft gezegd. 
Luistert maar :

W aar zon men zich beter ln het hart 
van Frankrtyk kunnen voelen dan hier te 
Straatsburg.

. . . .  Van eene groote mogendheid zon 
men gevaarlijke strevingen naar de hege
monie kunnen verwachten die bet alge
meen evenwicht storen. Haar Frankrijk 
w il zulke r o l n ie t sp elen . Hei had  zieh 
tot eg o ïs t is ch e  daden kannen laten m ede
slep en , maar h et kent g e e n e  andere 
heerschzach t dan deze van d e e e r s te  der 
g r o o t e  v reed iam e m ogendheden  te zijn. » 

Dat is niet min of meer dan de ver
loochening van wat Dr Van de Perre, 
De Standaard en M. Van Cauwelaert zelf 
tientallen keeren hebben geschreven.

—o—
Stort uwen penning voor 

bet Bormsfonds,



Rond de Crisis in de lucifernijverheid
î

De officieele « democratie » 
en het Volksbelang.

De officleele politieke democraten be
weren dat zij de groote verdedigers zijn 
van hei volksbelang.

We zijn daar in den laatsien tijd eenigs 
zins gaan aan twijfelen nu we gelegen
heid hebben om het gedrag van deze 
officieele democratie van dichtbij te «be
wonderen*.

Daar is vooreerst het zeer verdacht ge
juich van officieel socialistische zijde om 
de versmelting van ds twee groote bank
ondernemingen : Socié é gé érale en 
Banque d’Outremer.

Daar is ten tweede de onbegrijpelijke 
goedgunstigheid van de politieke demo
craten te^eno 'er de pogingen van een 
rmchtige trust om de hand te leggen op 
de lucifersnijverheid hier in dit land.

Zoolang de socialisten deeluitmaakten 
van d e . receering, vond de trust der 
vreemde groot-kapita'isten den waar
schijnlijk zeer onbaatnicMIaen steun van 
da socialistisch? democratie en de socia
listische pers, bewogen naar alle waar
schijnlijkheid door dezelfde onbaatzuch
tige beweegredenen, bewees per a plus 
b dat er geen redding was buiten bet 
monopool van den trust.

We warrn naief.
Toen de socialisten uit bet ministerie 

trokken zagen we daar een verzwakking
in van den politieken invloed van den 
trust...

Helaas ! Heyman had nog geen maand 
Wauters \ervarigen of blijkb ar dezelf Je 
«argumenten» hadden de omgeving van 
den h. Heyman bekeerd tot hst zelfde 
inzicht in zake trust en monopool vroeger 
gekoesterd door de omgeving van den 
h. W auters.

Wij die in de laatste maanden gelegen
heid hadden om heel dat misselijke zaakje 
van de zoogezegde «crisis» van dichtbij 
te bestudeeren en kennis te nemen van 
heel de documentatie van een paar luci
fersfabrieken, verwonderen ons over den 
invloed uitgeoefend doorde«argumenten» 
van den trust op de omgevingen van onze 
ministers van nijverheid en arbeid.

Tenzij dat die argumenten van een 
zeer bijzonderen aard waren en een ge
heimen invloed uitoefenden waarvan wij,

dia ic heel deze zaak eerst en vooral hst 
belang zien van onze Vlaamsche werk
lieden en nijveraars, geen flauw vermoe
den hebben.

Er is geen crises

We hebben altijd  betoogd dat er geen 
crisis hoefde te zijn in de lucifersnijver- 
hfld, dat er werk genoeg was en is om 
al de werklieden van deze nijverheid 
overvloedig en goedbetaald werk te ver
schaffen. i

We gaan dit vandaag bewijzen m 't een j 
keur van nieuw bewijsmateriaal,

We hebben hier voor ons liggen de 
statistische gegevens van de fabrieken : 
M erctx en Co te Ninove. I

We zullen vandaag slechts een enkele 
tabel gebruiken om dan de volgende 
weken andere bewijsstukken te publi- 
ceeren.

Hier «aa t dan een overzicht van het 
jaar 1927 waar per maand aangeduid 
staan het aantal gebruikte werklieden, 
het aantal dagen waarop gewerkt werd, 
de productie uitgedrukt in doosjes en de 
Ingekomen bestellingen, eveneens uitge
drukt in doosjes :

Maandag 20 Februari, om 7 u. 30 stipt, in t Vlaamsch Huis, zal Volksvertegenwoordiger Van Se ver en spreken over Vlaanderen en de naaste Oorlog 
Is de staat Vlaanderen leefbaar ?

Tot die u ite rs t  g ew ich tig e  v o o rd ra c h t is  ied ereen  toegelaten.

e e
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Januari 392 25 11.575.320 21.304.600
Februari 302 25 12.694 720 19.571.400
Maart 318 26 13.937.640 13 488 880
April 311 9 6.812 520 12 317.800
Mei 290 13 7.047.080 17.130.360
Juni 283 15 7.065.160 10.121.600
Juli 251 12 4.697.080 10.058 160
Augustus 228 14 3.661.760 10.658.560
September 207 12 4.021.560 5.616.120
Oktober 160 12 3.248 280 6.611.880
November 181 9 2.731.080 5.392.600
December 105 9 2.630.480 3.426.560

191 80 122.660 135.698.620
De bestellingen overtroffen dus verre 

de'productie en we zullen bewijzen dat 
men niets deed om bestellingen te krijgen 
wel integendeel. Niettegenstaande dat 
verminderde men het personeel met mins 
tens een derde en liet men slechts 191 
dagen werken om te doen gelooven dat 
er overproductie was I

(fiaamsch - nat. ahiiuiteli
De meeting-cyclus 

’’ Vlaanderen en den a s. oorlog,,
Met stijgenden bijval heeft Ward Her

mans over gansch Vlaanderen, zijn mee
ting cyclus : « Vlaanderen en den a. s. 
oorlog » voortgezet, zoodat aan het einde 
der tweede maand van dit jaar meer dan 
20 maal dit onderwerp behandeld zal 
zijn geweest door Ward Hermans. Dat 
maakt é én  voordiwht- nm h® hw<» h »oen. 
wat voorzeker een rekord mag genoemd 
worden.

Kwamen reeds aan de beurt in januari 
en de eerste helft van Februari : O. L. 
Vrouw W aver, Heyst op den Berg, Wil- 
lebroeck, Vlchte bij Kortrijk, tweemaal 
achtereenvolgens, Putte, Branst Born- 
hem, Puers-Calfoit, Hooglede (W . VI.), 
Roeselare, Becelaere bij Ieperen, Blan- 
kenberghe (waar de foto van de Ward 
Hermans sloop die onder leeuwenvlag 
vaart op onze Noordzee, bij de 600 fr. 
opbracht), Mechelen enz. De overige 
helft van Februari en begin M aart wordt 
Ingenomen door voordrachten te • Oheel, 
Amsterdam (Holland), Sasput, Zeeuwsch 
Vlaanderen (Hollind), Kathelijne-W aver, 
Denderleeuw, Leefdael, Breendonck, 
Beersel, Bornhem, Berlaer, Herenthout, 
St Antonius Brecht, Lille (Rüssel, Noord- 
Frankrijk), Swevegem, Deerlijk, enz,

W ij geven dit voorbeeld van buitenge 
wone Vlaamsch-Nationale aktiviteit aan 
al onze propagandisten opdat het hen 
een aanwakkering, een aanmoediging 
zou zijn en 't bewijs dat er taal gewerkt 
wordt voor het VI. nationaal ideaal. Men 
denke nu niet dat Ward Hermans niets

anders te doen heeft, hij heeft zijn regel 
matig werk aan «D e Schelde», «Jong  
Dietschland », « De Nieuwe Dag », aan 
buitenlandsche bladen en tijdschriften 
als «De Dletsche Oedachte», «W esteuro
päische Briefe», «Eisass^Lothringen-Hei
matstimmen», enz. Dus een enorme taakl 

In West-Vlaanderen is Jeroom Leurl- 
dan een even taaien wroeter, die per fiets 
eiken Zondag uren afpedaalt om t’ allen
kant te spreken. En men vergete niet de 
vele stille werkers die dat menigvuldig 
optreden mogeiijk maken overbééi Vlaan
deren. Is dat alles geen schitternde be
lofte voor de toekomst van het Vlaamsch 
Nationalisme ?  Zelfs onze tegenstrevers 
moeten daar ontzag en bewondering voor 
voelen. De geestdrift die er f  allenkante 
door ontketend wordt is een waardevol 
element voor Vlaanderen’s heropstandlng 
voor de zeifbevrijding van het Vlaamsche 
volk. Heerlijke voorbeelden, tien- en 
twintigtallen zouden aan te halen zijn. 
Te Roeselare sloeg de geestdrift als een 
golf van bezieling over een menigte van 
700 koppen, oudstrijders sprongen recht 
in de zaal om met Ward Hermans te ge
tuigen voor Vlaanderen, tegen België. En 
te Blankenberghe, waar mannen en vrou- 
ven weenden bij zijn aangrijpend, betoo- 
verend woord, zag men het ongewone 
schouwspel van een zeventigjarigen grijs
aard, een zee bonk, die recht op Ward 
Hermans afkwam na zijn meeting, en 
hem een kus gaf op beide zijn wangen.

