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A!le mededeeUngen moeten ten laatsten deii 
Woensdag middag voor ’t verschijnen van 

’t blad binnengezonden zijn.

De onteigening van ’t kleinbezit
door de stabilisatie

De houders van Belgische staatsren- 

ten geslachtofferd door de bende van 

FrancquL 
•

Onder het patronaat van de Luilc- 
sche «A  ssociation des porteurs de 
Fonds publics belges» heeft een L u i
ker advokaat, de heer P ierre Seharff, 
een brochure u itgegeven  om de be
langen te verdedigen van de houders 
van Belgische S taatsren ten  die be
roofd werden van de 6/7 van hun be
zit door de stab ilisatie .

De rech tvaard igste oplossing van 
deze kw estie zou gew is een verhoo
g ing  zijn van de interesten. Dat is 
e e n  oplossing die heelem aal geen on
m ogelijke eischen ste lt aan de betaal- 
kracht van den S taat.

De schuld aan 3 t,h. bijv. bedraagt 
niet meer dan drie en half m iljard 
fi-ank. Honderd en tien m iljoen zou
den voldoende zijn om dezen in trest 
op 6 te brengen en tw ee honderd en 
tw in tig  miljoen om den in trest te ver
driedubbelen.

Niets zou rechtvaard iger zijn.
Zien we niet dat alle loonen en wed

den, zoo aan den S taa t als in de p ri
vate nijverheid geperekw ateerd  w er
den en worden? Is men nu eindelijk 
ook niet zinnens de pensioenen van 
dezen, die in goudfranks voor hun pen
sioen betaalden en in papieren franks 
betaald  werden, te verhoogen op een 
peil dat reken ing houdt met de w aar
deverm indering van den frank?

W aarom  moetCD alleen oude men
schen die vertrouw er hadden in 
S taatspap ier de slachtoffers zijn en 
blijven van d,e; oneerlijkheid van den 
Belgischen S ta a t?

Duitschland heeft na zijn finantieele 
ineenstorting zijn best gedaan om in 
de mate van het m ogelijke te hulp 
te komen aan dezen die vertrouwen 
hadden gesteld  in zijn handteeken: is 
de Belgische S taa t nog een grootere 
dief dan D uitschland?

En de vijf miljard spoorwegaandeelen?

Iedereen w eet dat Francqui de 
groote schuldige is. Deze bankier heeft 
heel den last van de stab ilisatie  doen 
dragen niet door de grooten die w at 
dragen konden, m aar door de k le i
nen en katholieken, socialisten en li
beralen hebben hem laten begaan.

«Ge kunt geen e ierstru if maken zon
der eieren te breken» zei de cynieke 
oud-koloniaal !

Is het niet typisch dat katholieken 
en liberalen die zich altijd  verzet had
den tegen elke heffing op het kap i
taa l, deze heffing wel hebben toège- 
laten  als alleen de kleine spaarders 
er het slachtoffer van waren.

En de socialisten predikten de hef
fing op het groote kap itaa l env . ze 
hielpen de groote kap ita listen  nog 
grooter worden door hen de spaar
centen van de kleinen te laten  opslok
ken !

Mooie volksvrienden !
M aar we moeten een andere v raag  

stellen.
Toen Francqui ten bate van het 

g roo t-kap itaal de kleine spaarders liet 
onteigenen werd er, om de b ittere pil 
te vergulden een belofte afge legd  en 
plechtig bezworen en onderteekend 
met kon iklijke en m in isterieele hand- 
teekens in drie paragrafen  van de be- 
s lu it-w et w aarin  de stab ilisatie  werd 
doorgevoerd.

Men beloofde aan de houders van 
S taatsren ten  dat men bij de u itg ifte  
van de tweede schijf obligaties van 
de spoorwegen, deze tite ls zou aan 
hen voorbehouden.

Francqui zou na het afleggen  van

deze belofte verk laard  hebben: «Ik  
zal toch nooit die dwaze belofte hou
den».

En Franck, die om zijn onderda
nigheid aan Francqui, beloond werd 
met het baantje van goeverneur van 
de N ationale bank, herhaalde als een 
echo ’s m eesters stem : «M en had
nooit zoo iets moeten beloven !»

En Francqui is wel geen m inister 
meer, H outart heeft hem sedert lang 
opgevolgd, m aar de w il van F ranc
qui b lijft wet.

Een flink bew ijs voor de in de la a t
ste tijden d ikw ijls  herhaalde beschul
d ig in g : «N iet de regeering  regeert, de 
bankiers regeeren  B elg ië».

In elk geval van deze belofte is 
nog niets in huis gekomen en op een 
v raag  van den heer Van Overbergh 
in den Senaat antwoordde H outart de 
m inistervan finantien : «Onze opvol
gers zullen met die v ijf m iljard 
doen w at ze w illen».

Intusschen heeft de N ationale M aat
schappij van Belgische spoorwegen 
door de pers laten bekend m aken «dat 
deze v ijf m iljard niet zullen g ep la a ts t ' 
worden !»

In beurskringen breekt men zich 
het hoofd om de verk laring  te vinden 
van het raadsel dat achter deze oneer
lijk e  p rak tijken  van de Belgische re 
geering  zit.

W aarom  lost de Belgische regeering  
hare belofte niet in?

Sommigen beweren dat de verk la
ring zeer eenvoudig is : de New York- 
sche geldm arkt schijnt zich te w illen 
in teresseeren voor deze «N ationale» 
M aatschappij van Belgische Spoorwe
gen en de w aarde van <lc nandocleu 
zou wel eens kunnen s tijg en ...

Van dat oogenblik wordt alles dui
delijk : de bankiers zien liever de w in
sten in hun zak, dan in den zak van 
de kleine spaarders die door Francqui 
als eieren werden gebroken oin er een 
sm akelijke eierkoek van te bakken 
voor detafel der heeren van de groot- 
fï nantie.

Zullen de Vlamingen zich niet te i

weer stellen?

Is het n iet typisch dat ook hier 
weerom de W alen het eerst roeren 
dat de W aalsche houders van S taa ts 
renten zich het eerst organiseeren om 
hun belangen te verdedigen en dat er 
in Vlaanderen nog niets roert?

En toch, niet W allonië voelt het 
zw aarst den druk van de stab ilisatie .

M et het oog op de belangen van de 
groot-industrie, die in hoofdzaak nog 
in W allonië zit, werd de frank zoo 
laag  m ogelijk  gestab iliseerd .

Poullet-Jansen , V lam ingen, wilden 
stabiliseeren aan 107, aldus zouden de 
houders van Staatsrenten  slechts drie 
vierden van hun bezit hebben verlo
ren, m aar de banken en de nijverheid 
en de exporthandel hebben hun w il 
doorgezet.

De V lam ingen Poullet-Jansen  zijn 
gevallen om p laats te maken voor de 

d ragers van den W aalschen w il: Jas- 
par-Francqui-H outart en die hebben 
gestab iliseerd  aan 175 zoo dat de hou
ders van S taatsren ten  de zes zeven
den van hun bezit verloren.

En toch zijn  het w eer de W aalsche 
houders van S taatsren ten  die zich het 
eerst groepeeren !

W at heeft de verdrukking een treu 
rige knechtengeest gekw eekt in 
Vlaanderen.

Zouden w ij die tegen  dezen knech
tengeest w illen reageeren hier het in i
tia tie f niet kunnen nemen en in V laan 
deren zelf een reactie w ekken tegen 
de d ictatuur van de W aalsch-B rus- 
selsche bankw ereld?

Dat voor Vlaanderen leef en brand, voor arbeid, liefde, vrijheid, 
Dat doet mijn sterk geloof 

Wi« mij die kracht wil nemen en die blijheid 
Pleeg’ zonneroof.

R. DE CLERCO.

Ik weet wel dat sommigen het on
zinnige droombeeld koesteren van de 
Vlaamsche geestesgesteldheid en de 
Waalsche te versmelten tot een zelfde 
Belgische ziel. Doch van dien droom 
moet worden afgezien. Daarenboven 
kan dergelijke versmelting slechts na
deel toebrengen aan de volledige ont
wikkeling en de hoogere geestesvlucht 
van beide stammen.

J . DESTRÉE, 
W aalsch soc. volksv. in de Kamer

op 18 Februari 1914.

«Vlaanderen, dat voelen de Flamin
ganten, wel, België laat hen koud!
Al wat zij (de flaminganten) willen 
voert naar de vervanging van het hui
dige België door een Statenbond».

1895 A. VERM E YLEN 
(thans soc. senator).

Gedenk overal
het Bormsfonds

Verantwoordelijkheid 
van den Staat

in de Speculatiewoede

De beursspeculanten loopen met een 
lang gezicht : de koersen zakken en 
er werd in de laatste  weken grof geld 
verloren door de naieven. Een Brtis- 
selsch spotblad m aakt van de gele 
genheid gebru ik  om een leuk briefje 
te  schrijven tot een van de naieVe- 
lingen, die dacht dat hij a ltijd  zou w in
nen.

«W at w il je , m eneer! Men kan met 
a ltijd  winnen. Oude geroutineerde 
spelers zullen u bew ijzen dat er een 
m iddellijn bestaat endat men er slechts 
met veel voorzichtigheid en mensehen- 
kennis in s laag t soms, en dan nóg 
op bescheiden schaal, de kans te kâ- 
naliseeren in de gew enschte richting. 
Gij w aart ’n zeer jong speler en, erger 
nog omdat ge een tijd  lang  gewon
nen had meende je  een behendig spe
ler te zijn. M eer nog, ge w aart er toe 
gekomen u zelf te overtu igen dat je 
geen speler w as m aar een ... financier. 
Omdat ge een aan tal beurscouranten 
doorlaast had ge aan je  zelf w ijsge
m aakt dat de wetenschap der finan- 
cie voor u geen geheim en meer had !

Arme jongen ! W e gaan  u een g e 
heim toevertrouw en : de wetenschap 
der financie bestaat niet. De financier 
is een geheim zinnig spel w aar a lle r
lei onberekenbare elem enten in mee 
spelen, w aar men speelt met valsche 
teerlingen. Ó nm ogelijk te weten wie 
de teerlingen heeft vervalscht en ten 
slotte zijn het a ltijd  dezelfde die w in
nen, de grooten. W aarom  g ingt g ij 
uw vel wagen in dien leeuw enkuil, 
g ij bedachtzaam rentenierken of eer
zaam bediende? N atuurlijk , er zijn 
verzachtende om standigheden vnor
UWC d w a a = l ’ i>>4 Vr>rct on v o o r a l  het
voorbeeld van iedereen. N aast de éér
lijk e  plichtgetrouw e w erkers die door
gaans moesten krasseleu  om rond te 
komen, zaagt ge als paddestoelen uit 
een vochtigen bodem a llerle i kerels 
naar voren dringen, kerels n iet ver
stand iger dan g ij of ik en die er op 
los leefden of ze met de beurs aan den 
hals geboren werden en die soms w er
kelijk  fortuin m aakten eenvoudig om
dat ze in de financie «w erkten».

En dan, de aanm oediging van de 
regeering  !

J a  wel, officieel predikt de regee
ring  de m atigheid, de spaarzaam heid, 
de stille  arbeid m aar inderdaad doet 
ze alles om de menschen van deze 
deugden afkeerig  te maken. De regee
ring noodigt de spaarzam e w erker uit 
om haar zijn spaarcenten toe te ver
trouwen, m aar dan met haar stab ili
satie en consolidatie legt ze 't zoo aan 
boord dat ze rege lm atig  een deel van 
deze spaarpenningen zelf opteert te r 
w ijl de w insten van de beursspecu
lanten practisch buiten de grijphan
den van den S taa t blijven.

In een tijd  w aar niets nog stabiel 
is, w aar alles spel is geworden, hoe 
zou men daar het spel nog kunnen ver- 
oordeelen ?

Men veroordeelt het spel dan ook 
niet ; men gebaart alleen dat men het 
doet. K ijk naar B elg ië dat nochtans 
zulke strenge w etten  tegen de geld
spelen heeft u itg ev aard igd 1 België is 
een groot speelkot geworden. En de 
Staat doet de oogen dicht omdat de 
fiscus er wel bij vaart. Trouwens, de 
Belgische S taa t die hoe langer hoe 
meer ploetocratisch wordt, is vol toe
gevendheid voor u, kleine beurssfie- 
kulanten. Gij rechtvaard igt zijne poli
tiek . W anneer men aan den S taa t vtr- 
w eet dat hij de k ltin e  renteniers op- 
ofifert dan antwoordden de groote fi
nanciers die in w erkelijkheid  den S tia t 
regeeren : «E r zijn geen renteniers
m eer!»  En inderdaad als eigenlijke 
renteniers zijn er alleen nog de min
derjarige  weezen en de oude men
schen die niet op de hoogte zijnde, de 
aangeduide slachtoffers waren van den 
vraatzuchtigen S taa t. De meeste klei
ne renteniers hebben gedaan lijk  g ij 
zelf, meneer, ze hebben gespeculeerd 
ten minste met een deel van hun be
zit en zoolang het geluk hun toeknhte 
zijn ze niet ontevreden gew eest «ver 
de stab ilisatie , de consolidatie er de 
verscherping van de levensduirte. 
M aar let op, als het gedaan is met de i 
winstperiode op de beurs : dan ja a t  ! 
ge een ontploffing van ontevreden- j 
heid zien. Reeds nu begint mei de 
banken er een, verw ijt van te mlken 
dat zij de daling hebben veroorzaakt 
om de kleine speculanten te venvur- 
gen, deze die geen geduld kunnei oe
fenen tot de prijzen w eer gaan s tij
gen ...