Het hart van oud-Viaanderen wordt 
weer wakker, wordt weer nieuw. ’tZaad 
dat uitgeworpen wordt, het woord dat 
levend maakt, vaart onweerstaanbaar 
door de Vlaamsche m assa. W ij zaaien 
cm te oogsten. Eens komt «de TIJD’

WIKINO.

B u ite n la n d
J0UG0-SLAV1Ë 

Dit land komt voor een mlnlstercrisis 
te staan die groot; gevolgen Kan hebben 
voor de verhouding en betrekkingen tus 
scben de verschiiliige nationaliteiten die 
bet land bewonen.

Reeds 3 kabiuetsvormers werden aan
geduid en nog geen enkele kon het tot 
oplossing brengen. Vooial Radltsj, zeer 
populair bij Croaten en Slovenen, poogt 
ieder kabinetsvormer te doen falen.

Anderzijds wordt gemeld dat Raditjs, 
door den koning werd belast met het 
het vormen van een kabinet, wat wellicnt 
aardige standjes zou verwekken.

On'iertussehen houden enkele Macedo- 
nifirs maar niet in Jougo-Slavië indescre 
diet te brengen bij hun rasgenoten. Kort 
geleden hebben MacedO' is ne ultgewe 
kene een manifest opgesteld en beroep 
gedaan op den Volkenbond om het Moe 
derland Zelfbestuur ta verleenen.

FRANKRIJK 
De aangehouden Elzassers autonomis 

ten zullen slechts na de verkiezingen voor 
het tiibunaal verschijnen. Een bewijs dat 
P a iijs  gewelUg met den schrik op ’t lijf 
zit. De autonomisten zullen uitpakken 
met hun gevangen of gevluchte leiders 
als eerste kandidaten.

In Corsika en in Fransch Vlaanderen 
werden huiszoekingen gedaan met betrek 
tot anti Fransche propaganda. De strijd 
der nationaliteiten in Frankrijk is voor 
ons, Vlamingen, van het hoogste belang, 
want die strijd gaat tegen onzen aartsvij
and, die, moesten de minderheden het 
pleit winnen oneindig veel zou verzwak 
ken.

NOORWEGEN 
Bij de laatste verkiezingen leden de 

rechtsche partijen de nederlaag, terwijl 
de sociaal dem ocaten eeg groote voor 
uitgang maakten, maar toch niet groot 
genoeg om zondereen anderepartijgrorp 
een regeering te vormen. Niet een enkele 
groep wilde met de sociaal democraten 
samenwerken, die daarrp besloten een 
minderheidsregeering te vormen. Haar 
programma was nogal sterk socialistisch 
n . i  oesiaau aezer regeeung ts siechts een 
kwestie van dagen.

MEXICO
Sedert de kerkvervolging zijn de revo 

lutiën al talrijker en talrijker geworden. 
Het werd er een echte rommelmoes. 
Wie vandaag uw vriend is , is morgen 

uw vijand en omgekeerd. Hoe lang zal 
Calles er nog ne plak zwaaien ? En welk 
een rooverhoofdman zal dan regeeren ?

Kerkelijk nieuws
K E R K E L IJK E  KA LEN DER

Zondag 19 Februari, Quinquagesima. 
Maandag 20, H. Eleutnerius.
Dinsdag 21, nieuwe maan.
Woensdag 22, Asschenwoensdag. 
Donderdag 23, H. Petrus Damianus. 
Vrijdag 24, van den dag.
Zaterdag 25, H M atthias.

« Het is waar, overijling blijft steeds 
een groot gevaar. M aar waarom toch 
eeuwig en altoos gewaarschuwd tegen 
overijling en overhaasting, als stonden 
alle menschenmet opgestroopte mouwen, 
klaar om aan te pakken ?  terwijl toch 
integendeel de wereld vol Is van men 
sehen, die zoo rustig slapen, dat zi) niet 
eens wakker worden a ls  bij hun buurman 
alle ruiten worden ingegooid. >

Dr P o e ls .

ANTI ’30 fieisie tegen Vlaanderen
n .

De omwenteling van ’30 was,
én is, anti-Vlaamsch in

haar gevolgen.
België werd in ’30 wel niet bij 

Frankrijk ingelijfd, doch de gevolgen 
blijven dezelfde : Vlaanderen werd door 
W allonie — zich bewust als voorpost 
van Frankrijk voelend — geannekseerd 
en verdrukt. Zoo bleef en blijft de om
wenteling van 1830 ook in haar gevolgen 
anti Vlaamsch.

Terecht zegt de Vlaamsche geschied
schrijver V. Fris, op den Vlaamschen 
Landdag van 27“ Augustus 1905 : « . . .  in 
haar gevolgen was de omwenteling 
tegenover het Vlaamsche volk eén mis 
daad ... een ram p.... het Vlaamsche volk 
werd onmiddellijk verdrukt... »

Terecht schreven de opstellers (daar
onder vader Jan  Van Rijswijck) van het 
manifest van het « Nederlandsch Kunst
verbond » , in 1855 : « .. . Het 25** jaar 
van Belgie’s bestaan is tevens het 25*'* 
jaar van de verdrukking van V'aanderen. 
Sinds 25 jaa r  zijn de Vlamingen vreemde
lingen op eigen grond. »

Terecht schreef Ju liu s Vuyisteke in 
1887 : « De Vlamingen in 1830 telden 
onder de overwonnelingen. »

Terecht schreef Omer Wattez in 1910 : 
« De Vlamingen zijn een overwonnen 
volk, worden behandeld als een over
wonnen vo lk... *

Terecht noemt P ieter Daens, in de

Blgiscti«- Kamer, 1907,1830 « het onza
lige ja a r .. . »

In 1830beglrt de verdrukking van ons 
volk door vreemden : Waien en Fran 
sehen. De eerste Belgische staatsman, de 
Franschman Rogier, geeft het wacht 
woord : « de v ern ie tig in g  van d e Vlaam 
s ch e  taal, om d e v ereen ig in g  van B elg ië  
m et on s g r o o t« vaderland Frankrijk voor 
te b ereid en ... » (1831 destru ction  d e la 
la n gu e flam ande, pou r p répa rer la Ju sion  
avec notre g ran d e pa trie la France.) en 
« .. . langzaam het GERMAANSCH BE
STANDDEEL ln België uitroeien 

.(1833 — « détru ire peu  à p eu  l ’élém en t 
germ an iqu e en B elgique. »)

Vlaanderen lijkt in 1830 een bezet ge
bied, een Fransche provincie :

De militaire leiders van de muiters zijn 
in hoofdzaak Franschen. De aanvoer
ders van de hoofdposten te Brussel zijn : 

Desgalets, ('oud Fransch officier) — 
Gtégoire (Franschman) — Bouchez (ge
wezen karitein in ’t Fransch leger) — 
Parent (gewezen Fransch onderofficier) 
— Mellinet (oud-generaal van Napoleon) 
—- de Culhat (Franschman — allen onder 
het bevel van den Spanjaard Juan van 
Halen, die onder Napoleon de Franschen 
geholpen had zijn eigen vaderland te 
overweldigen.

Het Belgisch « leger * wordt door 
Franschen aangevoerd :

Hoofd van den generalen staf : Desprez 
(Franschm.) — generaal bij het geschut : 
Evaln (Fr.) — generaal over het genie- 
korps : Nempde (Fransch veldmaar-

•VSA/S/'«

Leest en verspreidt
ons blad

sch a lk— generaal van de ruiterij : Pic- 
quet (Fr.) — generaal bij het voetvolk : 
Grundier (Fr.) en Billiard (Fr.) — Kon. 
Hoofdkwartier : Hotton en Motté (Frs ) 
— sous-chef van den staf : baron Prisse 
(Fr ) — (Zie in de « Moniteur universel, 
journal officiel du gouvernement fran
çais » 15 September 1831). — Verder Is de 
opperbevelhebber voor Oost- en West- 
Vlaanderen : de Franschman Niellon ; 
voor Antwerpen : M agnan (Fr.) ; voor 
Luxemburg : Hurel (Fr.) ; voor Luik : 
Chazal (Fr.).

In het werk H istoire d es événem ents d e 
révolu tion  b e lg , d’ap rès le  m ém oires du 
g én é ra l Niellon, (Brussel 1868) lezen we: 

« .. . De Fransche regeering verplichtte 
koning Leopold, Fransche generaals te 
roepen voor de leiding van zijn divisies 
en brigaden. De posten van hoofd van 
den generalen staf en van minister van 
oorlog werden eveneens aan Fransche 
generaals toevertrouwd. Onder voor 
wendsel van onderrichting van de regi
menten zond het Fransch ministerie van 
alle graden, van onderluitenant af tot 
kolonel. »

De eerste bestuurder van de Belgische 
(1 ?) militaire school was de Franschman 
Chapelié.

De dichter van het Belgisch « Natio
naal lied  » « Brabaçonne » w as .... de 
Franschman Jenneval I I !