Als de beurs m aar weer beter vordt 
voor de verkiezingen, anders ...»

Is het niet typisch dat men z<p iets 
te lezen k r ijg t  in goed fransMljon- 
sche Franco-belgisch orthodox« b la
den?

Misten osiallsien
DOKUMENTATIE VOOR ONZE 

PROPAGANDISTEN
Over de Amnestiekwestie

W e gaven verleden week mededee- 
ling  van het antwoord van den heer 
Eeckelers aan den heer Brancquaert, 
naar aan leid ing van dezes bemoeiin
gen in de kw estie der vervlaam sching 
van de Gentsche hoogeschool.

In het nummer van Zaterdag, 3 
M aart trek t «De V o lksgazet» het Ant- 
werpsch socialistisch dagblad te velde 
tegen de socialistische kamerleden 
M erlot en Destrée.

Het bewuste opstel van «De V olks
gaze t» luidt aldus :

De Amnestiè
Het ziet er dus naar uit of men 

eindelijk in de W etstraa t komaf gaat 
maken met de am nestiekw estie. Het 
verslag  van de m iddenafdeeling is g e 
reed en zal w eldra in druk verschijnen.

Een Minderheidsnota
Twee op zes leden van deze midden

afdeeling hebben het noodig geacht 
een minderheidsnota op te stellen. Dat 
is hun recht, m aar maken zij er geen 
m isbruik van. Het komt ons voor dat 
als men tw ee tegenover vier staat, 
een m inderheidsnota wel geen zin 
heeft.

Het zijn Socialisten
De opstellers van de m inderheids

nota zijn twee socialisten. Dat heeft 
ons wel te leurgesteld . Onze Interna
tionale ijvert in alle landen voor am 
nestie ; zij eisebt vrijheid voor de so- 
ciaal-revolutionnairen van Rusland. 
Dat doet zij in opdracht van al de aan 
gesloten partijen , dus ook in naam van 
/i '1 ÏÎ W P ., erv b i jk o m c i-u lo r w ïjz c  
naam ran  Destrée en M erlot. '

M aar M erlot en Destrée weigeren 
am nestie in België.

ïs  dat wel Socialistisch
Destrée en M erlot zijn tegen am 

nestie. m aar w illen wel genade schen
ken. Z iedaar een opvatting die nie
mand voor streng-socialistisch  zal 
aanvaarden. W elisw aar • zijn onze 
vrienden niet zoo bekrompen en ver
ouderd van het genaderecht u its lu i
tend aan den koning over te laten : zij 
willen het recht om genade te verlee- 
nen aan de Kamers overmaken. M aar 
strookt deze opvatting — we zullen 
niet zeggen met de socialistische in 
zichten, — met die welke in de poli
tiek  gehuldigd worden?

W e betw ijfelen het.
Om er gedaan mede te maken

Het komt ons voor dat de enkele 
dagen, die ons nog scheiden van de 
openbare bespreking van de am nestie, 
door onze W aalsche vrienden u its te 
kend zouden gebru ik t kunnen worden 
om hun gevoelens eens te onderzoe
ken. Zij zouden dan wellicht inzien 
hoe k le inburgerlijk  hun standpunt is 
en zich aanpassen aan de noodwendig
heden van een realistische politiek.

W at kwetsend is
Het meest kwetsend in deze zaak 

is wel dat de roede over de Vlam ingen 
wordt gelegd door W alen. Zij hebben 
het minst van de aktiv istische kw aal 
geleden ; zij hebben vóór den oorlog 
niets gedaan om den ongezonden toe
stand, w aarin  het aktiv ism e zoo ge- 
m akkelijk  zou gedijen, te doen ophou
den. Zien zij niet in dat deze zaak toch 
hoofdzakelijk de Vlam ingen aanbe
langt en hooren zij niet dat de groote 
meerderheid van het V laamsche land 
om am nestie roept ?

W e hebben hier niets aan toe te 
voegen.

Over de Belgische eenheid
Er heeft zich een debat ontsponnen 

tusschen M ej. Dusser, de Brusselsche 
correspondente van het Parijsche blad 
«E Œ uvre» en den heer E. Van der 
Velde.

De aan leid ing is een artik e l van 
Mej. Dusser over het groeiend natio
nalism e in Vlaanderen en de onverm ij
delijke ontbinding van de Belgische 
eenheid.

M. Van der Velde, nog onder den 
indruk van z ’n avontuur in Nederland, 
heeft dit wel zeer vinnig m aar lang 
met op overtuigende w ijze bestreden

M ej. Dusser heeft w eer geantwoord 
met zeer konkrete vragen.

Vuiker socialistisch orgaan «L a 
W allonië», heeft zich nu ook in het 
debat gem engd en publiceert een art. 
X,ar iĴ en bekenden W allingant Georges 
i  ruffaut, w aaru it we aanhalen :

» Het kan ons w ein ig  schelen of, 
zooals Van der Velde schijnt te beves
tigen, B elg ië w at meer is dan een 
aard rijkskund ig  begrip, en w erkelijk  
een natie zou vormen.

» Tot hen nochtans, die de offici- 
eele geschiedenis van B elgië , m is
vormd naar Pirenne, inroepen, zouden

wij kunnen antwoorden met niet min
der geschiedkundige argum enten, 
w aarvan het Prins bisdom Luik er 
een m assa zou leveren.

/ » W ij zouden er ook kunnen aan 
herinneren dat, daags na 1830, België 
de kroon heeft aangeboden aan den 
zoon van Louis-Philippe en dat de 

; Franschgezindheid daarbij zoo u itge- 
j sproken Was, dat de te B russel geac- 
! crediteerde buitenlandsche diploma

ten niet ophielden er hun regeering  
! over in te  lichten. Van der Velde die 

alles leest — en zoo goed —- moet het 
! boek kennen van g raaf Corti en ba

ron Buff in : «Leopold I, oracle poli- 
j tique de 1’ Europe». H ij voorzeker ge- 
. lezen, op bladzijde 177, dat, op 4 Jan u 

ari 1843 D ietrchstein, zaakgelastigde 
van Oostenrijk, nog schreef aan zijn 
m inister M etternich : «dat hij in B el
gië, na acht ja a r  verblijf, tevergeefs 
een nationaal bew ustzijn zoekt: vol
gens zijn meening bestaat de B elg i
sche nationaliteit heelem aal niet».

» W at een mooie gelegenheid, 
moest D ietrichstéin nog leven, hem 
Vlaamsch of W aalsch ak tiv ist te schel
den !

» M aar, w ij herbalen het, daar lig t 
het ware terrein  voor dit debat niet.

» Kunnen w ij bevestigen — na 
Destrée in zijn ophefmakenden «B rief 
aan de Koning» — dat er in B elgië 
een taa lkw estie  bestaat, omdat de 
staat — en niet de natie — wordt 
sam engesteld door twee verschillende 
vo lkeren ; omdat vooral een onbehen
dige centraliseerende politiek er naar 
gestreefd heeft een schijneenheid tot 
stand te brengen, door eerst het 
Fransch op te leggen aan  de Vlamitt-, 
gen cn,.th:uis Vlamingen in  Walen t-e 
onderwerpen . aan een tw eetaligheid , 
die onzinnig is, belachelijk  en an ti
democratisch ?

» Door de liberale kopstukken m is
leid, hebben de W alen eerst de dw aas
heid begaan zich tegen de Vlaamsche 
eischen te verzetten.

» Aleer en meer keeren thans de 
W alen degenen den rug toe die, — 
als de Assemblée W allonne — terug- 
kceren w illen tot den toestand van 
1830 door V laanderen het Fransch op 
te leggen. Ze begroeten, integendeel, 
met vreugde, de pogingen van hun 
\ laainsche vrienden die vragen dat, 
te hunnent, de voertaal van het onder
w ijs u itslu itend het V laam sch zij».

Sehr, m aakt dan het proces van de 
tw eetaligheid , die de V lam ingen noch 
W alen voldoet.

» D ergelijk  regiem  moet onverm ij
delijk  uitloopen op erge w rijv ingen, 
zoo niet op een totale breuk».

Truffaut bepleit dan het ontwerp- 
Troclet van een herinrichting van B el
g ië  op grondslag van drie provincies : 
V laanderen, W allonië, Brussel.

»W at kan logischer z ijn ?
»De indeeling in negen provincies 

liet zich denken in een tijd  toen de 
betrekkingen met het bestuurlijk  cen
trum m oeilijk waren, en van langen 
duur. Ze beantwoordt, vandaag aan 
geen enkele noodzakelijkheid meer nu 
telefoon en te legraaf op enkele oo- 
genblikken Brussel, Lu ik  en A ntw er
pen verbinden.

»Bovendien werden de grenzen van 
de tegenwoordige provincies afgeba
kend zonder dat men rekenschap hield 
met de taalgrens. Zoo omvat de pro
vincie L im burg zeven of acht zuiver 
W aalsche gemeenten

»Sinds de wet B erryer op het g e 
bruik der talen in bestuurszaken, l i j
ken deze gem eenten er onder te be- 
hooren tot een provincie, w aarvan de 
taal het Vlaamsch is. Sinds versch il
lende jaren  bijvoorbeeld heeft de g e 
m eenteraad van Eben-Emael op het 
in itiatief van een onzer socialistische 
vrienden, zijn aanhechting bij de pro
vincie Luik gevraagd , na een vo lks
stem m ing te hebben gehouden en met 
de betuiging, daarbij geen separatis
tisch maneuver op het oog te hebben.

»H eeft men te Brussel gevreesd, 
zooals Van der Velde ook schijnt te 
duchten, dat dergelijke grensherzie
ning het einde van de sacro - sancte 
Belgische eenheid zou m eebrengen?

»W at zou dat een zieke eenheid 
zijn, die niet eens aan zoo’n schok 
zou kunnen w eerstaan  ! Heeft Van der 
Velde, eindelijk, niet gem erkt, dat de 
critiek  die hi} uitbrengt tegen deze 
bestuurlijke hervorm ing, evenzeer 
geldt tegen de gew este lijke  indeeling?

»En zal h ij, na de patriotardische 
generaals, nu ook de gew este lijke  in
deeling' veroordeelen, onder voorwend- 
sèl, dat we V lam ingen , tegen W alen 
in ’t harnas zouden jagen ?

»Noch W alen, noch Vlam ingen wol
len de eenheid naar Brusselsch model. 
De autonomie die ze opeischen zäl die 
eenheid misschien dooden. Ze zal ech-

UIT f  EN PIJLKOKER

Een belangrijke stap.
Zaterdag 3 M aart is, voor Notaris 

Torfs te Antwerpen, de akte verleden 
van stichting van de vercen ig ïhg zon
der w instgevend doel voor het VI. 
W etenschappelijk Fonds. Men w eet 
tot w elk  doel de stichting gebeu rt: 
de vereen ig ing beoogt uitsluitend het 
bevorderen der wetenschappelijke vor
ming en het steunen in hun w eten
schappelijk w erk van studeerende 
Vlam ingen, zonder onderscheid van 
politieke of godsdienstige meening.

W elke middelen zal ze daartoe aan 
wenden? Vooral deze: het verleenen 
van toelagen voor wetenschapplijk 
onderzoek en voor stud iereizen ; het 
aanschaffen van boeken en andere 
noodzakelijke hulpmiddelen voor stu 
die en wetenschappelijk w erk ; het be
kostigen of ge ldelijk  steunen der pu
blicatie van in het Nederlandsch g e 
stelde verhandelingen.

Men zag het aan het uitgelezen g e 
zelschap dat uit Holland voor de stich
ting van het Fonds, op uitnoodiging 
van de promotrice, M evrouw Ju lie tte  
De Groodt, Zaterdag was overgeko
men, Er waren d aa r: de rectorm agni- 
ficus van de Amsterdamsche Univer- 
s ite it, Prof. Dr B urger, Prof. Dr 
W ent en Prof. Dr Krediet uit U trecht, 
Prof. Dr Brouwer. Een paar akade
mische autorite iten  o.m. Prof. Kee- 
sam, uit Leiden, lieten zich veront
schuldigen, Consul Ruys was ook aan
wezig.