Da eerste leider van den off cieelen 
M oniteur b e lg e  was de Franschman 
Bourson ; van de Kamerberichtgevlng, 
de Franschman Faure.

En in zitting van 13 Anril 1831, moet 
de afgevaardigde Wannaer vaststellen : 

...o p  50 — 60 beambten — ln het

ST A D SN IEU W S
APOTHEKERSDIENST. -

’s Zondags is er maar één apo 
theek van stad open Apoiheker 
van dienst : Michel Verhamme, 
^oeselaerstraat.

Dieven op ronde. — Dieven hebben 
ingebroken In de knechtenschool van het 
H Hert, Roeselaerestraat en de spaar
penningen werden gestolen welke de 
kinders spaarden om toekomende Zomer 
een reisje te ondernemen. De deugnieten 
werden door de nachtwakers op de vlucht 
gedreven. De politie beeft een onderzoek 
ingesteld.

! Vlaamsche Bond  «Eigen Leven». — 
Donderdag 9 Februari 11. hadden wij het 
genoegen in onzen kring den niet genoeg 
bekenden letterkundigen Frans Van W aeg 
te aan ’nooren. Na de gebruikelijke inlei
ding door de symphonie, betjon spreker 
ons eene voorlezing te houden uit zijn 
boek «Nap» en of ieder aanwezige zich 
vermaakt heeft en meegeleefd met den 
held toen hij al zijne vlegelstreken ver 
richtte. Verschillende malen werd hij 
onderbroken door het genoeglijk lachen 
der aanwezigen. Hij las ons dan ook nog 
eene vertelling voor over den zoo prope 
ren Mijnheer Puurmans, en daarmede 
ook haalde hij veel « succes » bij het aan
wezige publiek. Het was werkelijk een 
avond van deugdelijke pret, een aange
name verpoozlng onder de zoovele moei- 
Jÿ l e  en soms « droogere » voordracht- , 
avonden van «Eigen Leven». Ook ver
tolkte de beer Voorzitter het gevoelen van 
eiken aanwezige, wanneer hij spreker tot 
weerziens wenschtte.

De avond werd besloten met « De 
Vlaamsche Leeuw ».

V ergadering K. V. N. V. — De naaste 
oorlog, waarover iedereen het eens is, 
dat hij in afzienbare tijd zal uitbreken, 
zai voor ons Vlamingen van het gróótste 
belang zijn. Hoe zal die oorlog er voor 
Vlaanderen uitzien ?

Is de staat Vlaanderen trefbaar ?  Zal 
een zakenmensch, een handelaar, een 
ambachtsman, in den staat Vlaanderen, 
zijne normale ontwikkeling en de noo- 
dige inkomsten en uitwegen vinden ?

Volksvertegenwoordiger Van Severen, 
komt ons daarover onderhouden M aan
dag aanstaande 20en Febr. in ’t Vlaamsch 
Huis, te 7 1/2 uur ’s avonds.

De belangstelling zal buitengewoon 
groot zijn en iedereen die een plaats wil 
vinden in de zaai, zal wel doen op tijd te 
komen.

M aandag 27*n Febmari, Voordracht
avond door bet Vlaamsche Kruis.

Er zal gehandeld worden over : 
Praktische Vergiftenleer en eerste hulp

bij vergiftigingen, door Apotheker P. 
Depoorter.

Het is van het hoogste belang dat onze 
merschenop de hoogte gebrachte worden 
van hetgeen hun te doen staat in geval 
van vergiftiging. Nu dat wij in Iseghem 
de stadsgas hebben, zullen er onvermijde
lijk vroeg of laat vergfitigincen voorval
len. Op deze Voordrachtavond zal uiteen
gezet worden, wat U dan te doen staat.

Iedereen is welkom — Nieuwe leden 
zullen opgenomen worden.

Bedevaart naai den  Ijzer. — Zooals 
voorgaande jaren moet Iseghem de kroon 
spannen !

Op 12“  M aart aanstaande, komt onze 
sympathieke vriend Advokaat Leuridan, 
eene Voordracht geven met Lichtbeelden 
over het leven onzer jongens aan den 
Ijzer en de Ijzerbedevaarten

Die Voordracht wordt ingericht door 
de Vos en Bvosbond en zal aan onze be
volking de gelegenheid bieden om ook 
haar steentje bij te brengen tot het vol
tooien van het grootsche IJzergedenk- 
teeken.

Uit onze Inrichtingen
Voor de Vlasbewerkers. — Deze week 

houdt het Vrij K'isten Syndikaat eene be 
langrijke algemeene vergadering, waarop 
geen enkel lid mag ontbreken.

Uitnoodiglngen worden tijdig rondge
zonden.

ministerie van binnen landsche zaken) — 
zijn er drie Vlamingen ; op zes a fdee- 
lln gsov ersten , d r ie  F ranschen ... » (Huyt 
tens III).

En een der eerste dekreten van het 
voorloopig bewind (16 Oktober 30) 
luidt : De Fransche taal zal d e een ig e  
kommandotaal in het l e g e r  zijn.

Den 16 November 1830 word t h et Ne- 
derlandsch  a f  g e s c h a ft  I 

Een halve eeuw lang Is de Vlaamsche 
nationaliteit, wat betreft dt* taal, de eigen 
uiting van haarzelf in 't staatsleven, vol
komen recht'oos — rechtloos ln de be
sturen, rechtloos vóór het gerecht, recht
loos in het onderwijs 

Dit was het volk dat eens uitmuntte 
door zijn schilders en beeldsnijders, 
miniaturisten, toondichters en geleer
den, — het volk van de gebroeders van 
Eyck en Breughel, ' an Rubens, Van 
Dijck, Teniers, Jordaers, van Simon 
Stevin, Vesalius, Mercator, — het volk, 
dat aan Nederland een Vondel schonk, — 
het volk, waarvan het verleden nog zoo 
sterk ln den geest van de menschheid 
leeft, dat een W aal bekennen m oet: 

.. Zegt aan de menschen dat ge Bel
gen zijt, ze zuilen u niet altijd begrijpen. 
Zegt dat ge Vlamingen zijt, men kent u 
dadelijk, omdat een gansch verleden van 
kunst en roem voor u spreekt... » (Fr. 
Foulon, in De Ralliement. 2*» Aug. 1912).

Sinds 1830 — vernederd en minacht, 
niet meer vrij beschikken over eigen lot, 
en, zooals a lle onderdrukte volken, op 
alle gebieden van het geestelijke en ma 
terieele leven, benadeeld ten voordeeie 
van de beheerschecde vreemden — ge- ' 
tergd, gehoond. [

Tooneel. — Op Zondag a . s. 2 6 «  de
zer, komen « De Vrije Zonen » uit Thielt, 
die met hun opvoeringen van « Violetta * 
zooveel bijval genoten, een opvoering 
geven van « Sepp’l », om 3 1/2 u. namid
dag, — Prijzen der plaatsen 4 fr. en 6 fr.

Kaarten zijn van nu af te bekomen, in 
’t Vlaamsch Huls, vanaf 6 1/2 uur, en ten 
bureele van ’t blad.

Wse een schoone plaats begeert, zal 
tijdig voor een kaart moeten zorgen.

Vlaamsche Harmonie.
Op Woensdag 15" April, zijnde Belo

ken Paschen, geeft de Vlaamsche Har
monie een prachtig feest en grooten torn 
bola ten voordeeie van de muziekmaat
schappij. Het zal iets eenigs zijn. We 
zetten dan ook allen aan, die metterdaad 
onze Vlaamsche Harmonie willen steu
nen één of verscheidene loten te koopen 
en propaganda te maken bij vrierden en 
familieleden. De loten kosten 1 fr. en zijn 
te verkrijgen bij eiken muzikant, bij de 
bestuurledan, bij den lokaalhouder van 
’t Vlaamsch Huls en ten bureele van ’t 
blad. -— ' . — -—

Er zijn nu reeds 2000j r .  p rijz en  voor 
handen, waaronder een prachtige keu
kenstoof, een eiken tafel, stoelen en 
andere nuttige voorwerpen.

Allo Vlaamsche vrienden, w ilt ge dat 
onze Vlaamsche Harmonie bloeJe, wilt 
ge met haar medehulp nog menige aan
gename avond doorbrengen, zorg dan dat 
ze zich kunne ontwikkelen, verstevigen 
en volmaken. Gij zelf hebt er a lle  belang 
bij. Koop dus uw aandeel loten en voer 
propaganda. Aan 't  werk I

S. M. « Het Vlaamsch Huis »
De jaarlijksche algemeene vergadering 

van de aandeelhouders der Samenwer
kende Maatschappij « Het Vlaamsch 
Huls » , zal plaats hebben in het Vlaamsch 
Huis op D onderdag 23 dezer, te 71/2 u 
stipt.

DAGORDE DER VERGADERING :
1. Weidomgroet door den voorzitter.
2. Verslag der werking van het ver- 

loopen jaar , door den afgevaardigde- 
beheerder.

3. Verslag der kommissarissen.
4 . Goedkeuring van den bilan en 

winst- en verliesrekening.
5 Herkiezing van een deel van het 

bestuur. Uittredende leden : M aurlts Van 
de W alle en Jules Vandommelè die om 
een plaatsvervanger verzocht hebben ; 
Dr Splncemallle, uittredend als kommls- 
satis met verzoek ook om een plaatsver
vanger. -  Gebeurlijke kandidaten moe
ten vóór de vergader!''g  aan den beheer
raad aangegeven worden.

6 . Verscheidene mededeellngen. 
Ingezien de belangrijkheid dezer 

algemeene vergadering rekenen wij stel
lig  op uwe tegenwoordigheid.

Met Vlaamsche groeten,
DE BEHEERRAAD 

N. B. — De intresten zullen uitbetaald 
worden op den eersten en tweede Zondag 
der maand M aart in ’t Vlaamsch Huls. 
Verdere schikkingen op de vergadering.

GELD TE BEKOMEN
op vasten eigendom, om huizen te koo
pen, om te bouwen, om gronden of meer- 
schen te koopen, om handel of nijverheid 
uit te breiden; alle gewenschte en zeer 
voordeelige voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden voor landbou 
wers. Inlichtlrgen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

W antje Pleterstraat, nr 40, Iseghem.

BURGERLIJKE STAND. 
G e b o o r t e n .

M arcel Lemlere, z. van Aloys en Su
sanna Grijmonprez, Abeele 49^bls 

H u w e l i j k e n .

Aloys Segers, vlasbew. 23 j. met Elisa 
Plets, h iisw . 23 j.

OVERLIJDENS

Madaleine Van den Berghe, 5 m. z. 
van Victor en Elisa Vermaete. Alphon- 
8us Dept eitere, zb. 38 j .  wed Augusta 
Vandecsppelle. — Blanche Gryspeert, 
bulsh 38 j . vrouw Reml Huysman.

Sociale Syndikate

KRONIcJK
ISEGHEM.

Bij de Borstelmakers.
« En laat ons hopen dat er  nu een  

bestend ige vrede ga a t intreden » 
zoo besloot den Heer Kabinets- 
overste in de onderhande’ing van 
21“ Januari alwaar tusschen afge
vaardigden van patroons en werk
lieden uit de Borstelnijverheid een 
kontrakt werd opgemaakt. « En 
dat ge nu op een ander uwen dui
vel zult gaan ontbinden en ons 
met rust laten » voegde er spot
ziek een patroonsafgevaardigde 
aan toe, waar de werkliedenafge
vaardigden antwoorden, dat ze 
niets beters vroegen.

Helaas ! De vrede schijnt er 
maar niet te willen komen. Inder
daad, er was overeen gekomen 
dat na de uitspraak de wederzijd 
sche afgevaardigden zouden sa
menkomen om ae overeenkomst 
samen met de uitspraak van de 
Sein idsrechter te formuleeren en 
te onderteekenen. — Zich daarop 
steunende richtten de werklieden 
tot de patroons een schriftelijke 
aanvraag om die bijeenkomst. Het 
lang uitblijven van een antwoord 
baarde verwondering, die tot ver 
ontwaardiging oversloeg alswan- 
neer het antwoord van de Patroons 
ons leerde, dat de Patroons zulke 
bijeenkomst, en ’n formuleering 
overbodig achtten, gezien zij de 
uitspraak maar tot 816 aannamen. 
De werkersafgevaardigden wend
den zich daarop tot de Voorzitter 
van den Bazenbond die 'tgeschre
ven antwoord van de Patroons
bond bevestigde, en verklaarde 
zich om zeer speciale redenen van 
de zaken niets meer aan te trek
ken. De tusschen komst der Pari. 
Commissie werd dan ingeroepen, 
doch op de uitnoodiging konden 
de Heeren Patroons niet ingaan. 
Opnieuw drongen de werklieden 
aan, tot nu Donderdag 1.1. een 
zitting plaats greep. Een der Pa- 
troonsafg^vaardigden kon niet 
aanwezig zijn en de Patroonsbond 
had geweigerd hem te vervangen.

Ondertusschen had verledene 
week de betaling plaats en er 
werd vastgesteld dat er enorm 
veel mi8verstafid. enorm veel mis
bruiken, enorm veel moedwil be 
staat, zoodat de toestand meer dan 
ooit onrustwekkend is. De hou
ding van sommige Patroons is 
effenaf uitdagend, en ’t schijnt 
zelf dat de algemeenheid der Pa
troons de overeenkomst van 21' 
Januari niet erkent.

Onze meening : Wat overeenge
komen is, moet nageleefd wor
den Opdat we dit kunnen eischen 
van alle Patroons is ’t noodig dat 
én overeenkomst én uitspraak, en 
vereenvoudiging van tarieven tot 
een geheel worden samengescha
keld en met wedrrzijdsche hand- 
teekeningen bekrachtigd. — Dat 
moet en dat zal, al moest daarvoor 
de strijd herbeginnen.

Dat de Borstelmakers vertrou
wen hebben, en geen roekelooze 
daden stellen. In de eerste dagen 
zal den Heer Devoghele, kabi- 
netsoverste, op aanvraag der Pari. 
Commissie, de wederzijdsche af
gevaardigden die de onderhande- 
ling van 21* Januari bijwoonden, 
terug bijeenroepen.

af!
We wachten nu die bijeenkomst



Bij de Schoenmakers.
De buitenlandsche vakbondiei 

ders, meer in 't bijzonder de 
Nederlandsche maakten er de 
socialistische syndika'e commissie 
van België een verwijt van dat de 
loonen in Vlaanderen en Wallonie 
zo© laag zijn, en ze doen België 
als een « internationalen onder
kruiper * doorgaan

De heer Mertens, secretaris der 
socialistische Syndikate commissie 
loochent niet dat België de laagste 
loonen kent, maar noemt het ver 
wijt der buitenlandsche vakbond- 
leiders overdreven. Tot staving 
zijner bewering vergelijkt hij uit 
menigvuldige bedrijven de loonen 
van 1914 met deze van 1927, en 
zoo beweert hij dat de vrouwen 
in de schoennijverheid thans 3,70 
frank in de schoennijverheid te 
Iseghem op de vingers kunnen 
geteld worden en dat er loonen 
bestaan voor de gasten van 5 50 
en ook zijn van 4,00 fr Welk nut 
den heer Mertens snapt in 't op 
blazen van die cijfers kunnen we 
moeilijk snappen.

Verder wordt van socialistische 
zijde beweert dat de hooge loonen 
in Nederland meer aan ae econo
mische omstandigheden dan van 
het N V. V, zijn toe te schrijven.

In de socialistische vakvereeni- 
gingmid ens zou men echter niet 
mogen vergeten dat de slechtere 
economische omstandigheden 

waarin wij leven, gevolgen zijn 
van de avonturen waarin net Bel
gisch staatsmansbeleid ons heeft 
heengebracht met nadien de stabi
lisatie van den frank op 175, en 
dat de socialisten, ook de socia
listische vakbeweging zulk lands 
bestuur heeft ondersteund, en om 
z ijn  daden opgehemeld.

België leidt ons volk naar de 
ruïne, tn ’t is ondenkbaar dat het 
daarin door de vakbewegingen 
kon gesteund worden.

Bij de Vlasbewerkers.
Ondanks den bloeienden nij- 

verheidstoestand en de zeer lage 
loonen aan de werklieden uitbe
taald, schijnen de heeren patroons 
niet van zin aan die loonen verbe 
tering toe te brenge”. In die hou
ding steunen zij zich op de over
eenkomst van het kristen syndi- 
kaat afgesloten, dewelke alleenlijk 
bepaald dat aan 826 punten van 
het indexcijfer de beide partijen 
bij elkaar komen om 'n Joonsver- 
hooging te bepalen. Maar als er 
intusschen slapte in de nijverheid 
is ingetreden ? Wat dan ?
Algemeen wordt aangenomen dat 
den toestand der werklieden 
uit de vlasnijverheid betreurens
waardig is, alleen degelijk organi- 
satiemacht met ernstige leiding 
zal daarin verandering kunnen 
brengen.

----------------------- -------------------------- - 11 - .........

Leening der verwoeste Gewesten 
5  t. h. 1022 .

De 69e trekking heeft plaats gehad van 
de leening 1922, 5 t. h. der Verwoeste 
Gewesten.

Het lot van 250,000 fr. valt te beart 
aan nr 1 van reeks 161,132

Nr 7 van reeks 146,891 en nr 3 van 
reeks 161,132, winnen ieder een lot van 
100,000 fr.

Dean iere nummers van deze reeksen 
evenals al de nummers van reeks 72,620 
zijn uitkeerbaar tegen 300 fr.

Het Albert Fonds.
In den ministerraad van M aandag 1.1. 

werd beslist de dienst van de barakken 
van het Atbert-Fonds bij het departe
ment van financiën te voegen.

GEZONDH EIDSLEER
W at is eea ziekte ?
In vroeger eeuwen werden de ziekte en 

hunne verschijnselen toegeschreven aan 
verschillende, soms de meest dwaze fac
toren, en het is dan ook aan de onzeker
heid nopets de oorzaken van ziekte te 
wijten dat men over niet één afdoende 
middel beschikte om de ziekten te be
strijden, w a tt wie niet de oorzaak van 
een toestani kent, kan or-mogelijk den 
tostand zeïi doelmatig bestrijden.