Van Vlaamsche zijde waren op de 
stich tingsvergadering aanw ez ig : Van 
de Leuvensche U niversite it : E H.
Prof. Desmet, Prof. Dr F rateur en 
Prof. Van Dicvoet ; van de Gentsche 
U niversite it : Prof. Dr Verschaffelt,
Prof. Dr Fransen, Prof. Dr De Groodt, 
en Dr i'au i Van. Oye,. Prof, de Jan s. 
V ërdër:' Adv. Léonard W illem s, Dr 
Sebrechts uit B rugge, Dr Claus, Dr 
Schamelhout en M evrouw Schamel- 
hout, Dr Perem ans, M. Jozef Muls, 
de heeren Karei P lateau , Je f  Van Hoof 
en vo lksvertegenw oordiger Herman 
Vos.

Prof. Dr Daels, belet, liet zich ver
ontschuldigen.

Is het waar?
De kommunisten uit het Nationaal 

Syndikaat, buiten en boven alle poli
tiek , gebannen door de socialistische 
m andatarissen en leiders schijnen 
deze pil niet goed te kunnen verduwen 
en heffen eventjes het gordijn  op : zoo 
vernemen we, dat behoudens zij'n w ed
de als senator, onze vriend Renier 
vanwege het N ationaal Synd ikaat
40.000 fr. per ja a r  ontvangt, Moes
32.000 fr., Lam bert 34000 fr. en De- 
sutter 31,000 fr.

Indien die cijfers niet tegengespro
ken worden vinden we dat nog zoo 
slecht niet en we verbazen ons a l
leen lijk  over den durf w aarm ee som
mige onder hen van slachtoffers en 
offervaardigheid gewragen.

Het zou ons nog meer verbazen als 
het zou b lijken dat de kommunisten 
ge lijk  hebben wanneer ze beweren dat 
de leiders van het Nationaal Syndi
kaat hun loon zelf gaan perekweeren.

W e wachten met belangste lling naar 
de logenstraffing of........

Engelsche humor
Twee deftige heeren stonden op het 

platform van den tram . Ze waren a lle 
bei flink door den neus m aar spanden 
bovenmenschelijke pogingen in om 
hun fatsoen te bewaren.

«M ag ik vragen w'at uur het is ? »  
vroeg M. Doodle.

De andere, M. Poodle, haalde doo- 
dehjk ernstig  zijn sigarettenkoker 
boven, bekeek aandachtig het deksel 
en zei : «H et is vandaag Donderdag».

M. Doodle gaf een tik je  aan zijn 
hoed, wiegde even onheilspellend over 
en weer en antwoordde : «Dank u,
daar moet ik percies afstappen !»

De afmetingen van het 
Ijzermonument

Totale hoogte, 40 m eter; achthoe
k ig  rustv lak  met drie breede trappen ; 
benedenvlak, 29 n ieter 50 cent., en 
bovenvlak, 19 nieter 50 eent. doorsnede 
oppervlakte van het kruis in top 8 
m eter op 6 m eter ; letters ruim 2 meter 
hoog.

Schikkingen werden getroffen om 
binnen in de zuil van het monument 
een betonnen trap  aan te brengen, die 
zal toelaten tot in het hoogste punt 
van het monument op te stijgen .

- TniiT1|ri,- ,

ter voorzeker de eendracht tusschen 
“e.t „vol.k van V laanderen en dat van 
\\ allomë versterken».

W e raden onze propagandisten aan 
dit a rtik e l te bewaren en te g e 
bruiken tegen de sociaFsten a la An- 
seele voor w ie de natio i.alisten  slechts 
verkapte k lerikalen en verdeelers zou
den zijn.



Het kom iteit der Schatk ist v erga
derde V rijd ag  ochtend 1 M aart in het 
M in isterie van Financiën onder voor
zitterschap van den heer Jasp ar, E er
ste M inister.

Het kom iteit heeft de uitvoering 
van verscheidene openbare werken 
veroorloofd, w aaronder:

a ) H erste lling van verscheidene vak 
ken van de banen: C harlero i-R ocroy; 
N am en-Luik ; Gedinne-Hargnies ; Na- 
m en-H annut; N am en-Perwez ; Eghe- 
zée-Andenne; Eghezée-Sam ber ; Bies- 
me - Agitnont ; Philippeville - Givet ; 
L iuk-M alm édy ; A arlen-Longw v ; Luik 
C arignan ; Aarlen-Bouillon ; Luxem- 
burg-F lorenville ; Sedan-M alm édy ; 
B russe l-B reda; en W aver-G rand Ro
sière.

b) Inrichting van lokalen bestemd 
tot de school voor crim inologie en 
crim inalistiek , in het Ju stitiep a le is  te 
Brussel.

c) Ophooging van de hoevers en mu
ren der kaai van de vaart van Bergen 
naar Condé.

d) Voltooiing van de S t M aertens-

Barre onzin
De Libre Belgique brengt een hoofd

artik e l tegen am nestie zoogezegd in
gezonden door een priester u it W est- 
V laanderen.

Zou die priester uit W est-V laande- 
ren soms in A alst n iet wonen : we mee
nen hem eenigszins aan de vreem d
soortigheid van zijne logica te her
kennen.

De goeie man bew eert dat w ij na
tionalisten w erke lijk  niet te llen  om 
dan een beetje verder te schrijven dat 
we heel den santenboetiek onder den 
duim houden en dat ze bang zijn  voor 
ons — de groote oomes in V laande
ren — als de duivel voor het w ijw a 
ter.

En toch tellen we niet mee !

Joodsche mop!
L evy komt David tegen. David ziet 

er bleek en neerslachtig  uit. Om den 
mond een p ijn lijke grim as.

Levy vol be langste lling : W at schort 
er aan David?

Oh! Oh! Oh! steunt David. Ik heb 
zoo'n pijn. M ijn schoenen zijn te klein 
en ze knellen, ze knellen m ijn teenen. 
Oei, oei, oei.

M aar waarom  houdt je  die schoe
nen aan ? verwonderde zich Levy.

En D avid: «K ijk  L ev y : M ijn vrouw 
kw elt m ij,, m ijn schoenmoeder is g e 
beten op m ij, m ijn zaken gaan  slecht. 
Dan als ik 's avonds thuis kom en mijn 
schoenen u ittrek , heb ik toch nog een 
gevoel van verlichting, het eenige 
waarop ik rekenen kan».

Vergeet het Boi-msfonds niet
De algem eene kap itaalsinzam eling 

over heel V laanderen voor het Borms- 
fonds is heden begonnen. Ieder V la
m ing moet het zich ten plicht achten 
zoowel zijn penning te storten als 
zijne m edewerking te verleenen. In
dien ieder stam bewust V lam ing mede- 
helpt is tegen  den 50° verjaardag  van 
Dr Borms het noodige kap itaa l inge
zameld om hem een lijfren te te ver
zekeren. Daarvoor behoeven w ij een 
half m iljoen.

Stortingen : Postcheck 2079.79,
Bormsfonds, M erksem  of ten bureele 
van ons blad.

kerk  te Ieperen en van de kerk  van 
Jem appes, door den oorlog vernield.

e) V erbetering en in goeden staat 
stellen van ta lr ijk e  buurtw egen en van 
Wegen van p laatse lijk  nut.

f) A anw erving van een gebouw b e 
stemd tot inrichting van den dienst 
der posterijen te Frasnes lez Buissenal

g ) V erbetering en volm aking van 
verscheiden inrichtingen van het be
heer der telefonen.

h) Opbouw en inrichting van g e 
meentescholen.

i) Opbouw van een v ischhal; nood
zake lijke u itbreid ing van de haven van 
Oostende.

j )  Aankoop van m ateriaa l voor de 
Hoogeschool van Luik.

Al deze w erken worden betaald met 
het geld van Jan  en Allem an, met het 
geld van V lam ingen en W alen.

Nochtans worden deze gelden over
wegend besteed aan w erken in het 
W aalsch gedeelte van het land u itg e 
voerd.

De lezer kan immers zelf oordeelen.

De «boter van den arme»
H ierna een parlem entaire v raag  van 

vo lksvertegenw oordiger Jo ris  :
I. W eten de heeren m inisters dat 

Hollandache trusts zich meer en meer 
m eester maken van een belangrijke 
nijverheid , de fabrikatie  van m arga
rine?

Dat die tru st ste lse lm atig  de aan 
biedingen van grondstof w e igert die 
hem gedaan worden door den B el
gischen handel van oliën en vetten.

Dat schier al onze raffinaderijen 
van plantoliën hun fabrieken moeten 
slu iten te r  oorzake van den ontoerei
kenden verkoop van hun voortbreng
selen?

Dat de bedoelde tru st zijn voort
brengselen onder den kostenden prijs 
verkoopt met het duidelijk afgetee- 
kend doel de eenige nog overblijven
de m argarinefabrikanten  ten onder te 
brengen.

II. Meenen de heeren m inisters niet, 
dat er te vreezen valt, dat nadat onze 
olie- en vethandel ten iet is en onze 
raffinaderijen gesloten zijn en onze 
Belgische m argarinefabrieken  stopge
zet, de trust er zal gebru ik  van 
maken om overdreven prijzen te v ra 
gen voor hetgeen genoemd wordt «de 
boter van den arm e» ?

III. W elke m aatregelen  schikken de 
heeren m inisters te nemen om de be
doelde trust te beletten zijn  politiek 
voort te zetten, die het land zoo na- 
deelig  is.

Meenen de heeren m inisters niet dat 
de aangehaalde feiten onder de toepas
sing vallen van artik e l 311 van ons 
Strafw etboek.

Getallen die tellen
Op 1 Jan u ari 1927 telde de V iaam 

sche Toeristenbond 42,400 leden ; ju ist 
een ja a r  la te r 57,498! Tusschen 1 Jan u 
ari en 1 Februari 1.1. werden 3,565 n ieu
we leden ingeschreven. De V. T. B.- 
w agen, die sinds 5 ja a r  nog geen oo- 
gcmblik heeft stilgestaan , snelt de 
laa tste  maanden vooruit in echt re- 
cordtempo. Zal dit ja a r  nog den m ijl
paal der 100,000 bereik t worden? 
Daartoe moeten W est-V laanderen en 
L im burg vooral nog een handje, of 
liever vele w erk lu stige  handen toe
steken.

V. o . s . B. V. O. S.

ANTI ’30
België tegen Vlaanderen

HET BELGISCH «VADERLAND» — 
ZIJN HONDERDJARIGE «ONAF
HANKELIJKHEID» ÉÉN ENKELE 

GROOTE LEUGEN
Onafhankelijkheid : gedwongen «E r

satz» voor het nagestreefde doel: in
lijv ing  bij F rankrijk . O nafhankelijk
heid? Honderd ja a r  vazallendienst 
voor F ran krijk , met het goed en het 
bloed van de V lam ingen.

V aderland? — H et vaderland der 
V lam ingen is V laanderen. En voor de 
W alen, de eenigen die bij ’30 gewon
nen hebben, de W alen, de e igen lijke 
Belgen, de afstam m elingen van de Bel- 
gae  van C esa r? ... Voor de W alen is 
het vaderland F ran krijk .

Lu isteren  we naar hun eigen woor
den :

De W aalsche leider Léon Defuis* 
seaux noemt F ran krijk  «ons oude en 
onvergete lijke vaderland» (notre an 
cienne et inoubliable patrie — in 1890, 
op de betooging tegen de W aterloo
herdenking. gem eenschappelijk door 
V lam ingen, Duitschers en Engelschen 
gev ierd ).

«W alen , Lu ikenaars, we zijn rasech
te Franschen, met meer recht dan de 
Normandiërs of Zuiderlingen...>, 
schrijft het blad «L a W allon ie» (1895
— «W allons, L iégeois, nous sommes 
F rançais de race à plus ju ste titre  que 
les Normands ou les M éridionnaux). 
En hetzelfde blad roemt (December 
1905) dat de W alen zich in 1789 uit 
eigen beweging met Frankrijk ver- 
eenigd hebben. — ’t Begin van de 
tw in tig ja r ige  onverbiddelijke verdruk
k ing van V laanderen door de F ran
schen.

De W aal Jennissen  noemt F ran k
rijk  «het w are vaderland van drie m il
joen W alen ...»  (in  het P arijsche blad 
«Comcedia», Sept. 1909), en het L u i
ker blad «L .E xpress» v e rk la a r t : « ...In  
‘t W alenland de liefde voor F ran krijk  
te w illen afm eten is onnoodig, want 
men bevindt zich in F ran krijk  zelf». 
(9  Sept. 1905). ,

A lbert du Bois schrijft in zijn boek 
«L a  Belgique française» (1908): «Gij 
W aalsch volk, B elg isch? Kom, ge zult 
het u itschateren ...»  en dezelfde richt 
aan de feestredenaar voor de onthul
ling van het Jem appes-m onum ent 
(den Franschen generaal Langlo is) de 
woorden: « ...G ij, H eer generaal, die 
een Franschen degen d raagt, spreekt 
ons te Jeinappes n iet van onze onaf
hankelijkheid , verk laar ons niet dat 
de grens, die de u iteenrukk ing van

onze nationalite it beteekent, zal b lij
ven b estaan ...»  (Sept. 1911 in het P a
rijsche blad «Gil B ias»).