Het is dan ook de groote verdienste 
geweest van Pasteur — en terecht noemt 
men hem soms wel de grootste weldoe
ner van het menschdom, in dit duistere 
vraagstuk eenig licht te hangen, proef
ondervindelijk te bewijzen dat ziekten 
toe te wijten zijn aan zekere organismen, 
levende wezens, microben genoemd, die 
in het menschelijk lichaam leven, en 
aansprakelijk kunnen worden gesteld 
voor de verschijnselen die steeds eene 
zlskte daarstellen.

Het is echter gewaagd een te nauw 
verband te stellen tusschen de microben 
en ziekten, want weldra heeft men erkend 
dat zieken na bun genezing no* in zich 
ziektekiemen, microben konden herber
gen, wat m eeris, dat gezonde menschen 
bij wie zich nooit het minste uiterlijke 
teeken van ziekte vertoonde, en zon
der bijgevolg zelf ontseld  te zijn, noch
tans een ziekte aan menschen uit h in  
omgeving konden meedeelen 1

Daaruit volgt dan ook dat er een ze
kere wijziging moet gebracht aan de 
opvatting als was een ziekte, e«n een
voudige besmetting van het organisme, 
want naast die besmetting komen andere 
f ictoren nog in aanmerking, zoodat we 
ten slotte een ziekte mogen beschouwen 
als zijnde de uitslag, het resultaat van 
een wisselwerking tusschen eenerzijds de 
kiem ia kwestie, — en aan iedere af 
zonderlijke ziekte beantwoordt eene wel 
bepaalde kiem — en het organisme dat 
door die kiem is besmet. Dit verklaart 
tevens hoe een ziektekiem bij verschil
lende menschen aan een zelfde ziekte 
zoo’n veranderlijk verloop kan geveu.

De uitslag van die werking hangt af 
van twee faktoren, namelijk :

1) De microob zelf.
2) het menschelijk lichaam.

De uitslag hangt af :
a) van den aard der microob : want zoo 

als hooger werd vermeld aan iedere wel
bepaalde ziekte beantwoordt een wel be
paalde microob : b. v. tering door de 
terlngmicroob.

b) het getal microben : alzoo b.v. kan 
een mensch goed weerstaan aan een be
smetting wanneer de kiemen niet te ta l
rijk zijn; het voorbeeld is er wat betreft 
de tering.

c) aan de intersiteit waarmede be
doelde microben de mensch aanvallen, of 
het weerstandsvermogen der microben 
tegen de verweermiddelen die het orga
nisme tegen deze in het werk stelt. En 
dit valt te begrijpen, net als in een offen
sief waarheen legers vijandig staan te
genover mekander — vaak zal het leger 
dat het kleinst in getat is, maar waar de 
soldaten het best uitgerust zijn, over ver
fijnde wapenen beschikken en moediger, 
op het groote leger overwinnen. Ander
zijds staat het menschelijk lichaam zelf.

Het gaat er a ls hij de verdediging van 
een versterkte burcht. — Hoe sterker ze 
is, hoe breeder haar wallen, hoe dikker 
haar muren, des te beter ook zal ze weer
staan aan de aanvallende legerbenden, 
des te beter ook zal ze bestand zijn. Iets 
dergeliiks in de strijd van het mensche- 
lijke organisme tegen de microob, de 
uitslag van het organisme hangt groote
lijks af van de algemeene toestand waarin 
het org. zich bevindt, en hier komt in 
aanmerking het gebrek aan licht en lucht. 
De ontbering, de groote vermoeienissen, 
de ondervoeding, en zoo meer, die het 
gestel van den mersch verzwakken en 
ondermijnen en hem beter voorbereiden 
om uit dien strijd te komen als overwin
naar of overwonnene I

(Vervolgt.)

Premiën voor goedkoope
woningen.

In antwoord op een parlementaire vraag 
heeft de betrokken minister de volgende 
inlichtingen verstrekt :

Op 27 Januari 1928 waren bij den 
dienst voor Qoedkoope Woningen, 1S470 
aanvragen Ingediend om de premie te 
bekomen, verleend aan kooners van een 
goedkoope woning.

Van die aanvragen werden er 1.680 
van de hand gewezen om reden van ver
schillenden aard : dubbele aanvraag,ver
zaking aan den aankoop, niet beantwoor
ding a in  de gestelde vereischten, enz.

Tot nog toe echter ontving het depar
tement slechts 7 460 voorstellen van 
verkoop ingezonden door vereenigingen 
voor het «o iw en  van woningen voor 
personen die de premie hebben aange
vraagd.

Van die voorstellen werden er nader
hand 700 afgewezen, zoodat er nog 
6.760 vootstelLn van verkoop overblij- 
ven die thans voor verwezenlijking vat
baar zijn.

Voor de overige 4 330 premie aanvra
gen, waaraan tot nog toe geen gevolg 
werd gegeven, dient opgemerkt dat 3.320 
van die aanvragen slechts werden inge
diend na den 1 Januari 1927 en dat de 
verkoopvoorstellen ten behoeve van de 
meesten dier betrokkenen ons dus eerst 
in den loop van 1928 zullen bfereiken.

Inlichtingen werden gevraagd aan 1.010 
andere premie aanvragers met het oog op 
het gevolg dat ze aan hun projekt denken 
te geven.

Tot heden werden 5 600 verkoopover
eenkomsten gesloten.

Daarin zijn begrepen : 1.273 huizen 
gebouwd op belofte van aankoop ; 4,387 
buizen gebouwd met voorschotten van

wege den Staat. Dank zij den verkoop 
van die 4.387 huizen gebouwd met de 
voorschotten van den Staat ls thans eene 
som van 88 miljoen beschikbaar voor het 
bouwen van nieuwe woningen.

Het bedrag der gewone premlën ver
eend aan de 5 660 aankoopers bedraagt 
16.128.450 frank en het bedrag der bij
komende premiëa, in compensatie van de 
registratie- en overschrijvingsrechten, 
bedraagt 14.100.000 frank.

W at aangaat de premie verleend aan 
personen die voor eigen gebruik een 
goedkoope woning laten bouwen, werd 
bij een koninklijk besluit d. d. 27 Decem
ber 1926 besloten die gunst te verleenen 
aan al de personen die vóór 16 M aart 
1926 daartoe hun aanvraag hebben inge
diend.

De bevoegde dienst 13 van oordeel dat, 
om voldoening te verschaffen aan al de 
personen die ten deze de gestelde voor
waarden vervullen, er 17.500 tot 18 000 
premiën zuilen dienen verleend.

Op heden werden : 12.464 premiën 
betaalbaar gesteld voor een bedrag van 
30 307.200 frank. Voor 3.376 begunstig
den werden de tusschenkomende krediet
maatschappijen er toe gemachtigd hun 
het bedrag der Staatspremle voor te 
schieten tegen uitkeering van 6 1/4 t. h. 
Interest. Het bedrag dier toegelaten 
voorschotten loopt tot 8 972.700 frank. 
15 840 personen hebben dus voldoening 
kunnen bekomen. Thans bsdraagt de 
uitgave 39.279.000 frank.

Ik meen er te moeten bij voegen dat de 
Dienst voor Ooedkoope Woningen bin
nenkort rog 280 andere premiCn zal 
betaalbaarstellen.

uiaamlsreD’s Economische
in  h e t heden

Algemeene b e s c h o u w in g e n
Uit de w eeëi en den chac s door de 

Fransche Omwenteling hier re lande 
tewceggebrf cht, ontstonden nieuwe toe- 
s*andes, die in het economisch zoowel 
als in hfct staatkundig leven voor altijd 
met het verleden braken. De eckeie over
blijfsels van de feodale rechten op het 
platteland, het verzwakte ambachisstel- 
sel en de octrooien en voorrechten in de 
nijverheid, moesten de plaats ruimen 
voor de zegevierende handels en nijver 
heidsvrijheid en het alleenzaligmakend 
Individualisme.

Met het Keizerrijk (1) kwam althans de 
innerlijke vrede en bloeiden de nijverheid 
en scheepvaart — de Schelde was nu 
weer vrij — plotseling weer op.

De katoennijverheid bereikte te Gent 
een fabelachtigen bloei. Antwerpen zag 
werven en dokken ats bij tooverslag ont 
staan De gebeurtenissen van 1814 ver
engden weliswaar de afzetmarkt der 
Gentsche fabrikanten, doch vergoeding 
weldra gevonden ln de Hollandsche kolo
niën. Men was pas van de crisis bekomen, 
of daar brak de Belgische Omwenteling 
los. En nu begon voor de Vlaamsche 
gouwen een dertigjarig tijdvak van zoo 
verregaande ellende, zooals zij sedert 
lang geen meer hadden gekend.

Koning Willem had met een won 
derbare krachtdadigheid en volle bewust 
heid van de economische eischen alle 
maatregelen doorgedreven die de stoffe
lijke heropbeurlng der Zuidelijke Neder
landen konden bewerken. De vorst der 
Vereenlgde Nederlanden was op dit ge
bied zijn tijd verre vooruit en vond 
slechts ln de allerlaatste jaren  een even
beeld in de alom zoo geroemde toewij
ding van Leopold II.

Valt bet dan te verwonderen dat de 
Omwenteling, die het zeer kunstig uitge
werkt economisch systeem van den 
Oranjevorst ontredderde, een hevige 
crisis teweeg bracht : achteruitgang van 
den handel, staking van de industrieele 
bedrijven, verlies van het krediet, werk- 
nood voor duizenden arbeiders, ziedaar 
eenige der onmiddelijke gevolgen van 
den opstand.

Bittere klachten werden te allen kant 
vernomen, tot in het Congres : « Kortom 
onze economische toestand was bloeiend» 
verklaarde aldaar Lardinols, van Ver-

viers, «de Omwenteling heeft alles om- 
vergeworpen en wij zijn bezig een nieuw 
gebouw op te richten».

Dat oprichten duurde vrij lang. De 
Regeering viel in de handen van de poli
tisierende advokaten die geen begrip 
hadden van de stoffelijke eischen van 
ons voïk en die tot de taak, hun door de 
omstandigheden opgedrongen, noch 
voorbereid, noch opgewassen waren.

Juist na 1830 begon in ons land de ont
wikkeling der techniek en het ontstaan 
der fabriekmatige voortbrenging. Op 
stoffelijk gebied greep een ommekeer 
plaats, die voor Vlaanderen dezelfde 
noodlottige gevolgen meebracht a ls de 
politieke omwenteling van 1830 op het 
geestesleven der Vlamingen, door de ver
drukking der taal. Vlaanderen was van 
ouds een streek van bloeiende landbouw 
en van winstgevende kleine nijverheid ; 
spinnen en weven waren hier inbeemsch. 
Beide takken, landbouw en handwerk, 
waren innig verbonden I de landbouwer 
was tevens vlasbewerker, vlasspinner en 
lijnwaadwever. De uitvinding der stoom
spinnerij, de langzamereontwikkelingder 
mechanische weverij, deden allengs een 
aanzienlijke bron van welvaart voor de 
Vlaamsche bevolking opdroogen. Toen 
nu daarbij nog de landbouw te kort 
schoot en de oogst mislukte, b!e f er voor 
de Vlaamsche arbeidersbevolking geen 
uitkomst meer.

Dit gebeurde in de jaren 1845-47. 
Geen land ter wereld heeft meer geleden 
onder het grootworden der hedendaag- 
sche Industrie. Wat in vroeger tijden den 
roem en den rijkdom van de Vlaamsche 
gewesten schiep, spinnerij en weverij, 
werd met de nieuwe productiewijze een 
vloek voor dezen. De moderne ontwikkel 
ling, bezongen als een tijdperk van bloe 
en vooruitgang voor de menschheld in 
het algemeen, voltrok zich ia België ten 
nadeele van de Vlaamsche bevolking, 
want die ontwikkeling moest juist c*àt 
vernietigen waarin Vlaanderen tot hiertoe 
zijn bestaan vond.

Eenige cijfers zeggen meer dan vele 
bladzijden ; zoo deze, door ons samen
gebracht, die op vijftig jaar afstand de 
bevolking verdeelen naar de bron van het 
inkomen.

In het Rijk waren ln 1846 en in 1895- 
1900

1846
Paraonan dia 

hun
bestaan vinden In

Landbouw 
Nijverheid 
Handel . 
Huisnijverheid

Zoo hebben de groote takken land 
bouw en huisnijverheid, die overwegend 
Vlaamsch zijn, voor de huisnijverheid 
Absoluut — voor belde betrekkelijk — 
afgenomen ! r

In ditzelfde tljperk ls de nijverheidsbe 
voiklng meer dan verdubbeld ; terwijl 
voor de algemeene bevolkb g de aanwas 
de helft bedraagt (van 4 337 000 tot 
6.596.000) is de ontwikkeling van het 
gedeelte der bevolking ln de nijverheid 
werkzaam, absoluut veel sneller. Doch 
wat nog meer de vlucht der industrie 
kenschetst in die vijftig jare (1846 1896) 
is  de toename der beweegkracht die meer 
dan tienmaal grooter werd en van 40.O00 
tot 430.000 P . K. steeg Het arbeidsver- 
mogen van de paardekracht a ls werk
eenheid wordt gewoonliik met dat van 
tien man gelijkgesteld. Naar dien maat
staf bedroeg de gansche productieve 
kracht der nijverheid in 1846. 1 060 000 
werkers, in 1896. 5 400 000 werkers.

Welnu deze grootsche industrieele ont
wikkeling gebeurde grootendeels ten 
bate van het W alenland. W at in Vlaan
deren crisis en honger bracht, was oor
zaak van de opkomst van de Waatache 
streken van ons land.

W at werd er nu gedaan om in Vlaan
deren de zieltogende handc ij verheid door 
een andere bron van inkomsten te ver
vangen : nu bood zich aan de staatsmans
kunst een goede gelegenheid om zich te 
toonen. W einig cf niets werd er verricht.

Op een uur van de kust liepen duizen
den rond met hongerige maag, zich voe
dend met gras of loof uit de velden 
gerukt (1847).

1893*1000
Op 10.000 Inwoners

1846 1898*1000

1 077 000 1.200.000 (1895) 2483 1819
430.000 1.000.000 (1896) 991 1509
122 000 398.000 (1900) 282 603
270.000 118.000 (1896) 623 179

En daar lag de zee met haar onuitput
telijke schatten, open voor alle krachten: 
de zeevisscberi] werd met schandelijke 
onverschilligheid verwaarloosd. De 
scheepvaart kwam slechts in aanmerking 
a is vervoermiddel der nijverheidsproduk- 
ten, niet a ls Vlaamsch, als nationaal 
bedrijf.

Tientallen van jaren waren van noode 
om de door de economische omwenteling 
geteisterde en geknakte Vlaamsche be
volking weer op te beuren.

De crisis heeft niet alleen diepen in
vloed op het stoffelijk leven van ons volk 
geoefend, doch ook op zedelijk gebied 
liet zij gedurende lange jaren hare sporen 
na. Zij drukte haar stempel op een ver
zwakt geslacht, dat door lichamelijke 
ontberingen uitgeput, onder stoffelijke 
zorgen opgegroeid, door de armoede ge
temd, met siaafsche onderworpenheid 
zich alles liet welgevallen.

In het laatste kwart der negentiende 
eeuw doorstond Vlaamsch-België nog
maals een crisis, niet even akuut als de 
vorige, maar toch niet minder rijk aan 
gevolgen : de landbouwcrisis, die de 
hoofdbron van Vlaanderen’s bestaan aan
tastte. En weer sukkelde het volk in 
armoede voort, zonder dat men erstig aan 
het werk ging jrn nieuwe wegen te ope
nen.

«Dat ziekelijk verzwakt volk, dat zich 
de vreemde taal liet opdringen, vond ook 
geen kracht om zijn stoffelijk belang te 
doen ge’den, en bleef met dezelfde ver
duldigheid zoowel onder het stoffelijk 
als onder het zedelijk onrecht gebukt». 
(Vuylsteke : de Grondbelasting, herdrukt 
in K lauw aerten  Geus. Gent, 1905).

Buiten die hevige crisis moest mm im- 
: mers afrekenen met de onkunde en de 
! partijdigheid der regee ingsmannen en 

der Waalsche bureaucratie.
Zij bekreunden zich weinig om Vlaan

deren’s welvaart, wiens taal zij verdruk
ten, en begunstigden openlijk de W aal
sche gewesten, waar zij thuis hoorden. 
Al de handelsovereenkomsten, al de 
tarieven van dat tijdvak van vergedreven 
protectionisme waren ten nadéele der 
Vlaamsche nijverheid. Dit geschiedde 
niet immer met voorbedachten rade. — 
O ize bewindsmannen bewogen zich naar 
den geest des tijds. Alle staatslieden v.?n 
het vasteland keken zich blind op E n g 
land's nij verheidsontwikkellng : de groot
industrie moet kost wat kost bloeien. En 
om de brandstof bij de hand te hebben, 
vestigde zij zich in de koolstreken, te 
onzentin het Walenland. Zoo ontstond 
van vóór Bergen tot boven Luik een 
lange strook fabrieken, glasblazerijen en 
hoogovens. De hegemonie die van de 
vro .gste middeleeuwen aaa B.abant en 
Vlaanderen had toebehoord, ging over 
tot de minder vruchtbare en vroeger dun 
bevolkte streken van het Walenland. — 
Ziedaar, al let men er zoo zelden op, een 
der grootste oorzaken van het overwicht 
van het W aalsch element en van de 
Fransche taal na 1830.

(1) Bedoeld wordt het Fransche Kei
zerrijk onder Napoleon I.

Voorde Invalieden Soldaten van 
den Oorlog.

De heer Jaspar, eerste minister, heeft 
Maandag eene afvaardiging van het 
Nationaal verbond der verminkte en inva- 
liede soldaten van den oorlog ontvangen.

De heer Jansou, minister van Justitie, 
woor.de dit onderhoud bij.