De W aalsche leider R. Colleye 
spreekt van de W’alen als van «de 
Franschen van het Departement W al
lon ie ...»  («Coq W allon», 15 Jan uari 
1914) en de W aalsche senator H allot 
verk laart in de Kamer (A pril 1914) 
dat, bij een gebeurlijke vo lksraadple-. 
g ing , 90 t. h. van de Walen de annexa
tie bij Frankrijk zouden eischen. M aar 
als er gevochten moest worden voor 
F ran krijk , waren er ju is t 90 t.h. a f
w ezig  !

Voor de W alen is B elg ië alleen een 
m iddel: over het Germaansche V laan
deren te HEERSCHEN. Vlaanderen is 
voor hen een WINGEWEST. Open
h artig  bekennen ze ze lf : « ...W e  voe
len ons vreemdelingen in Vlaanderen, 
en dit ten m inste zoo sterk  als in den 
H aag ...»  ( J .  Destrée, oud-m inister, in 
zijn «L ettre  au roi» — ...nous nous 
sentons en F landre des étrangers, du 
moins au tan t qu’à la H ay e ...» ) .

Die vreem delingen zijn in V laande
ren de heerschers :

«W ie staat er aan het hoofd van de 
stad Gent?

De W aa l Braun.
W ie is er hoofdingenieur van de 

stad Gent?
De W aal Coune.
W ie is er bestuurder van de mu

ziekschool te Gent?
De W aal M athieu.
W ie is er bestuurder vaji de poste

rijen in Gent?
De W aa l Decelle.
W ie is er rector van de Hoogeschool 

te Gent?
De W aal P irenne ...»
Zoo schrijft «Ons_Vaderland», blad 

der frontsoldaten, Jan uari 1920.
Die vreem delingen voelen zich in 

Vlaanderen de M eesters, naar het 
woord van den W aal M ercier, die 
sprak van de tw ee rassen, w aarvan 
het eene (het L atijnsche) geboren om 
te heerschen, het andere (G erm aan
sche, V iaam sche) geboren om te d ie
nen.

Die vreem delingen wachten slechts 
op «het gunstig  oogenblik» («Ie mo
ment favorable» — «Coq W allon», J a 
nuari 1914) om zich met F ran krijk  te 
vereenigen, samen met het ont- 
vlaamschte Vlaanderen, als voor goed 
veroverd gebied.

En die honderd ja a r  verdrukking 
Fransch-W aalsche kolonie, zou één 
door vreemden, die honderd jaa r  
V lam ing m eevieren?

De V lam ing, die zich daartoe ver
laag t, doet het uit p rofijt of ee rb e jag ; 
hij verkoopt zijn ziel en zijn  volk en 
verdient den naam van V lam ing niet 
meer

VOORDRACHT MET LICHTBEELDEN
door Adv. Jeroom Leuridan, over 't Leven van ons Jongens dan den Uzer  en de Bedevaarten.

OP MAANDAG 12 MAART, TE 7 UUR
Algemeene inkom : 2 fr. De opbrengst is tan bate van het H eldenhuldekruis.

Iedereen is welkom

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 11 M aart, 3C Zondag van den 
Vasten.

Maandag 12, H. Gregorius.
Dinsdag 13, Mis van den dag. 
Wnensd»g 14 ld.
Donderdag 15 id. Laatste kw.
Vrijdag 16 id.
Zaterdag 17. H. Patricius.

STADSNIEUWS
APOTHEKERSDIENST. -

’s Zondags is er maar één apo 
o p  n A p >th k - r
heer Flor Lale

theek van st«d 
va dienst is de 
man.

Bericht.
De burgem eester van Iseghem 

brengt ter kennis van de belangheb
bende m aatschappijen en inrichters 
van w ijkkerm issen , velokoersen, enz., 
in den loop van 1928, dat zij hunne 
aanvraag  om toelating  bij het gem een
tebestuur moeten indienen voor 15 
April toekomende, dit om te beletten 
dat sommige feesten op denzelfden 
datum zouden passen en de gebeur
lijk e  politiem aatregelen  te kunnen ne
men.

Na vermelden datum zullen geene 
toelatingen meer gegeven worden.

De Burgem eester, C. STAES.

V.O.S. en B.V.O.S.
Op M aandag 12 M aart 1928 in het 

«V laam sch H uis» VOORDRACHT 
MET LICHTBEELDEN, met ons jon
gens aan den Yzer en de bedevaarten 
door den gekenden redenaar Adv. Jer. 
Leuridan, VI. oudstrijden en oorlogs
verm inkte.

A lgem eene inkom prijs: 2 fr.
Oproep aan de bevolk ing!

Het is een heilige plicht onze d ier
bare helden te gedenken. In naam van

■jrr^Tcrrc— o I Ï t t t  u a / .c i •nvu^U i^^ ' jci;n-^
gens, verzoeken wij de gaiuche i;e- 
volking der stad en om liggende aan 
w ezig te zijn bij het afbeelden van den 
heklhaftigen strijd  aan den Yzer.

Op den dag der voordracht laat aSe 
beletsels w egvallen  voor Hen, die aites 
moesten achterlaten , voor Herr, die 
hun jong leven hebben gegeven voor 
u allen, voor den wereldvrede en Hét; 
Recht der Kleine Volkeren. Dat het 
ordewoord weze : «A llen naar den 
Yzer-avond».

Er moet hier beslist worden b ijge- 
voegd dat het «W erk  der Ja a r lijk -  
sche Bedevaart naar de Graven van 
den Y zer» buiten en boven alle poli
tiek  staat. Het is een w erk  van zede
lijke  verheffing en grootm aking van 
ons volk. Daarom ook durven we aan 
kloppen bij alle gezond-denkende bur
gers, van ge lijk  welke kleurpolitrek. 
dat ze ons zouden steunen in ons edel 
streven.

In naam onzer roem rijke gesneu
velden roepen we u nogm aals toe : 
Allen naar den Voordracht-avond !

Onmiddellijk na de voordracht uit- 
loting van het kunstbeeld «M oeder 
V laanderen» de stukgeslagen  Helden- 
luilde zerk jes heroprichtend.

De netto opbrengst van dezen Yzer- 
avond is ten bate van het Helden
huldekruis.
Namens het Bestuur V .O .S.-BV.O .S.

Iseghem.

Eigen Leven.
Donderdag 1 M aart kwam de w el

gekende hoofdopsteller van « Sport
wereld» heer K arei Van W ynendaele, 
ons spreken over «H et sport en het 
V iaam sche volk».

In het eeste deel van zijn voordracht 
schetste ons de talentvolle spreker 
eenige der moeilijkheden waarm ede 
de koersrijders, inzonder gedurende 
de Ronde van F ran krijk , te kampen 
hebben, en toonde ons hoe benevens 
de brutale macht er nog vele hoogere 
eigenschappen noodig zijn als w ils
kracht en moed om te komen tot het 
hoogtepunt dat door eene sportlóop- 
baan te bereiken is.

De sport is voor deze beoefenaars 
die den stie l ern stig  opnemen. eene 
school van tucht, w aar zij leeren vele 
dingen doen, en anderen laten  om den 
w ille van het goede w erk  dat zij w il
len leveren aan hunne patroons: de 
rijw ielhuizen.

In het tweede deel trachtte hij aan 
te toonen hoe de V iaamsche renners 
medehelpen tot de grootheid van 
Vlaanderen, door te zijn de overw in
naars in de groote koersen die door 
renners van alle landen worden be
tw ist.

Zij leeren V laanderen kennen de 
w ereld door, en door hunne prestaties 
leeren zij ons land waardeeren.

Aan het slot zijner prachtige rede 
werd hij door de ta lr ijk e  aanwezigen 
geestd riftig  toegejuicht.

Na een slotwoord van den lieer 
voorzitter en het zingen van «De VI. 
L eeuw » werd de vergadering  geheven.

Tien die er was.

Sepp’l.
Op Zondag 18 M aart komen «De 

V rije Zonen» van Thielt te rug  met 
een heropvoering van Sepp’l, ’t =+uk 
w aarm ee ze zooveel b ijva l hadden.

W ie nog een kaart begeert muet 
zich haasten, z é ‘zijn bijna aile u itver
kocht.

Viaamsche Harmonie.
De verkoop van de tombola-loten 

g aa t de verw achtingen te boven. Ook 
de tombola belooft iets p rachtigs te 
worden.

W ie heeft nog niet een paar loten? 
Vrienden steun uw inrichtingen, koop 
een of m eer loten, zet vrienden en 
kennissen er toe aan, zoo w erk t ge 
mee m etterdaad.

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

Bijzondere voorwaarden voor landbou 
wers. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kieioe kapitalen be 
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

Wantje Pieterstraat, nr 40, Iseghem.

Autobotsing.

Zondag rond 1 uur nanoen, kwam  
Dr Dcmet met zijn auto gereden in 
de R oese laerstraat, aan de k ru ising  
der N ieuw straat, toen de nieuwe auto 
van den heer Ein. Vansteenkiste, 
schoenfabrikant alh ier, komende uit 
de P elichystraat in tam elijk  snelle 
vaart op het voertu ig van Dr Desmet 
botste. Het laatste  voertu ig  werd erg  
beschadigd doch ge lukk ig  zijn er geen 
ongevallen van personen te betreuren. 
Dr Desmet heeft aanstonds door den 
heer fotograaf Delaey eene foto doen 
nemen van de p laats van het ongeluk.

Een man neergeschoten.
Een dram a toe te schrijven aan het

ik, heeft W
ra de volgende om standig-Isegh ïm  

heden :
Twee agenten der nachtpolitie, de 

genaam den M estdagh en Buysse, w a 
ren M aandag morgen, rond 1 u. 30 
op dienstronde in de B rugstraa t. Hun
ne aandacht werd getrokken  door la 
w aai aan de herberg «Den O lifant», 
en de tw ee mannen trokken er dade
lijk  op af om te zien w at er gaande 
was. Er bevonden zich daar acht per
sonen, die allen in staa t van dronken
schap w aren en op de deur sloegen 
van de herberg, w aar zij nog binnen 
wilden.

De twee agenten kwam en bij de 
groep en verzochten de dronkaards 
zich rustig  te houden en liever stille- 
kens naar huis te gaan . Die w ijze 
woorden werden verkeerd opgenomen 
door de acht beschonken kerels. Zij 
gingen plots de tw ee agenten te lijve, 
begonnen te slaan  en te stampen. Het 
duurde niet lang of zij hadden M est
dagh en Buysse de m atrak ontnomen. 
De agenten beriepen zich toen, in 
naam der wet, op tw ee voorbijgangers 
om hen te helpen tegen de dronkaards 
maar de kans was nog te ongelijk.

De agent Buysse ge lukte  erin zijn 
revolver, een browning, te trekken  en 
zich in staa t van w ettige  zelfverdedi
ging oordeelend, dreigde hij te schie
ten indien de dronkaards niet ophiel
den met slaan. Het waren woorden in 
den wind-. W oester dan voorheen g in 
gen de kerels te werk. Toen klonk 
plots een schot, een man stortte neer, 
de ïinderen vluchtten. Een van de acht 
koi: echter gegrepen worden, en men 
heeft hem naar het gevang in het g e 
meentehuis overgebracht.

De getroffen man is de genaam de 
Joz«f V erstraete , 36 ja a r , gehuwd met 
Suzinne Rubrie, vader van tw ee k in
deren en woonachtig te Emelghem.

De geneesheer stelde vast, dat het 
slachtoffer doodelijk g ekw etst was. 
De kogel was hem in het voorhoofd 
gednngen , boven den neus, had hem 
de hersenpan verbrijzeld en was er 
bJijvsii steken. De geneesheer deed 
onverwijld een p riester roepen en deze 
heeftclen ongelukkigen V erstraete ter 
plaatie het H. Oliesel toegediend. V er
volgens werd het slachtoffer naar het 
gasthuis overgebracht. Jozef Ver- 
straeæ  is nog denzelfden morgen rond
3 u. 30 in het gasthu is aan zijn vreese- 
lijk e  kw etsuur bezweken. H ij had 
geen bogenblik het bew ustzijn terug- 
gëkrej-en.

De jo litiekom m issaris van Iseghem 
heeft ‘iet gebru ikelijk  onderzoek g e 
daan, 211 het parket van K ortrijk  is 
s narriddags te 2 u. 30 te Iseghem 

afgest;pt.

Julipn en M ariä VerSêcke, Dweêrstr., 37.
— A d é Debusschfcre, z. v. F rarcis f n 
ïula Aliewaert, Krekelstr.. 4. — Rober- 
tus Declercq, ?.. v. Jules en Helena Ca
pelle, Hondekensstr., 312. — Joseph 
D bussche, z. v. Petrus en Julia Stove,
B u.jstr , 3 4 . ---- -EdMh Delcyck, d. v.
Octave en Renilde Denys, Meenenstr., 
7 5 .— Joseph Lf clercq, z. v. Tiiphone 
e Pnarielde Platteeuw, Slab. Str., 74. — 
M<rie D’hondt, d. v. Jules en Maria 
/andeputte. Krekelstr., 35.

HUWELIJKEN
Bruno Verha>gae. borstehn. 20 j. en 

Jeanne Devadder, spinster, 22 j . .  beide 
n. w. - Joseph DuycK, housbew. en 
^Hce R oder s, schoe>,fab , 21 j .  beide 
h. w.

OVERLIJDENS :
Cyriel Perneel, wever, 51 j. ecbtg. 

C c i i a  Breemeersch. — Georgette Bul- 
ckaert, 37 j. d. v. Jeroom eu M aria Par- 
mentier. — E'odie Verkarre, huish, 59 j. 
vr. Aloislus Folens.

LAUWE
Op Zondag l l n M aart, om 3 u., grijpt 

de opening plaats van het « Vlaamsch 
Huis » te Lauwe, 38, P laats.

De eerste, poi bier zal per Atneri 
kaansch opbod aan'den meest bit dende 
worden verkocht. Het kostelijk nat zal in 
*̂en mooien beker worden aangeboden. 

Redevoeringen zullen uitgesproken wor 
den door de heeren Van Severen, Staf 
De Clercq en Dries Van de Betghe.

Er zal symfonisch otkest zijn door de 
symfonie der Vlaamsch cationalistcn van 
Lauwe.

Concert, zang en declamatie door leden 
van de veloclub van Meenen uit het 
« Vlaamsch Huis ».

Aan leute en strijdlust zal het niet 
ontbreken te Lauwe op 11 Maart.

We verwachten volk uit gansch West 
Vlaanderen. Ook de leiders en werkers 
voor « Motder Vlaanderen » zullen er bij 
zijn.

Er moet zooveel volk zijn op de ope
ning dat de franskiljons van Lauwe doen 
lijk Filips de Munteschrooder : knarse
tanden van woede en spijt, 

fc- . ^ e] Pt ge d aaraan  mee, dan moet ge 
, i v ïfïcöTTi?ïrTT^ YO£i, per fieis, per autobus, 

oer trein, per auto ; om  het even, ge zijt 
allen  welkom ! M aar vergeet niet te 
komen.

Namens den Beheerraad.

ju is t k laarheid  door die patroons 
minst gewenscht is.

Van daar dat niet läng duren kon 
vooraleer de tw ee richtingen met e l
kaar in botsing komen. In elk geval 
de werklieden eischen dat ze betaald 
zijn aan de minimaloonen der over
eenkomst, en dat deze onder a lle op
zichten wordt nageleefd. Is--cr d aar
voor strijd  noodig we zullen hem met 
vastberadenheid aanvaarden.

Bij de Drukkersgasten.
Deze week heeft één van de bijzon

derste drukkers-patroons de door de 
werklieden aangebodene overeen
kom st aanvaard. H et loon van 4,10 fr. 
zal dus door hejn worden uitbetaald . 
Ook zijn de werklieden u it de druk
kerij M estdagh met voldoening naar 
’t w erk gegaan , ’t Is te hopen dat ook 
de andere patroons niet langer zullen 
weigeren.

Vïasbewerkers.
Deze week werden verschillende 

vlaspatroons bezocht, met het doel 
hen tot het toepassen eener degelijke 
loonsverbetering te bewegen.

Het moet gezegd, dit ja a r  hebben de 
vlasbazen gulden zaken gedaan. Het 
is dan niet redelijk  dat ze hunne w erk 
lieden van elke loonsverbetering ver
stoken houden. V rijdagavond hebben 
de patroons hunne vergadering  en we 
hopen dat ze hart genoeg hebben om 
op de zedelijke v raag  der werklieden 
in te gaan.

Landdag te Kester
In den loop der verleden week zijn 

de plakbrieven van den Landdag over 
gansch Vlaanderen ^rondgestuurd g e 
weest.

Zij zijn kort en bondig opgesteld. 
In den bovenhoek rechts het m otto: 
«Breken, m isschien! Buigen, noo it!»

En dan Staf. De Clercq roept alle 
V iaamsche N ationalisten op tot den 
Landdag te Kester, 6 M ei 1928.

De u itnoodigingskaarten met toe- 
trêd ïngsbew ijs worden ook eerstdaags 
rondgestuurd.

België w il den Landdag dood ! Het 
woord is aan de VI. N ationalisten!

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten.

Lydia Vandemoortele d. v. Gerard en 
Maria Folen, Meenen^tr. — Yo!?nde 
D ewieled. v. Henri en Ju lia Vius, c lab- 
baertstr — G‘ rard Stehers, z. v. Remi 
en Z ë Pyp:, Kotje, 190. — Lucien De
b a t e r ,  :. v. Jules cn Juiie Parmentier, 
Htye, 2 . — Joseph Briugiers, z. v.

Sociale Fyndikale

KRONIcJK
TH IELT

Een antwoordje aan I. V. uit p laats
gebrek verschoven.

B ij de borstelm akers te  Iseghem
Het onderzoek der w erkersvereen i 

g ingen nopens de toestanden in ieder 
w erkhuis g aa t zijn gang. Deze week 
hielden de besturen der drie vereeni 
g ingen een gezam enlijke vergadering  
a lw aar kran ige besluiten werden g e 
nomen. G e v o lg  daaraan grepen onder- 
handelingen p laats met een paar fabri
kanten. Ze brachten ons in kennis met 
rare opvattingen aangaande de toe
passing der afgeslotene overeenkomst 
Zoo b. v. verstaa t een patroon, dat 
wanneer stukw erkers daguurw erk 
moeten verrichten, zij dan moeten be
taald  worden aan het minimaloon van 
het w erk w aaraan  zij worden g e 
p laatst. A ldus zal een patroon een 
m achiem rekker van zijn w erk roepen 
(a lw aar hij b. v. 5,00 fr. per uur ver
dient) hem tot koerw erk nopen voor 
een of tw ee dagen en hem betalen aan 
3,69 fr. per uur, zonder dat de w erk 
man zich kan of m ag benadeeligd 
achtten.

M. Gheysens is onder meer van 
oordeel dat w erk door vrouwen g e 
daan alleen een loon moet opleveren 
van 2/3 van het loon der Ie kategorie 
mannen. Aldus p laatst hij op zijn  trek- 
machienen vrouwen, betaa lt hun veel 
te kleine loonen, en heeft dan nog de 
pretentie te beweren dat hij de loonen 
der overeenkom st met 20 en 30 t. h. 
overschrijdt. Volgens zijn meening is 
’t genoeg een vrouw aan een machien 
te p laatsen om dat w erk  onmiddellijk 
als vrouw enwerk te doen doorgaan. 
M et zijn opvatting (indien ze moest 
doorgaan, ? ? ? ? ? )  zijn de loonen voor
aleer we 3 ja a r  verder zijn allen met 
1/3 verm inderd, de vrouwen zouden 
de mannen op het w erkhuis vervangen 
en dat zal zegt m. Gheysens de concur
rentie m ogelijk  maken, w at dan veel 
w erk en dus groote w e lvaart (m et 
kleine .loonen) voor de werklieden 
meebrengt.

O ngelukkig voor m. Gheysens, de 
werklieden hebben daar een ander 
oordeel over, en ’t kan gebeuren dat 
bij het verschijnen dezer regelen, aan 
m. Gheysens reeds alle concurrentie 
gelegenheid is ontzegd.

W ij hebben 10 weken gestreden, 
veel meer om klaarheid , om ’n ernstige 
overeenkom st, dan om loonsverhoo- 
g ing. W ie de gang  en de doenwijze 
van sommige patroons nagaat, ziet dat

Het landbouwonderwijs
IN VLAANDEREN.

W elk een onm iddellijken terugslag  
het landbouwonderwijs op het land
bouwbedrijf heeft kunnen we u met 
een korte verge lijk in g  k laar maken. 
Nemen we bijv. de provinciën Oost- 
V laanderen en Luik, deze laatste  lig t 
in de onm iddellijke nabijheid van de 
landbouwscholen van Gembloers en 
Hoei.

De landbouwbevolking van de pro
vincie Luik bedraagt slechts 1/3 van 
die van Oost-Vlaanderen (in  1880 : 
79.558 tegenover 244.700).

Nochtans zien we dat men jaa r lijk s  
aan handelsmest en werktuigen een 
SOM besteedt die TWEE MAAL 
ZOO HOOG is als in Oost-Vlaande- 
ren. In een enkel ja a r  kocht men er 
voor 80,420 fr. zaaigoed aan ; Oost- 
Vlaanderen slechts voor 2.750 fr.

En nochtans : de wetenschappelijke 
leid ing van het landbouwonderwijs 
w as rond dien tijd  onontbeerlijk g e 
worden.

Zij alleeen kon De verhooging van 
productievermogen bewerken die eene 
levenskwestie is. (P rof. De B ruycker) 

En dat is gebleken : toen de nieuw 
ontginde streken Canada, Vereenigde 
Staten , enz., hunne granen in groote 
hoeveelheden op de m arkt brachten, 
bleek onze landbouw niet in staat te 
konkureeren. VANAF 1887 ZAG 
MEN EEN IMMER TOENEMENDE 
DALING VAN DE PRIJZEN met het 
spijtig gevolg dat een ontzaglijk gel
delijk verlies door onzen landbouw ge
leden werd.

Er waren middelen gew eest om dit 
te bestrijd en ; eerst en vooral : het 
toeleggen op het veredelen en het 
kweeken van paarden en vee, wat te
vens een uitbreiding der culturen van 
voedergewassen en van de zuivelnij- 
verheid zou medebrengen, het uitbrei
den van fruitboom en groententeeït 
die winstgevender waren dan die der 
graangewassen; verder het aanwen
den van verschillende middelen ten 
einde de opbrengstkracht van den bo
dem te verhoogen (gebruik van kunst
meststoffen, invoeren van veredeld 
zaaigoed, veredelen der inheemsche 
graansoorten) en eindelijk de coöpe
ratie die in Denemarken met de beste 
uitslagen was ingevoerd geworden. 
(Prof. De Bruycker).

M aar voor de uitvoering van derge
lijk  proo-ram mangelde het aan het ini- 
tiatief der regeering en aan de NOO
DIGE LANDBOUWKENNISSEN on
zer boeren. Op het scherpste moment 
der crisis in 1885 werd het «B ulletin  
de l ’A gricu ltu re» door het m inisterie 
van Landbouw uitgegeven. Echter in



msma
het Fransch. Voor de zooveeîste maal 
moesten de Vlamingen het niet weten.

HET LANDBOUWONDERWIJS 
IS NOCHTANS EEN KWESTIE  

VAN MILJOENEN.
Alleen voor de degelijke bestrijd ing 

der ziekten en schadelijke insecten is 
het landbouwonderwijs onontbeerlijk.

Men berekene m aar eens hoeveel 
miljoenen er verloren gaan  bij gebrek 
aan verstandige bestrijd ing  van p lan
tenziekten en insecten.

Zelfs gedurende de beste jaren  be
liep de schade aan planten en dieren — 
die men met voldoende voorlichting 
had kunnen bestrijden — vele m iljoe
nen. «MILJOENEN die verloren gaan 
omdat de landman de ziekten niet ge
noegzaam kent, de bestrijdingsmidde
len niet heeft leeren waardeeren, niet 
voorgeïicht werd en het thans nog niet 
genoeg wordt».

Hoeveel m iljoenen zouden de land
bouwers niet gewonnen hebben indien 
ze op de hoogte waren gehouden van 
de n ieuwste me.thoden der voort- 
brengstverm eerdering bij planten en 
d ieren  ?

De zedelijke en stoffelijke schade 
door !den Belgischen S taa t den land
bouw en dus in eerste lijn  Vlaanderen 
veroorzaakt is niet te schatten

W ant daar w aar het W aalsch  g e 
deelte door woord cn schrift werd 
voorgelicht bleven de Viaam sche boe
ren heelem aal verstoken van in lich
tingen en voorlichting.

T erw ijl men ja a r lijk s  duizenden be
steedt aan allerle i inrichtingen die 
noch rechtstreeks noch onrechtstreeks 
nut stichten, daar weigerde men de 
geringste tegemoetkoming aan een re
ge lm atig  werkenden in lichtingsdienst 
van plantenziekten en insectenzeden, 
die te Gent door persoonlijk in itiatief 
w as ontstaan en die ovérgroote dien
sten had bewezen.

Nochtans zouden de sommen of toe
lagen daaraan besteed in de toekom st 
honderdvoudig vergoed worden.

Het is treu rig  als men nagaat w at 
al zorg daarentegen in de naburige 
landen aan de landbouwwetenschap 
wordt besteed en w at al u itslagen  men 
er bereikt.

Het kan ook niet anders : ons volk 
werd niet ontwikkeld of opgeleid. Een 
b ew ijs : een boek dat voor enkele ja 
ren verscheen en b ijzonderlijk  onzen 
landbouw aanbelangde werd in Neder
land met honderden exem plaren hier 
met een half dozijn verkocht. In het 
kleine Denemarken met zijne 2 1/2 
miljoen inwoners, werden vele jaren  
geleden voor een groot Deensch w erk 
«H et Boek van den Landman» dat 
hen 42 frank kostte meer dan 3000 
inschrijvers gevonden.

WIE LEEST ER IN VLAANDE
REN EEN BOEK OVER LAND
BOUW ? WIE ?

Zoo ver heeft de Belgische S taa t
het met onzen landbouw en^landbou- 
wer gebracht en nog zien we nergens 
het verheugend teeken dat w ijz ig ing  
brengen zal !

De VI. N ationalisten w illen trachten 
u voor te lichten, u te wijzen het on
recht dat ge zoo lang en zoo deemoe
dig draagt. U toonen den weg der be- 
vrijding die is de weg der ontwikke
ling en der welvaart.

Mochten w ij daarin gelukken.

De groote wet der beschaving luidt s 
Laat ieder mensch worden wat hij 
kan zijn, dan kan hij zich in zooverre 
dit mogelijk is, in volie grootte ont
wikkelen, aile hinderpalen overwinnen, 
alle vreemde en vooral alle schade
lijke aanhangselen van zich stoeten 
en zich eindelijk in eigen gestalte en 
in eigen grootheid vertoonen, onver
schillig van welken aard deze beide 
zijn. Het voortreffelijke is niet gelijk- 
vormig noch in de physieke, noch in 
de geestelijke natuur — alle echte 
dingen zijn, zooals ze zijn moeten.

CARLYLE.

Pastoor Munte
UIT SlCHEMSCHE VERHALEN

door Ernest C laes.

(Te verkrijgen in Volksverheffiüg-Boekhandel, 
Onderwijsstraat, 14, Aalst).

(4e Vervolg).

En als pastoor M unte hem met een 
gelukk igen  monkel eçn tijd je  had aan
gekeken, g ing  hij verder langs Au
gustinus, met zijn opengeslagen boek 
w aarin  telezen stond: Irrequietum  est 
eoç. nostrum donee requiescat in Te. 
V roeger had hij dat verstaan , m aar 
riu was hij zoo geleerd niet meer. Dan 
kwam Ju lianus, de m arte laar, met zijn 
kort rokje, die met opengespreide a r 
men tegenover Sinte K atharina stond, 
aan den anderen kant. D aarnaast Sint 
Jozef, eeuw ig en a ltijd  met het kinder 
ke Jezus, als een goede sukkelaar, en 
tegenover hem Johannes, in sch itte
rend goud en rood. En verder g ing  
pastoor Munte, tot voor de heilige K a
tharina, met haar m arte lw iel en haar 
zw aard, en r ijk e lijk  gedrapeerd. H aar 
mooi haar hing met een lange krul 
over haar naakten hals tot op haar 
borst, heelem aal naar de laatste  mode.

De Betooging te Aalst
OP 2 2  APRIL

Geestdriftige toetredingen van overal

Het mangelt den Vlaamschen strijd niet aan klare formules, maar aan 
stevige organisatie.

Aalst wil toonen wat de Viaamsche constructieve geest bereiken kan.
Op 22 April moet ieder strijdend Vlaming te Aalst bij de inhuldiging van 

het Vlaamsch Huis aanwezig zijn,
, s  -  t & j S m  H. VAN PUYMBROUCK.

Uit West-Vlaanderen
NAAR AALST

G eestdriftig  begroet ik het gedacht 
om te A alst te r gelegenheid der inhul
d iging van het «V laam sch H uis» en 
Bondsvlaggen, een V iaam sche troe
penschouw të houden.

W ie zeg t : A alst, zegt Strijd!
Men moet in het «Land van A alst» 

geboren en gewonnen zijn om de die
pe beteekenis van dit woord te be
grijpen  zooals het daar toegepast 
werd.

Nergens beter m. i. past ons eene 
bntplooiïng onzer krachten dan te 
Aalst, de stad van de eerste pioniers 
der Viaamsche demokratie, die het

* zaad der opstanding w isten te zaaien 
welke nu nog ten grondslag lig t van 
het huidige u itbreid ingsw erk der VI.

: Nationalisten.
j Dat deze plechtigheid gesteld  wordt 
' in het teeken van hulde en sym pathie 

aan Dr Borms en de gestorven en 
gebannen aktiv isten , is een mooi g e 
baar, eene heerlijke daad die moet ge- 

I steund worden door heel het V laamsch 
Nationaal denkende Vlaanderen.

Borms ! W at al V iaamsche trouw, 
.wat al V laamsch wee en ontroering 
lig t  er vastgeknoopt aan dien gepre- 
velden naam !

W at strijd  en zie lesm art is er g e 
koppeld aan iederen naam onzer g e 
bannen leiders !

Heel V laanderen moet daarom te 
A alst komen toonen dat het naar den 
w il en het voorbeeld van Borms g e 
groeid is tot één m assa vast besloten 
zich niet langer te laten w urgen

D ààr moet een kreet opstijgen van 
hulde aan de voorvechters van het 
eerste uur, m aar ook een kreet van 
onvervaarde opstanding en V iaamsche 
tróuw , van eeuw ige liefde en eeuw igen 
haat!

Op 22 April moeten alle V iaamsche 
harten opengezet om te ontvlammen 
door het heilig  vuur van den striid

Op 22 April moet te A alst ons le
vensbeginsel: Vlaanderen zelfstandig, 
samen met ons: Eerebeginsel : Amnes
tie door duizenden hooggehouden 
worden !

En hier richt ik me vooral tot de 
Vrouwen- en M eisjesbonden.

Komt in groot ge ta l getu igen  van 
uw liefde en trouw, g ij de ziel van 
V laanderen. Gij vrouwen die beter dan 
wie ook het zieleleed en offer b eg r ij
pen kunt omdat uw hart zoo innig en 
diep Dcminnen kan. Komt naar A alst 
en helpt ons een band te leggen  van 
kordate saam hoorigheid w aarin  alle 
strijdende V lam ingen omsnoerd zul
len zijn tot heil van Vlaanderen ons 
Vaderland !

V iaam sche vrouwen en m eisjes we 
rekenen op u !

Mevr. O. Maréchal-Vanden Berge, 
Provinciaal raadslid, Brugge.

UIT HET YPERSCHE
Ook het u iterste  W estland, de stro

ke van M eester B utaye zal haar steke 
staan in de grootsche inhuldigings- 
feesten te A alst !

Hoe de reis zal geschieden is nog 
niet opgem aakt, toch weze reeds ge- 
zeid dat onze deelname bedoeld wordt 
als een hulde voor de mannen van de 
daad w aarvan het A alstersche er zoo
veel bezit !

Zw ijgen en werken, weze ook de 
leuze voortaan der vele andere goed- 
meenende nationalisten die a l hun en
erg ie  verpraten of ten beste geven aan 
theoretische bespiegelingen w aaraan  
Vlaanderen een broertje dood heeft 
m aar w aarbij B elg ië het best stelt !

Vrienden uit A alst tot Zondag 22 
April. U it den u itersten  hoek van 
W est-V laanderen, w aar de o rgan isa
tie degelijk  werd aangepakt, galm e 
het «Leve het V laamsch Nationaal 
Vakverbond, leve de zw ijgende doe
ners van A alst !»

Yperling.

M unte hielt niet van haar. H ij was ’n 
vrouwenhater, heb ik reeds gezegd, 
en dat gold zoowel voor de vrouwen 
in den hemel als voor de vrouwen op 
aarde. Toen Dorke Vanham een paar 
ja a r  geleden de heiligen moest schil
deren, en toen hij over de nieuwe ko- 
leuren voor Sinte K atharina raad 
vroeg aan den pastoor, antwoordde 
deze hem : «V eur die madam stekt het 
zoe nauw nie». Dorke Vanham was 
echter geen vrouw enhater, vo lstrekt 
niet, en hij schilderde zonder meer St. 
K atharina naar de mode van die dagen, 
en de kosten waren navenant. Ze stond 
daar schoon, de eenige vrouw elijke 
heilige van al de pilaar-sinten , en ze 
had heur hand op haar hart liggen  als 
om te antwoorden op die u itgestrek te  
armen van Sint Ju lianus. Nu had pas
toor M unte een beetje sp ijt dat hij 
haar zoo w ein ig  vereerd had. Een 
mensch mqet toch kunnen vergeten 
en vergeven ! En hij zöng luide : «S an 
ta  K atrina, ora pro nobis». H ij knielde 
eindelijk voor den donkerkleurigen 
Ambrosius met gouden stool en zijn 
te lang koorhemd, die door de kru l 
van zijn staf stiekem  keek naar den 
geleerden Augustinus, of deze zijn 
open mond nog niet zou toedoen.

En toen hij aan a l die heiligen van 
Sichern had vaarw el gezegd, deed pas
toor M unte op zijn eentje nog eens 
den kru isw eg. M et zijn bevende ge-

NOG UIT YPEREN
Alet genoegen p laats ik m ijn naam 

onder den oproep tot deelname aan 
de algem eene V laamsch N ationalis
tische betooging van A alst op 22 April 
aanstaande.

Om de grootsche beteekenis die g ij 
aan die betooging geeft,

Om de wens.chelijkheid dat alle 
V laam sch-N ationalisten eens schou
der aan- schouder zouden staan  in een 
buitengewone machtsontplooing,

Om uw eigen sym pathieke w erk ing 
en o rgan isatie in dienst van V laan
deren

Zeg’ ik met genoegen tot alle Yper- 
lingen. tot a lle afdeelingen : tot ziens 
op 22 April te Aalst.

J. Leuridan.

MEESTER BUTAYE,
V olksvertegenwoordiger

geeft aan z ’n A alstersche vrienden de 
verzekering dat de mannen uit V laan- 
deren’s W esthoek met hen zullen zijn 
bij de inhuldiging van hun V laamsch 
Huis.

Hij richt zich tot a lle strijdgenoo- 
ten van verre als van bij om den op
roep van de dappere A alstersche s t r i j
ders onm iddellijk en ta lr ijk  te beant
woorden.

E. Butaye.

Uit Brabant
Aan alle afdeelingen en strijdmakkers 

uit het arrondissement Leuven.
Op Zondag 22 April a.s. wordt het 

mooie «Te huis» van onze w akkere 
strijdgenooten te A alst p lechtig inge
huldigd, alsmede dc v laggen  van het 
«Vakverbond» en van den «Vromven- 
bond». »

Een eenige gelegenheid voor alle 
V iaamsche N ationalisten om te m id
den der zoo bedrijv ige A alstersche 
strijdm akkers te verbroederen met 
alle gedachtengenooten uit gansch 
Vlaanderen.

Een eenige gelegenheid ook om daar 
ter p laats vast te stellen w at innige 
en verstandige sam enw erking van vele 
kleine V iaamsche menschen verm ag.

22 April wordt dus ccn heerlijke 
Viaamsche d ag !

Alle strijdm akkers u it het arrondis
sement Leuven worden dringend ver
zocht van nu af dien Zondag vrij te 
houden, van nu af schikkingen te ne
men voor de inrichting van groepsrei 
zen ... !

Zij worden ook verzocht, liefst zoo 
spoedig m ogelijk, hun toetreding te 
zenden naar het «Inhuldigingskom i- 
te it» , V laam sch Huis, M olenstraat 57. 
Aalst.

L aat ons bij dc strijdm akkers uit 
andere gew esten niet ten achtere b lij
ven !

Heel het strijdende V laanderen 
wordt op 22 April te A alst saam ge- 
roepen, om er anderm aal een plech
tige geloofsbelijdenis in V laanderen af 
te leggen.

Die dag staat in het teeken van 
hulde aan den grooten m arte laar Dr 
Borms en aan alle slachtoffers voor 
V laanderen.

Die dag ook moeten allen op post 
zijn !

Pieter Finné.

Met onze beste gelu ljw enschen voor 
uwen ondernem ingsgeest en tot 22 
April !

L. VERELST, 
Voorzitter VI. Front, Aarschot.

Ook Mechelen doet mee!
Om de heerlijke beteekenis w aarin  j 

ge uw lokaal en vlaggen inhuld iging 
stelt,

Om de opbouwende kracht die 
s traa lt uit uw strijd  en mv o rgan i
satie,

Om de warm e vriendschapsbanden 
die ons aan m ekaar hechten 
Zal ik. en met mij e lke  afdeeling uit 
m’n arrondissem ent Mechelen op 22 
April te Aalst zijn.

H ierbij m ’n toetreding.
De andere volgen

WARD HERMANS.

Arrondissement 
OUDENAARDE-RONSE 

Allen naar Aalst op 22 April
Ter beantwoording aan de uitnoo- 

d iging ons toegestuurd door het Inhul- 
d igingskom iteit van het Vlaamsch 
Huis te A alst, doen we een dringen
den oproep tot alle strijdgenooten van 
ons arrondissem ent om den Zondag 
22 April op post te zijn in A alst, om 
deel te nemen aan te betooging.

De toetreding wordt gevraagd  van 
alle Vossenbonden, VI. hoogstudenten
en VI. M eisjeskringen , partijgroepen 
enz.

leder begrijpe zijn plicht !
Namens den Gewestb. Ronse-Ouden.

J. LACROIX.

Uit Waas'and
Inhuldiging Vlaamsch Huis, Aalst

Viaam sche N ationalisten uit W aas
land, we rekenen er op dat ge den 
22 April zult vrijhouden om allen als 
één man in A alst aanw ezig  te z ijn !

De inhuldiging van Vlaam sch Huis 
moet een plechtigheid worden w aar
op AL de Viaam sche N ationalisten der 
Federatie m ekaar ontmoeten !

De hulde staat in het teeken van 
trouw aan het aktiv ism e, aan Dr 
Borms, aan alle gestorven of verban
nen aktiv istische teiders.

A alst was a ltijd  paraat om het 
W aasland bij te springen in zijn h ar
den strijd . W ij, W aaslanders, van on
zen kant, zullen het als onzen aller- 
eersten plicht aanzien onze broeders 
uit het A alstersche te toonen dat we 
hunne hulp op prijs stellen en daarom 
zullen we zoo ta lr ijk  m ogelijk aan
w ezig zijn op 22 April in het Vlaamsch 
Huis.

Neemt dus allen van nu af reeds 
uwe schikkingen.

Het Bestuur, 
VI. Front-Kr. Volkspartij, St Niklaas.

En of dees tijd ook hard is, 
en of de toekomst zwart is 
en of vee! smarten steken 
en of veel harten breken.
En of de nood ook groot is 
en msnig droom reeds dood is, 
wilskrachtig als verdrukten 
en trotsch als die nooit bukten, 
gewapend met wat recht is 
b- 9tr?j«?»n wij wat slecht is,

M. R. BREYNE.

Schoenmagazijn 
fi. uandenberghe-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote keus van mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. gcedkooper dan de konkurentie.

Ook verkrijgbaar aan de voordeellgste 
prijzen : kinderschoenen, pautoffels.
schoenkreem der beste merken.

Dweiïs, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgprief.

Het huis gelast zich met hersteilingen.

ECZEMA
huidui'slag, roode vlekken, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in alle apotheken. 

1SEG IEM : Apotheek LALEMAN.

broken stem zong hij dan voor het 
laa tst in Sichem ’s k e rk : «S tabat m ater 
do lorosa»; hij sukkelde van de eene j 
sta tie  naar de andere, en keek naar 
de beelden van den kruiswreg die hij \ 
zoo goed kende. En het w as een j 
schoone zomermorgen en een lichten
de straa l glansde door het hooge raam  
om zijn oude g rijze  hoofd. A lleen de 
koster, die in de sak ris tij gebleven was 
heeft dit afscheid van pastoor Munte 
in de kerk  bijgewoond, en hij zei la 
ter dat hij nooit iets zoo tr ie stig s  had 
gehoord of gezien.

M et den trein  van drie uur zou hij 
vertrekken , en te één uur verliet hij de 
pastorij. H ij wou niet in zijn k arre tje  
door Pruis gevoerd worden, hij g ing  
alleen, op zijn stok leunend, omdat hij 
alles nog eens wou bekijken. En al de 
menschen die rond de m arkt wonen, 
w aar hij langs moest, stonden voor 
hun deur. Hij moest overal nog eens 
de hand geven, een woord zeggen, de 
kinderen over den kop streelen. En 
die te ver af stonden zw aaiden met 
hoed of hand, en vele vrouwen hielden 
den voorschoot voor de oogen. Ze 
voelden allem aal dat er u it Sichern iets 
w egg ing  dat er zoo innig bij behoor
de, voor goed w egging, en dat m aakte 
de menschen treu rig . Aan den uithoek 
van de m arkt gekom en, voor het huis 
van den kantonnier, b leef pastoor 
M unte even staan. H ij overzag de

m arkt en de menschen die voor hun 
deuren stonden, al die menschen die 
hij had gedoopt, onderwezen in de 
k ris te lijk e  leer, getrouwd. H ij keek 
langs de gevels der huizen, de v ier z ij
den van de m arkt langs, en over de 
boomen, en n aar den ouden toren 
ginds boven de huizen, da't daar alles 
zoo ru stig  in de schoon zomerzon te 
blinken lag, en dat hij in zijn kop 
wou m eedragen als de laa tste  herin
nering. En toen hij zich «m keerde om 
verder te gaan, schudde hij even heel 
droevig zijn oude hoofd... Zoo is pas
toor M unte dan u it Sichern w egge
gaan.

En, natuurlijk , drie weken la te r wras 
hij dood. ’t Verwonderde de menschen 
van Sichern niets. W as hij bij hen kun
nen blijven, dan had hij nog jaren  g e 
leefd, daar waren ze zeker van. Toen 
ik la te r op een Zondag in de kerk 
kwam, en daar een andere nu de hoog
mis deed, dan w as het mij opeens of 
er een nieuwe kerk  in Sichern g e 
bouwd was.

En, pastoor M unte, daar is in ons 
döïp, geloof ik, niemand die een por
tret van u heeft, m aar al degenen die 
u er hebben gekend, die hebben met 
liefde en dankbaarheid uw herinnering 
bewaard, en die zijn allem aal eens om 
te zeggen dat er den dag van vandaag 
geen pastoors meer zijn zooals g ij . . .

EINDE

Wat de Viaamsche landbouw dus noodig heeft, is ten eerste een 
pachtwet die de onafhankelijkheid d er boeren ten opzichte der land
eigenaren beschermt, die een langere periode dan de driejarige die nu 
wordt voorgesteld , voor de pachtwet vaststelt, d ie de bestaande g e 
bruiken omtrent vergoed in g voor de bestaande gebruiken wettelijk 
sanctioneert, d ie alle bepalingen omtrent het gebruik van chem ische 
meststoffen en dergelijk e, die worden opgenomen terw ijl iedereen hen 
overtreedt, om den pachter rech teloos aan den landeigenaar over te 
leveren, n ietig verklaart en die den pachter toelaat den grondeigenaar, 
zooals in Engeland, tot bepaalde grondverbeteringen te dwingen.

R. VAN GEN ECHTEN. 
fVlaanderens econom ische ontwikkeling na den o o r lo g ).

Ulaanderen’s Economische
in  h e t heden

2. — De Katoennijverheid.
Ten tijde der m achtige V iaamsche 

gem eenten in de 14® en lS” eeuw, wras 
het de w olnijverheid die aan onze ste 
den rijkdom  en macht schonk.

W ij hebben den ondergang der w ol
nijverheid beschreven. In de ló" eeuw 
w as de wolnijverheid in V laanderen 
dood en zou n iet m eer herleven. Zoo 
waren er in het ja a r  III (1795) nog 
enkel 115 wolspinners en 5 weversba- 
zen met 48 w erklieden in het gansche 
Gent te vinden. M aar toen ontstond 
in V laanderen en vooral in Gent een 
nieuwe n ijverheidstak voor w ie een 
schitterende toekom st w as w egge 
legd : de katoennijverheid. Het w as in 
1801 dat Lieven Bauwens de mule-jen
ny of spinmolen en de katoenn ijver
heid in zijn vaderstad invoerde. Gent, 
de doode stad, herleefde; overal ont
stonden fabrieken. In 1802 waren er 
nog slechts 220 katoenspinners, in 1810 
telde de katoenbew erking 10.000 a r 
beiders. Nooit beleefde men zulk een 
voorspoed in zoo korten duur. De k a 
toenspinnerij en w everij was voor 
goed te Gent gevestigd  en zou blijven 
bloeien, ondanks die drie hevige cri
sissen die zij in de 19° eeuw te door
staan had : in 1814 door den val van 
het Fransche ke izerrijk , in 1830 door 
de Belgische Omwenteling, in 1862 ten 
gevolge van den secessie-oorlog in 
Noord-Amerika. De twee eerste w a
ren het gevolg van een verenging der 
afzetm arkt. De laatste  had als oor
zaak een gebrek aan grondstof, aan 
katoen. Bij elke crisis verlieten dui
zenden Gentenaren hun geboortestad 
voor het Noorden van F ran k r ijk ; z o o  
is da textielnijverheid te Robaais en 
te Tourcoing ontstaan. Slechts een 
enkel woord over deze crisis van 1830. 
De Gentsche n ijveraars waren er in 
gelukt, na het sluiten der Fransche 
m arkten, de m arkt van Oost-Indië te 
veroveren en verzonden aan voordee
lige prijzen groote hoeveelheden k a 
toenen stoffen naar de Nederlandsche 
koloniën. De Belgische Om\y.çntelitig 
kwam alles vernietigen.H et verwerken 
van katoen dat in 1829, 7.500.000 kgr. 
overtrof, was in 1831 to t 2.000.000 kgr. 
gevallen en g ing  de 5.000.000 kgr. in 
lange jaren  niet te boven. In 1829 w er
den er 350.000 stukken geweven ter 
w aarde van 28.420.000 frank. In 1834 
w as de productie te t 112.000 stukken 
gedaald, te r waarde van 12.245.000 fr. 
Van 1829 tot 1839 verminderde het g e 
tal katoenspinnerijen van 77 tot 53. 
De katoendrukkerijen hadden in 1829,

Provinciën
A n t w e r p e n ..........................................
B rabant ....................................................
W est-V laanderen . . . .  
Oost-Vlaanderen . . . .  
L im burg . . • .
H en eg o u w en ..........................................
L u i k ....................................................
L u x e m b u r g .........................................
Namen . . . . . .

D aaruit ziet men dat in de voor
naam ste W aalsche provinciën de n ij
verheid sneller toenam dan in de 
Viaamsche. A lhoewel hier enkel spra
ke is van de eigen lijke werklieden (de 
huisnijverheid w aar de verm indering 
veel aanzien lijker is, niet m edegere- 
rekend), ondervindt men dus voor 
W est-V laanderen een afname, voor

300.000 stukken bew erkt, in 1839 nog 
enkel 117.000. W at de werkende stand 
aan de staatkundige verandering ver
loor, beseft men reeds. Het loon van 
een katoenwever, op 1 Oogst 1830 nog 
2 frank, bedroeg even 0.62 fr. op 1 Ta- 
nuari 1835 ! In dat gezegend ja a r  1835 
vond men de laagste  loonen die ooit 
in de katoennijverheid te Gent be
taald  werden.

Doch hier ook kwam  langzam erhand 
verbetering : onze katoennijveraars, 
door het op voet volgen van eiken 
technischen vooruitgang, door het op
sporen van nieuwe afzetm arkten , — 
en ook door invoerrechten op de g a 
rens — gelukten er in de productie tot 
op een bevredigende hoogte lierop te 
voeren.

Gent b lijft, volgens de laatste  op
te lling , het centrum der katoenn ijver
heid in België. Op 40 spinnerijen zijn 
er 20 te Gent gevestigd  met 4272 a r 
beiders op 7494. Deze cijfers bew ijzen 
verder dat de fabrieken van Gent. w aar 
de katoen bew erkt wordt, de grootste 
zijn van de soort. Een zeker aantal 
ondernemingen werden in andere g e 
deelten van Oost-Vlaanderen opge
richt, sedert men, om aan hooge loo
nen en aan den invloed van de vak- 
vereenigingen der stad Gent te ont
snappen, begonnen is w everijen  op het 
p latteland te vestigen. Aldus zijn fa 
brieken ontstaan te Sleid inge, Somer- 
gem,^ W aarschoot, W etteren , Laarne, 
en Seveneécken. Dendermonde, Lo- 
keren, St N iklaas en Ronse maken 
verder kleinere centra uit van de k a 
toennijverheid. In zijn geheel geno
men, heeft men in Oost-Vlaanderen 
meer dan de tw ee derden van al de 
w erklieden die in de katoennijverheid 
w erkzaam  zijn.

* * *

Uit de medegedeelde cijfers b lijk t 
dat de textie ln ijverheid , al b lijft haar 
beteekenis als industrie aanzienlijk , 
als bezigheid voor velen in sterke mate 
ach teru itg in g : de vlasnijverheid , alis 
w ellicht haar productie gestegen  door 
de tiendubbele kracht der machienen, 
verschaft niet meer het bestaan aan 
een gansche bevolking en de katoen
nijverheid heeft, ondanks haar ontw ik
keling, slechts in betrekkelijke  mate 
den overvloedigen handenarbeid kun
nen gebruiken. En dat in een tijdperk 
w aar men een snelle ontw ikkeling van 
de andere industrieele bedrijven be
leefde. Zoo hield het aan tal w erk lie 
den op verre na niet ge lijken  tred in 
alle provinciën van het R ijk .

Aanial werklieden in Verlioudi- e van
fabrieken werkzasm in 1846 tot 1896

1846 189S
22.400 63.400 283 t. h.
34.200 115.300 337 t. h.
37.300 32.700 85 t. h.
43.900 87.400 199 t. h.
6.700 7.800 166 t . h.

75.800 204.300 270 t. h.
53.700 136.400 254 t. h.
4.600 7.900 172 t . h.

14.100 34.800 247 t. h.

PROV1NTIËN

Luik . . . .  
Henegouwen . 
Oo«t-V!aanderen 
West-Vlaanderen 
Antwerpen

Op 100 inwoners vond men in

Oost-Vlaanderen geenszins een ver
m eerdering gelijkstaande met die der 
W aalsche gewesten.

Dit verschil in de industrieele ont
w ikkeling  komt nog beter uit door de 
berekening van het aantal inwoners in 
de jaren  1846 en 1896 in de e igen lijke 
nijverheid (huisnijverheid niet inbe
grepen), bedrijv ig  :

Op 100 inwoners vond men in
1846
11.85
10.70
7.00
6.96
5.67

1896
16 60 werklieden. 
19.48 »
8.72 >
4.19 »8.68 »

PROVINTIËN 
Namen . . . 
Brabant . . , 
Limburg . . 
Luxembnrg 
Het R(jk . . .

1846

. 5.41 
. 5.21 
. 3.76 
. 2.08 
7.25

1896

10.04 werklieden 
9.51 »
3.47 »
3.66 »

10.63 »
Het reeds zeer hooge percentage 

van 1846 is voor Henegouwen in 1896 
schier verdubbeld. Voor W est-V laan 
deren heeft de nijverheidsontw ikke- 
ling b lijkbaar met den bevolkingsgroei 
geen ge lijken  tred gehouden.

De gevolgen der hooger geschetste

evolutie verdienen ten volle onze aan- 
1 dacht. U it de studie van de hedendaag- 

sche nijverheidstoestanden, met be- 
brekking tot de*Vlaamsche gewesten, 
valt er in menig opzicht nog meer te 
leeren.

Het herstel van B elg ië , dat voor het groo tste  d eel ten go ed e  is 
gekomen aan de Waalsche industrieën, die aldus op de kosten der 
gem eenschap zich een moderne outillage hebben kunnen verschaffen  
is voor ons een gro o t d eel door Vlaanderen betaald.

Het is revoiteerend na te gaan hoe a rg lis tig  men er in g es la a gd  
is d e landbouwers en kleine burgerij, door hun voorkeur voor beleggin 
gen  met vaste renten er  toe te brengen de g eh ee le  last der kostrn 
van schadevergoed ing op zich te nemen, terw ijl ook de stabilisatie 
g eh ee l ten hunnen koste is doorgevoerd .

R. VAN GENECHTEN.

i

Stut en steun, wie in ’t gevecht is 
Tegen al wie knecht of slecht is 
Voor wat echt en recht is.

POL DE MONT. \ 
I

Alle Vlamingen 
aboneeren zich

op ons blad



Gij allen die min of n eer onderhen ig 
zilt aan b -fstkwaïen : Bro chui, Griep  
A-sthma, Keelontsteking, H- esten, Ku 
cht-n e -- Fluim en, indien gij tot hiertoe 

allés beproef i hebt zond; r afdo. nd effekt te bekomen, indien ^ij hopeloos zijt en mismoe 
dig, '••'ergfet niet d a te r  een midde! is dat sind? 50 jaree duizenden en dui ^nden hppt-looze 
gevólien ger;ezeu heeft. Neemt ook dit mi Jdel :

miwtm mm tsis, mm zaü, mtêmiM
V olst de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig g eb ru ik  da d i ep s t  ingewortelde borst
ziekten uitroeit en geneest, en a ldu s  7 b e s t  voorbehoedmiddel is tegen d e  tering en ’i zekere geneesmiddel van
Schrijft om Inlichtingen aan M A R T IN  TOMS, Apotbeker>Special$*t, 112, Wetstraat, Brussel A S T »  

of wendt U rechtstaens tot uw apotöeker die U het gevraagde z~i  bezorgen..

P R Ü F E N  : Zonder Zalf 17,50 fr., mst Zalf 25 ïr., Microbenpilldi 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr„  Serie van 6 weken 185 fr.

H e t  O u d  ß i e r  d e r
is gekend voor SMitrij le Arend „

't g s z o n d s t e ,  k l o r k s t e ,  a a n g e n a a m s t e

Ä . Loiwa@ge-¥erstraete, Cortemarck

in den

Zilveren Dos
Alles aan zeer 
voordeelige prijzen

Ó nmogelijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediering

GEZUSTERS STROBBE
G entstraat, 5 7 ,  Iseghem

Overgroote keus van alle slach 
van Pelsen en vellen mantels.

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachiig !
Voor \i**e elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radioinstellingen, wendt u tot 't huis

H E N R I S I M O E N S -SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van nieuwe en okasie motors.
Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

Z A N N E K I N
DUBBEL BLOND B I E R j^ fe ,  
gezo d, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. V E f t L E M O E L O O

Alleenvetkoop voor Iseghem en omliggende :

S M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

Allergunstigste prijzen voor herbergiers en koffiehuizen C

Neringdoeners, zoekt uw  profijt.!.!

De schoonste k inders . . . .
zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

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

DE DOOS 1 ,50  FR.

Leest en verspreidt
nf

D e M a n d e lg a lm

K a th o lie k -  V laam sch-N ationaal 
W eekb lad  voor Iseghem. 

en Omliggende

DE VALLENDE  
ZIEKTEN !

EEN ENKEL GENEESMIDDEL
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
P r i j s  :  3 0  f r a n k :

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

en nooit of nooit schadelijk is
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 Jaar duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreek* b« den b^reider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

i l l t e
P O E D E R S

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

H e o fd -  e n  S c h e l e  H o o f d p i jn .  ‘Z e n u w l i jd e n ,  
H sv ag je  T a n d p i jn ,  R h e s u m a f ie k ,  G r ip p m

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

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

uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p oth ek er "Vandenbussche
4 9 ,  R I J S E L S T R A & T , 4 3 ,

Prijs 4,50 frank Prijs 4,50 jrank
M EEN EN

Prijs 4,50 frank

W A . A . H O M  ?

l i l

zijn de MONO POEDERS verkieslijk dan alle anders produkten van gelijken aard ?

zij onmiddelijk de hed^e pijnen stillen. • 
zij altijd genezen daar waar a lle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de tnaag nooit vermoeien. [nebben,
zij door meesta! de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

worden, om h nne menigvuldige geneHfigen, aeifs ia  de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hum t a aangename« s naak, door de moeiiijkste 
'personen gemakkèiijk ingennmen wórd* n. 

zij in geen* cachetten zijn, en dus door de teerderste magen 

verdragen worden.
TE KOOP (N ALLE GOEDE APOTHEKEN 12  p a k f & s  4 , 5 0  f r .

in doozen van : 2 5  p a k  j a s  8 , 0 0  f r .

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

Albenc Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM 

Artikelen voor St N iklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen, Cnocoiade. Dessert, Biscuits, Pralines, Fondants, 

Suikers, Doopsuikers, Chocolade 'in reepen en in pakken.
Groote keus van Spekken, e-.cc.rce. acidulé, forré.

Eierkleursil voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL I n ’t klein

B i j a s o n d e r e  P r i j z e n  v o o r  V o o r t v e r k o o p e r s

PI ANOS
ß. Van Kyfte

G e n t ,  N e d é r k o u t è r ,  3 2  ß@ nf
(dicht bij net Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van Be’gië ea ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 pianos.

n e . köocsö* ;  ïFszzjassaug. r*
I  p g p

:,é'4 /À. ■ —* u, *

k
KEÎ ZEK'rnHEID V C" MVO Q£NEZEN/ I

I w c j m p s i r A j i  i  «  i
ÂPOTHEK'i>EVVÂp/iscH^ g

QI£l«£STRÄrtT - ßmVSEf&EM . I

‘ Ê~' : s p e c i a a l  fe
VOOR SÆ;N0. HAARWOffci I 

BAARDZIEKTE, 0£ÜKT£ en au £ ANDERE §
m, #■ 'W  f. ■■ I
v  KL»ÜL. 4 « è  :4 ï'& %

TE VERKRIJGEN
in alle Isegherasche Apotheken

FAÜIILIEZiEKEBOtlD SCLISBELABS
«MIMISCH HUIS ISEBHEHI

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralef]
Opereraiie
Geboorte
Sterfte

En telt reeds m**er dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE I

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

o n  o n ç  b l a d
——— —■»—«—■»m-««t  ....................

Dmkkerij « Volksverheffing » Aaist. 
Onderwijssiraat, 14,

wmmmm.
HU I S

A .  V a n  H e e - F o n t e y n e
B r u g s t r a a t ,  17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreek machietun) 

i en pl ten (disques) van aile
' merken aisouk allerhande

tnuzieM,-'strurnenten, zooals Harmonicas, 
Viole'-, Msndoiinen enz.
—: Alletoebehoorten :—

JLiefhebbers
VAN SCHOONE BOEKEN.

In den Boekhandel« Volksverheffing » 
ts Aalst, OiHh'rwijsstraat, 1.4, zijn de 
volgende boekwerken te verkrijgen :

Van den geesïigen schrijver F e lix  
TIMMERMANS:

Ingen. G*-b.
1. P a iie ie r, 8S form. fr. 22, ~  30,—
2. Schemeringen van den dood

1 8 , -  3 0 . -
3. Boudewijn 36,— 46,50
4 De zeer schoone uren van
Juf vi. Syrnforosa Begijntje 15,—
5. Het Kindeken Jezus ia
Vlaanderen 22,—- 30 —
6. Uit mijn rommelkas rond 
het ontstaan van Pallieter
en Kindeken Jezus 15,  
7. Anne-Marie 22,— 3o]—
8 Driekoningen Tryptiek 12,— 15. —
9 De Pastooruit den bloeien-
den wijngaard 22, -  30 ,—
10. Het Keerseken in de
Lantaarn 22 — 30,—
11. Nsar waar de Appelcie
nen groeien 30,— ' 39 —
12 Schoon Uf r 30,— 39,—
13 Mijnheer Pirroen i2 ,— 15,—
14. Ef- W aar de Ster bleef
Sdlïe Staan 12,— 15,—
15. Leontienfje 12,— 15,—

Bij afname van de eeheele verzameling
! is de prijs va ■? de 15 deelen, ingenaaid 
! 250 fr., gebonden 370.
ï Om deze boeker., benevens vele an

dere te ontvangen, hoeve men slechts het 
bedrag ervan, plus 0 60 fr. < ocr vprzen- 
d i' gsknsfen, met de aanvraag naar het 
bureel te stureïi.

Hebt gij pijnen in de lenden ?
Kunt g ij moeilijk of pijnlijk 

uw water maken ?
Is uw water troebel of te sterk gekleurd ?
Lij at gij aan jicht, heup oj lendenjicht ? 

Zijt gij door Rheumatiek gekweld ? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?

Is geheel uw lichaam ontsteld 
door een vuilen brand ?

1
Dit alles zijn de zekere kenteekens d r t uwe 

N ie re n , B la a s  o f  Leve r
ziekelijk zijn en gij zoohaast mogelijk uw toevlucht moet nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

?
D a f f l a  P i l l e n

EN

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

Ontelbare geHilgschriften van genezi"- 
gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, rijn het beste 
bewijs dat zij alleen in staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig ie 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOKDE APOTHEKEN :

OOEDE WAAR PR IJST  ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kachels en u n i r t i
wendt u tot

Berm. M iere -§öpck
R o a s d a s r e s t r .  8 8 ,  I s e g h e m

Magazijn van vertakt, aluminium en 
genike^eerd keukengerief, waschkuipen 
in galvai i«é, kinderbaden, wsschfour- 
noken. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van da beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gazinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Fotograf n Encadreurs

Kunstschild rs

P ro b e e rt eens
met de produkten van

tl
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderlijsten en kaders

Eene schoone voorraad in alle slach 
steeds voorhanden

VOOR UW

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J . L E F E IIE K E -IIV S E IT IIIY T
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en vernissen. 
Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, tapijten, traploopers en karpetten

Tro u w e  bediening Laye prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijüanüsn : Antuusrpan & Bortriih
Agentschappen :

Brugge, Crombeke, Poperinghe, Harelbeke, Moeskroen, Thielt.
Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Xapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  TE ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

7
fl ■■■

Waarom hoesten ah  BORSTPILLEN LALEMAN 
U radikaal 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 Fleren Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 63

KORTRIJKSCHE BOUUU- 
■ EB HYFOTHEEHKflS -

BUREEL :

6roote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Si.reekdraad 382.

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

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

Opmaken van P la n s  en B estekken  
voor ’t bouwen van huizen, v illa ’s, 

fabrieken, enz.
— Allerhande Verzekerinqen — 

B ra n d  - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

mm

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

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