Eene gedachtenwisseling heeft plaats 
gehad omtrent de toepassing der wet van 
21 Ju li 1924 tot vaststelling der oorlogs
jaren welke als dienstjaren gelden voor 
de oorlogsinvaliden die eene betrekking 
van den Staat bekleeden en de moeilijk
heden van uitlegging voortspruitende uit 
de onlangs gedane weddenperekwatie.

Het N. V. I. heeft gevraagd :
1. Dat de regeering het advies van de 

Commissie der VIII inwinne, betrekkelijk 
al de hangende kwesties ;

2. Dat in afwachting en bij hoogdrin
gendheid, het peil van 16 500 frank aan 
de nieuwen toestand heraange. ast en tot 
op het huidig bedrag van de wedde van 
den graad van bureelhoofd gebracht 
worde ;

3 Dat de gunst dezer dienstjaren toe
gestaan worde aan de militairen in 
actiever dienst ;

4. Dat zoowel voor de bestendige 
agenten als voor de tijdelijke agenten, 
de door de inkrimping der kaders ge
noodzaakte afdanking geschiede ln om
gekeerde orde dan deze aangeduid ln de 
wet van 3 Augustus 1919 ;

5. Dat sommige betrekkingen (deur
waarders, kantoorjongen, huisbewaarder 
enz.), uiisluitelijk voorbehouden worden 
tot oorlogsinvalieden.

De eerste minister heeft beloofd deze 
kwestie aan zijn colleya’s voor onder
zoek over te maken. (Belg*.)

Schoenmagazijn 
I. vandenDsrone-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote krusvan mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

Ook verkrijgbaar aan de voordeeligste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgenef.

Het huis gelast zich met herstellingen.

ECZEMA
huiduitslag, roode vlekken, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door bet gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

Pastoor Munte
UIT SlCHEMSCHE VERHALEN

door Ernest  C laes .
(Te verfertigen ln Volksverbeffing-Boekhandel, 

Onderwflsstraat, 14, Aalst).
O® Vervolg).

Naar Ik in later jaren vernomen heb, 
moet mijn peter zeer getroffen geweest 
zijn door die redenen, en verschoonlng 
hebben gevraagd voor die zonde van 
hoogmoed ln zake de Twaalf Apostelen, 
en dat bet maar bij manier van zeggen 
was dat hij mij Dries wilde noemen zon
der te weten dat de heilig«* Andreas ook 
zoo hlet, en zonder slechte gedachten, 
en dat hij persoonlijk tegen den heiligen 
Evaristus niets had ... Ge kunt daar nu 
van denken wat ge wilt, tegen een pas
toor Is een mensch zoo stout niet. Munte 
schreef dus op : Evaristus, en na mijn 
nietig persoontje eens bekeken te hebben 
voegde hij erbij : « ’k Zal der nog nen 
Emestus bijdoen... da waser Jêa van de 
onn K>zele kinderen en ’t ki^d van mèa 
elge bruur hlèt oêk zo6... Ge kunt noelt 
wete woar et goed veur e s ... » En hij 
scireef Ernestus, en mijn peter ver
klaarde dat bij vrede had met ds ocnoo- 
zele k in d e r« .

Dan schoot het Munte zeker te binnen 
dat mijd vader Jef hlet, want hij ging 
voort : « En woaroem zauwe der oêk 
giene Jozefus van moake I ... Da's de

schoensten heilige uit den hemel en ’t kan 
i altijd te pas komen a ls de kleine loater 
I es ne süel liêrt... » En zoo ben ik dus 
1 door Munte gedoopt : Evaristus, Ernes- 
! tus, Josephus. Mtln peter, die door die 
! drie namen den schrik op het lijf had 

gekregen, moet Iets gemompeld hebben 
van het stadhuis, maar hij werd dade
lijk door Munte op zijn plaats gezet 
met de bedenking dat de pastoor In de 
kerk en de burgemeester op het stadhuis 
de baas was.

; De secretaris, die mij daags te voren 
! a ls Andreas zonder meer had opgeschre

ven, was daarna wel te bewegen om er 
nog een Ernestus Josephus by te doen, 
maar op het punt van Andreas of Eva- 
» is tus wou hij niet toegeven. Te slotte 
wisten ze thuis niet hoe ze me eigenlijk 

i moesten noemen, en zoo kwamen ze tot 
den tweeden naam, Ernestus, dien van de 
onnoozele kinderen, omdat het kind van 
Munte zijn eigen broer ook zoo hiet. Mijn 
peter heeft er nooit een goed oog la ge
had, en heeft mij nooit anders genoemd 
dan minneken.

Op dien Evaristus Andreas b*n ik blij
ven voortbinken tot mijn achttiende Jaar 
toen de opvolger van Munte eindelijk de 
zaak in het klare heeft getrokken en 
dien kleurloozen Evaristus heeft doorge
schrapt.

'k  Zie Munte nog binnenkomen ln de 
bewaarschool. W e zaten daar met een

* zestig kinderen van drie tot 5 jaar, jon-
I

ge? s en meisjes, de kleinsten rechts on
der de hoede van meseur Monica, de 
grootsten, waarbij ik hoorde, links onder 
het waakzaam oog van meseur Valen
tine. ’t Ging er soms erg rumoerig toe, 
vooral wanneer meseur Armonika (zooals 
we Monica hadden herdoopt) plaatjes 
ilet zien aan de kleinsten. Bij elk nieuw 
prentje brachten de kinderen de handen 
tegen de wangen en uitten een lang ge- 

i rekt : « O..Ô..6 .. maseurr 1.. .»  van pure 
j bewondering. Werd het wat al te bont 
! dan kwam de zuster eens eventj«s  met 
i een langen stok tegen kop of schouder 

tikken, en dan betaamde het dat men 
daarover aan het huilen viel. 

j Niets kon ons evenwel zoo koest doen 
zitten als de mededeellng van meseur 
Valentine dat mijnheer pastoor ging ko
men. Dat was voor ons de hoogste per
sonaliteit van de wereld, — We waren 
oogenblikkelljk met een diep ontzag ge
slagen. werden om zoo te zeggen nog 
kleiner dan ons gering persoontje reeds 
was, en waren op den stond bereid om 
verschrikkelijk « w ijs » te zijn. Wanneer 
dan eindelijk op de deur langs den kant 
van de koer geklopt werd, dan daverde 

; ons hart, en we zouden niet hebben dur- 
j ven piepen. Meseur Monica deed de deur 
1 open, en daar kwam Munte binnenge- 
; sleft, leunend op zijn stok en gevolgd 

door Moeder Cent, a lias Hyacintha.
De aanwezlghdd van deze laatste ver- 

! meerderde nog ln ruime mate de plecb-
I

tigheld, want wij wisten dat hare oogen 
alles zagen en dat er achteraf rekenschap 
zou moeten gegeven worden over elke 
onbehoorlijkheid. — Meseur Valentine 
kk>pte dan eventjes met haar regel op 
den lessenaar, en we stonden allemaal 
recht ; een tweede klop, we maakten een 
diepe buiging, en de zestig jeugdige 
Slchemnaars groetten als uit één mond : 
« Dag menlêr pastoêr » . Derde klop ; 
neerzitten. < Dag lieve kinderen », zei 
Munte, en de glimlach die daarmee ge
paard ging was voor ons iets rechtstreeks 
uit het hemetsch paradijs. Zoo kon alleen 
Munte op kinderen glimlachen, en ik 
herinner me niet ooit iemand te hebben 
zien vüllmlachet) zooals hij.

Zijn oogen werden dan heel klein, zijn 
gerimpeld voorhoofd scheen opeens glad 
geworden, alsof een zonnestraal er alle 
rimpels had uitgestreken, om zijn neus 
kwam iets s is  een krieuwellng, en zijn 
lippen trokken zich samen tot een tootje 
a is bij iemand die druiven eet. Voor ons 
was er om dat gezicht iets verhevens. 
En terwijl hij aan meseur Valentine en 
daarns a a *1 meseur M «nlca zijn snuifdoos 
aanbood, waar die goede zielen als een 
bijzondere genade op rekenden, keek hij 
al maar toe met dien hemelschen monkel 
naar ons, die buitengewoon zoet waren, 
en vroeg aan m eseur: « Wie kent er 
Onze-Vader ?  » Vijftig vingertjes gingen 
ds lucht ln, en vijftrig stemmetjes fluis
terden daarbij : « Meseur, meseur, ik , ik,

ik....m eàeur, meseur ! . . .  » en dan hadtge 
dien glans moeten zien op pastoor Mun- 
te’s gezicht. Meseur duldde er dan een 
aan, en het verhevenstc van alle gebeden 
werd in één asem afgerammeld met een 
brio waar groote menschei zelf geen be
grip van hebben..

Dan volgden de Wees Gegroet, de 
Twaalf Artikelen, De Tien Geboden, de 
Vier Akten, en o schaamte 1 wie er steken 
bleef Overkwam dit een van de meisjes, 
dan sloeg dit fatsoenlijkheldshalve den 
voorschoot voor de oogen, pakte er soms 
de rest van de kleeren ook nog by, en 
sriikte zoo zijn wanhoop uit. Ten slotte 
moesten we een liedje zingen, en het was 
sedert jaren en dagen Te Lourd op de 
bergen , versch een  aan een Grot, en dit 
werd gezongen met een geestdrift om de 
bedevaarders van Lourdes bedwelmd te 
maken. Over de koepletten sukkelden ze 
wel wat, maar bij het refrein werd er 
geen noot gemist, en dan leek het een 
echte weddenschap de jongens en de 
meisjes om het hardst te schreeuwen.

W at heb ik daaraan in dien tijd mijn 
best gedaan ! Eo wat was Munte dan 
gelukkig 1 Wanneer hij daarea de klas 
verliet was het precies of de zon onder
ging. Het onderricht van meseur Monica 
en meseur Valentine had alle aantrek
kelijkheid verloren, maar voor het ove
rige was die dag a ls  een Zondag, nog 
verhoogd door de « Twee goede Pun

ten * die wij bij gelegenheid mede naar 
huis kregen.

Moeder Cent en Munte kwamen niet 
al te best o vereen. De eerwaarde Moeder, 
die al bijna even veei jaren in Sichern 
verbleef als de pastoor, had er heel wat 
ln te brengen, zoowel in de politiek van 
de gemeente als ln ieders afzonderlijke 
aangelegenheden Van haar hing de be
noeming af van burgemeester en schepe
nen, beweerden sommigen.

Daar was geen voet verbrand of ver
stuikt, of moeder Cent werd er bijgeroe
pen. Voor zwerende vingers was zij een 
echte specialiteit, en was er ergens iemand 
behekst, kwam men haar dadelijk om 
raad en hulp vragen. Moeder Cent was 
Sichem8 goede engei. — En daarin zag 
pastoor Munte, en naar mijn meenlng 
terecht, een onuitstaanbare concurrentie. 
Hij kon de menschen die bij Moeder 
Cent waren gaan aankloppen, weken 
lang een zuur gezicht zetten, en hij ge
neerde zich niet zijn mededingster bij de 
parochianen zoo zwart mogelijk te ma
ken. Wanneer hij zondags bij het begin 
der hoogmis door de kerk stapte met den 
wijwaterkwl8pel om de zegening te ge
ven, dan was de eerste zwik eiken keer 
voor de nonnekens, die vooraan onder 
den preekstoel zaten, en hij sprenkelde 
haar zoo genereuzelijk het gewijd water 
oyer de zwarte nonnenkap, dat de aan 
hangers van Moeder Cant er schand over 
spraken. (Vervolgt.)



a

ipliinPiih ippipht ll i l  U l l i  l l l l l l  I Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
tsgai» ü ^ s a s a  m chen en F l iu m e , indien gij tot hiertoe

alles beproefd hebt zonder afdoend eff-kt te bekomen, indien pij hopeloos zijt en mismoe 
d i j ,  vergf et niet dat er een middel is dat sind4 50 jaren duizenden pn duidenden hopdooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

lË fs liie in  ëDü H i  ?k , Rtsiia zeil iiorobeipillen
Volgt ds v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  gebru ik  de d iep st in gew orteld e b o rst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en a ldus ’t b est voorbehoedm iddel is  tegen  d e ter in g  en ’i zekere geneesmiddel van

Schrijft om iniichiineen aan M ARTIN  TO M S, Apotheker-SpecialLst, 112, W etstraat, Brussel ASIHRIA 
of wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die U het gevraagde z&i bezorgen.

P f t l « f £ E M  : Zonder Uit 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.

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE W IJZE :

u is lag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, 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

Het Oud B ier d er
is gekend voor Brouaieril “De Arend

’£ g e z o n d s t e ,  k l e e k s t e ,  aangenaamste

A. liOuwaege-Verstraete, Cortemarck

E n  d e n

Zilveren Vis
Alles aan zeer 
vo o rd ee lig e  prijzen

Oiimogelijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bedlesiii'g

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 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

Idlest aandacMig 1
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

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

HENRI SIMOENS-S C H A C H T  

HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie m otors.

Z A N N E K IN
DUBBEL BLOND BIER 
gezosd, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L .  V E H L E M Û E L O O

Alie herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

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

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

Neringdoeners, zoekt uw  p ro fijt!!

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

Katholiek- Vlaamsch-Nationaal 
W eekblad voor Iseghem  

en Omliggende

DE VALLENDE  
ZIEKTEN I

EEN ENKEL GENEESMIDDEL
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs : 30 frank

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt - 
genezing brengt aan allen die het go ïd  gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is

■ de

M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ften  van g en ez in g  z e lfs  van g eva llen  d ie r e ed s m eer
dan 20 ja a r  duurden.

Te koop in alle gosde a p o t h e k e n  of rechtstreeks bij den 'b̂ reider
A p o t h e k e r  V a n d e n b u s s c t i e  -  M e e n e n

K O U
POEDERS

O n f e i l b a a r  g e n e e s m i d d e l  t e g e n  :

H o o fd -  on S c h e l s  H o o f d p l jn ,  Z e n u w l i j d e n ,  
H @ vi|e T a  i d  p i j  « ï, I h t u m a t l s k ,  G r ip p e

I
WAAFtOM ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard ?

zij anmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar al !e 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 gevalfen. 

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de inoeiüjkste 
personen gemakkeüjk ingenomen worden, 

zij in geen cachetten zijn, en  dus door de teerderste m3 gen 
verdragen worden.

4 9 ,  R I J S E L S T R A ^ T , 4 9 ,

Prijs 4,50 frank  P rijs 4,50jrank
MEEMEN

Prijs 4,50 frank

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

uw water maken ?
Is uw water troebel o f  te sterk gek leu rd  ? 
Lijdt 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 ez  wollen ?

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN
in doozen van :

12  p a k j e s  4 , 5 0  f r .  
2 5  p a k j e s  8 , 0 0  f r .

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM 

Artikelen voor S t N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

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

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

E ierkleursel voor broodbakkers.
In ’ t groot SUIKERHANDEL In ’t klein
Bijzondere Prljaer» voor Voortverkoopers

? Dit a lle s  zijn d e zekere 
kenteekens dat uwe 

N ie r e n ,  B l e a s  o f  L e v e r
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toev lu ch t m oet 
nemen tot een e e rn s t ig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g m et

1

Dalila Pillen
EN

S a m s o m ’ s  O . l i e b a l s e m

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. L E K IH M IT IE IT IIT I
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en vern issen . 
Groote keus van spon sen  cn zeem vellen ,
matten, tapijten, trap loopers en karpetten

Trouw# bediening Lage prijzen

Laat uwé Gèldzakén 
verzorgen  d oor de

Fonds&iibaok
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

i  B ijbsnkel: ântuiarpsn & Borlrljk
Agentschappen :

B ru gge , Crombeke, P operinghe, 
Harelbeke, M osskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

BIJH U aS T E  ISEGHEM  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

P I A N O S
B. Van Hyffe

Gent, Nederkoutër, 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 ALTljO GENEZEN''

DI£P£5TR/qflT,lQ, ANTWERPEN .

B l O E D V E R Z U i œ
VOOR BRAND, HAARWORM 

BAARDZIEKTE, JEUKTE ANDERE

TE VERKRIJGEN 
in alle Iseghemsche Apotheken

FflHilLIEZIEKEBOIID V0LKSBELAÜ6
ULfiAlflSCH KUIS ISE8HERI

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralsn
Opereratie
Geboorte
Sterfte

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

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

op ons blad

MUZIEK
H U IS

Â . Van H u-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachier.en) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

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

OOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

stoven, Kachels e i  f i n i r a
wendt u tot

Germ. Hiers-M
Roeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkuipen 
in g a lv a iisé , kinderbaden, waschfour- 
noiren. — Groote kens van verlakte 
meuagerestoven van de beste merken en 
bulzestoven in eigen werkhuis gemaakt.

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

Fotografen Encadreurs

Geb. j 
3 0 , -  I

30,—
46,50

L jiefhebbers
VAN SCHOONE BOEKEN.

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

Van den geesiigen schrijver F elix 
TIMMERMANS:

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

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

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

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

f

Kunstschild rs

JP rob eert eens
met de produkten vania

1 5 , -

30,—

15,—
30, — 
15.—

30,—

30,—

39,— 
39,— 
1 5 , -

1 5 , -  
15,-

Vaartstr. 2, Roeselare
voor uwe kaderlijsten en kaders

Eene sch oon e voorraad in a lle sla ch  
s te ed s  voerhanden

lUMIM ?...
Waarom hoesten ah BORSTPILLEN LALEMAN 

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

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apotheek Fiorem Laleman
B r u g s t r a a t ,  2  Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 63

KORTRIJKSCHE BMW 
• Eh HVPOTHEEKHflS •

BUREEL :

Oroote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 382.

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’tkoopen, verkoopen van gronden 
en huizen, over ’t o vernemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O pm aken van  P la n s  en  B e s te k k e n  
voor ’t bouwen van huizen, v illa ’s, 

fabrieken, enz.
—■ A l le r h a n d e  V e rz e k e r in g e n  —  

Brand - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

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

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

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frissche mond, een aangename adem. m

j ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT !


