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Een hartig Woordje
aan Volksvertegenw. Alfons VanHoeck

oud-lid van de gemengde militaire commissie

Geloof niet dat we zeer te leu rge
steld zijn, m ijnheer Van Hoeck.

Er was iemand die aan een leider 
van de frontpartij na de w apenstil
stand schreef : «A ls ge mij een brood
winning kunt verzekeren, stel ik mijn 
kandidatuur als V laam sch-nationalist 
in mijn arrondissem ent».

De leider van de frontpartij had nog 
geen broodwinning voor zich zelf, 
zoodat de iemand in kw estie zijn kan
didatuur ste lde... tegen de V laamsche 
nationalisten.

Zoo «iem and» kan ons natuurlijk  
niet meer teleurstellen .

Daarbij, m ijnheer Van Hoeck, g ij 
behoort tot een groep, of moeten we 
zéggen, een bende, die sedert lang zijn 
of haar volle m aat heeft gegeven.

Op een bepaald oogenblik zetten de 
leden van die bende een hooge borst, 
steken een tirade af ter eere van hun 
politiek van practische verw ezen lij
k ing en beweren dat ze w at groots 
gaan  doen: ze zullen een katholieke 
Vlaam sche oudersbond stichten.

De Standaard brengt over tw ee ko
lom gedrukt een in Napoleontischen 
stijl geschreven m an ifest....

M aar te Mechelen rim pelt er ie
mand zijn voorhoofd, trek t even de 
wenkbrauwen sa rryn nJ»n 
oude k lass ieke : «Üuos ego ...»

En de kath. VI. Oudersbond met het 
m anifest incluis verdw ijn t als een op
geschrikte mol onder den grond.

E r was ook eens sprake van een 
V laam scïi college te A ntw erpen ...

Och. in of buiten het parlem ent 
b lijft de haas het zinnebeekl van uwe 
dapperheid, van de uwe, m ijnheer Van 
Hoeck en dok van die uw er bentge- 
nnoten.

Het m ilita ire v raagstuk  was anders 
wel iets van belang, m ijnheer Van 
Hoeck.

Ik sprak voor enkele maanden met 
een C atalaan  over hunnen en onzen 
strijd .

Een van de eerste vragen die hij 
mij stelde w as : «Hoe staat het met 
uw invloed in het leg e r? »

Toen ik hem de sam enstelling van 
het Belgisch officierenkorps had ver
k laard  vond hij dien toestand zeer be
denkelijk  en hij begreep beter het ac
tivisme.

Nu kreeg  V laanderen een kans om 
ook in het leger een V laam sche ves
ting  op te bouwen...

Als acht man van de Kath. VI Ka- 
mergroep van oordeel w aren dat het 
Belgisch officierenkorps nu lang  g e 
noeg een u itslu itend franskiljonsche 
vesting was gew eest en den moed 
hadden om te verk laren  dat dit moest 
veranderen, dan haalden die acht man 
hun w il erdoor.

W e dachten nog : Poullet heeft in 
1926 ondervonden dat een franskil- 
jonsch officierencorps w el gev aar lijk  
kan zijn voor een V laam sch-dem ocra- 
tische regeering. Toen hij op het plein 
voor het legerm uzeum  werd u itg e 
jouwd en bespuwd door de B russel - 
sche fa sd s te r ij en dat in aanwezigheid 
van de generaals, de officieren, de gen
darmen en de politie,, zal hij toch wel 
even hebben nagedacht.

Hadden er op dat oogenblik V laam 
sche divisies in V laanderen gelegen, 
aangevoerd door V laam sche officie
ren, misschien dat de regeering  Poul- 
let-V ander Velde heel w at vasteren 
bodem onder de voeten zou hebben 
gevoeld. Een kleine m ilita ire  wande
ling van deze V laam sche divisies naar 
B russel zou op dat oogenblik m is
schien wel de «openbare m eening» van 
de Brusselsche pers in voldoende 
mate hebben geru st gesteld  en zelfs 
de heeren u it de bankwereld zouden 
misschien niet heelem aal ongevoelig

zijn gew eest voor deze argum entatie .
J a  wel, meneer Van Hoeck, in de 

m ilita ire  commissie heeft Poullet zelf 
het voorbeeld gegeven van onderda
nigheid ... m aar hoe bekeken die gene
raals U en Poullet en M arck? Mocht 
ge soms een krant halen of een g las 
bier gaan  bestellen voor die heeren 
en k reeg t ge dan ook een fooi?

Ieder keer als ik Poullet zie. zinkt 
mijn moed in mijn schoenen, m ijnheer 
Van Hoeck. Dat de leider van een 
Volk dat s trijd t om zijn leven? ! Hoog- , 
stens goed om ’s Zondags in de hoog
mis rond te wandelen met een steek j 
op zijn hoofd, een p ijke in zijn hand 
en voor op zijn bo rst: «Eerbied voor 
Gods huis» en achter op zijn rug  : t 
«N iet spuwen». j

Poullet en daarbij dan M arck met 
zijn lijkbidderswezen van derde k las 
en g ij zelf erbij als stoelkeszetter.

W at moeten die generaals pret heb
ben gehad 1

Gij hebt uw eigen woorden inge
slikt, u zelf gelogenstraft, bekend van 
u zelf dat ge een stumper z ijt die geen 
k lare vorm kan geven aan zijn eigen 
k lare gedachten, g ij hebt de V laam 
sche legerd iv isies -verloochend, g ij 
hebt zelfs de oppositie van V laande
ren tegen het Fransch-jjeleisch miU-

J a  dat onschuldig Fransch-belgisch
accoordje.

Ik weet, m ijnheer Van Hoeck, ook 
Poullet vindt het onschuldig, m aar w ij 
vinden ook het wezen van Poullet on
schuldig.

Het Belgisch parlem ent zal in la a t
ste instantie beslissen of en aan welke 
zijde B elgië in den toekomenden la a t
sten oorlog de^l zal nemen aan  den 
dans, n ietw aar meneer Van H o eck ? !!

Het Belgisch parlem ent zal souve- 
rein zijn als in 1926 als de enorme 
meerderheid van het m inisterie Poul- 
lét-Vander Velde het moest afleggen , 
niet tegen de parlem entaire m inder
heid, m aar wel tegen de extra-parle- 
inentaire m inderheid: de bankwereld, 
het Belgisch officierencorps en de 
Brusselsche fascisterij.

En gelooft g ij, meneer Van Hoeck, 
dat het parlem ent in geval van crisis 
en oorlogsgevaar in W est-Europa, 
souverein zal beslissen aan w elke zijde 
Belg ië zal staan?

Als dat parlem ent kn ikt op bevel 
van de Fransche am bassade... ja  dan 
zal de schijn gered worden.

M aar moest dat parlem ent niet be
reid gevonden woraen om te knikken, 
dan zal het springen op minder tijd  
dan in 1926.

M aar anders zou de toestand er wel 
uitzien moesten er te B rugge, te Gent, 
te Antwerpen en te B russel V laam 
sche divisies liggen.

Dan k r ijg t  de w il van V laanderen 
een orgaan om zich te u iten, dan 
k r ijg t V laanderen een stem in het B el
gisch kap itte l, dan zou de Fransche 
ambassade te B russel n iet meer a l
m achtig z ijn ...

Och, noeneer Van Hoeck, g ij moet 
dat ook wel weten, ge zoudt dat ook 
wel w illen.

Er zijn er meer dan acht in de Kath. 
VI. K am ergroep die dat wel zouden 
wenschen m aar...

Durven he, meneer Van Hoeck.
Gij zult met een paar onnoozele 

taalw etvodjes naar huis komen en 
dansen en springen om u zelf en de 
anderen te troosten, behangen met 
papieren rozen als een m ilitiep lichtige 
die van het onderzoek komt.

En w ij, meneer Van Hoeck, w ij zul
len voort ons volk opvoeden tot meer 
nationaal zelfrespect en u gebruiken 
als heloten om aan ons volk te toonen 
het groote gebrek w aarvan  het zich 
beteren m oet: zijn grootsprakerige
lafheid.

De Landsbond pleit bij minister Jaspar 
om Amnestie. Dat de Landsbond de aan
gesloten katholieke Vlaamsche Volks
vertegenwoordigers 5 minuten ’n flinke 
houding inblaast en er is amnestie.

Uit onzen Pijlkoker

De schande der natie.
Vooruit schrijft een artik e l y o o t i  

am nestie en begint dit a ldus:
«H et is en schande voor de Bel

gische natie dat 10 ja a r  na den oorlog 
nog over am nestie moet gesproken 
Worden».

W e vinden het wel gew enscht er 
eenige belangrijke citaten  u it mede te 
deelen. Z iehier:

Brusselsche beunhazen en .Gentsche 
ö -w eërs  loopen nog a ltijd  met een 
versch ontdekten activ ist op den neus ;jt 
zij zoeken nog a ltijd  met een onver- 
aw akten ijver naar eeti gebeurlijk  
landverrader u it den tijd  . van den 
«lustigen  k rieg» , toen zij smeerden 
dan welvoorziene tafels aan de zijde 
van de Duitsche officieren en met een 
zelfvoldaan glim lach je uitrekenden, 
hoe lang dat «froliche spiel» nog wèl 
duren kon en hoeveel het hen nog wel 
opbrengen zou.

O Heeren van de «Nation Belge»,, 
en. g ij Gentsche zeeps, ge z ijt tam elijk  
diplomaat gew eest, hoor !Ge w ist zelf,, 
heel goed, hoe w ein ig  g ij het vader
land gediend had ten voordeele van 
uw  eigen beurs ; en daarom w as het 
goed in 1918, toen de piotten te ru g 
keerden van den Yzer, dat ge onmid
dellijk  de aandacht van het volk wist 
af te leiden van uw eigen persoontje 
en m aar aanstonds de gewenschte 
zondebokken w ist aan te duiden. 
Daartoe koost g ij : 1 . de m eiskes van 
plezier, w aarvan g ij het haar liejt 
knippen en 2 . de activisten.

En daarmede w aren de o n te lb are , 
z'eepbarons gedekt. Zij konden in allef 
gerustheid  hun marken 
leri. Het vaderland en hun eigen per
soontje warén gered en nu, vooruit 
m aar, op jacht naar versehe activisten.

Arme Belgische m entaliteit, schul
dig stelsel van tw ee maten en twee 
gew ichten, erger lijk e  kortzichtigheid 
van bourgois die het patriotism é in 
monopolium namen oin het zoodanig 
te m isbruiken, dat het prestige ervan 
voor a ltijd  verloren gegaan  is. Ge 
moet tegenwoordig tam elijk  gek zijn 
om aan het patriotism e van m. B uyl 
en tu tti quanti nog te gelooven als 
aan een evenw ichtige gedachte. Er 
worden' sedert enkele dagen en weken 
zooveel bokkesprongen gem aakt en 
onverantw oordelijke houdingen aan 
genomen, dat de- ernstige, nuchtere 
mensch zich straks zal beginnen af- j 

vragen of het nog wel goed is, onder 
de menschen te komen.

Het is louter onzin de zaak niet 
onm id dellijk  te begraven en aan iede- 
een die in een tijd , w aarin  alle gees
ten beneveld w aren en enkel het 
bruut gew eld spreken kon, zich aan 
de gezonde idee m isgrepen heeft, eens 
de onvoorw aardelijke vrijheid  te 
schenken.

Veel m enschelijfter w are het, de 
volledige am nestie te schenken. Het 
zou een zedelijké daad van de hoogst'e 
beteekenis zijn , de gevangenen in 
kw estie te verlossen. S trak s is het 
misschien te la a t?

Ingezien daarbij dat am nestie door 
ieder ernstig  mensch gewenscht wordt 
getu igen  de honderden moties, die 
sedert jaren  uit alle hoeken van het 
land naar B russel gestuurd  werden.

Het is voor alw ie niet eenigszins 
op de hoogte is van de Belgische poli
tiek  w ellicht een raadsel waarom  de 
zoozeer verlangde am nestie er nog 
niet is.

Er zit zeer veel in dat w e met onze 
tw ee handen kunnen onderschrijven 
omdat we het jaren  geleden reeds heb
ben geschreven.

M aar het b lijft voor de socialisten 
als voor B elg ië zelf een schande,

1. Dat de socialistische pers op w ei
nige uitzonderingen na, m eegelasterd 
en meegeheuld heeft met de patrio t- ■ 
ten ;

2. Dat de socialistische pers geen 
mond heeft opengedaan tegen  de in- 
kw isitie  van veiligheidsdienst, m ilita i
re gerechtshoven, enz.

3. Dat de socialistische leiders onder 
w ie Vander Velde, zich tegen am nes
tie hebben gekan t ;

4. Dat in vele p laatsen den verk ie
z ingsstrijd  der socialisten (to t in de 
laatste  verkiezingen zelf) w erd g e 
voerd met de argum enten der oor- 
logsrijken , w oekeraars en patriotten 
der 10* linie ;

5. Dat er op dit oogenblik nog soci
alistische voormannen zijn onder w ie 
Destrée, die te  velde trekken  tegen 
het verleenen van am nestie.

Zal «V ooruit» daar eerst eens op 
antwoorden ?

Kanonnen

Als de Belgische reactie zich in haar stellingen bedreigd voelt door den wil van 
de meerderheid van het land, dan zoekt ze een achterpoortje om veilig te ontkomen.

Maanden geleden wist ze tegenover de goedgeloovigen en de lammelingen het 
hooger belang van het land uit te spelen, om ons gekoord en gebonden aan de dicta
tuur der financie over te leveren.

Toen den algemeenen eisch tot onmiddellijke invoering van den zesmaanden- 
dienst, voor Vlaamsche en Waalsche legerafdelingen, haar verontruste, weet zede 
meerderheid der vertegenwoordigers in een gemergde militaire kommissie te lokken 
en deze de meening van den generalen staf op te dringen :

Deze meening is thans gekend door het eenparig besluit van de legerleiding en
de leiding van liberale, katholieke en k a th o lie l....................
groepeeringen, dat we kunnen samenvatten alsvo

c-demokratische 
gt:

Porton Munitie
Soldaten Kaders.

Vermindering van den diensttijd in ’t jaar één.
Geen Vlaamsche of Waalsche legerafdelingen, maar eenheid van kommando, 

op basis natuurlijk van de fransche taal.
In tegenstrijd met den wil van de overgroote meerderheid van het volk :
Versterking van het militari?me met grootere lasten en meer gevaren.
Alle beloften tegenover de kiezers aangegaan, werden met de voeten getreden, 

op signaal van het legérkommando.
Tegenover de lafheid en het verraad van de katholieke demokratie, spijts gene- — "™»|! 

ralen en ministers, zullen wij in het Parlement ten gepasten tijde den eisch stellen van een gansch volk :

Zesmaandendienst en geen dag meer Vlaamsche en Waalsche legerafdeelirgèn, in afwachting van 
ons eindideaal : ALGEMEENE ONTWAPENING. * ’ g

De feestcommissie van 1930.

In het S taatsb lad  verschenen de 
namen van degenen die door koning 
en regeering  aangeduid zijn om deel 
u it te maken van de Commissie van 
Feestelijkheden tot het vieren van de 
100°. v erjaring  van B elg ië ’s onafhan
kelijkheid.

Onder andere vinden w ij daaronder
’ffaffët^*TBrunetT'AndréT Ahsëelè'. —■ 
Huysmans n iet.

De volgende m in im alisten : Poullet, 
Van Cauw elaert, Van de V ijvere, 
B ru tsaert, René De Briiyne, Edm. 
Rubbens.

In de gemengde militaire kommissie

verklaarde zich generaal Jacques (de 
D ixmude) beslist tegen het inrichten 
van Vlaam sche en W aalsche reg i
menten.

En weet g ij w elk  argum ent die Ja ak  
van' Diksmuide tot staving zijner 
ziensw ijze aanhaalde? De zw arte sol
daten die ik in Congo heb aangevoerd 
met goede u itslagen , gingen heel gofed 
in het vuur op in ’t Fransch gegeven 
bevelen, zegt hij;

N egers en V lam ingen staan dus op 
gelijken  voet, volgens dien generaal. 
Dat is hetgeen w ij n iet ophouden te 
zeggen : V laanderen is een kolonie van 
B elgië g e lijk  Congo, en de Vlam ingen 
zijn eenvoudig kanonnenvleesch. Die 
Ja ak  van Diksmuide zegt ten minste 
rechtuit van w at anderen denken zon
der het te zeggen.

De dictatuur der financie.

Iedereen weet dat er sinds den oor
log een oneindig, een ontelbaar aan 
ta l w etten en besluiten zijn u itgevaar
digd aangaande de belastingen, • ta k 
sen, supertaks, zegelrecht, enz.

Iedereen wordt daardoor kolossaal 
in zijn dagelijkschen handel gepest.

De fiscus steekt zijn neus in alles. 
De rechtm atigste vrijheid is een ver
geten woord. De straffen zijn onge
hoord hard. De toevlucht tot het g e 
recht is een ijdel woord. De toestand 
is zoo rot en zoo zot dat de bestuur
ders in het m inisterie van financie de 
wetten en besluiten niet kennen die 
ze moeten doen toepassen.

Duizenden n ijveräars en handelaars, 
duizenden kleinhandelaars en w inke
liers zien hun dagelijksch leven ver
gald  door den schrik van het niet na
leven der fiscale verordeningen en dui
zenden worden beboet zonder m aar 
te beseffen of te vermoeden dat ze in 
’t een of ander zijn te kort geschoten.

M aar ziehier hoe de groote banken 
de w etten toepassen.

W ij nemen net voorbeeld uit de ba
lans van 1926 van de «Société Géné
rale de Belgique» de m achtigste bank 
van België.

De schatting van de waarden in be
zit beloopt ongeveer 150 miljoen frank 
die op de beurs aan 1216 miljoen frank 
gekwoteerd staan.

W e hebben alleen de belangrijk ste 
waarden uitgekozen.

Zoo zien w ij die echte eerste-rang 
vaderlandslievende Belgen die aan het 
hoofd staan van zulk een bank, een 
tekort aangeven van meer dan dui 
zend miljoen.

Zoo wordt de Belgische S taa tskas 
beroofd door die uitstekende patrio t
ten van w at een m iljard frank m ini
mum aan belastingen moet opbrengen. 

I W at dus door de Vlaam sche en 
W aalsche belastingbetalers zal be- 

; taald  worden.

En de duizenden agenten, ontvan
gers, controleurs, onder-directeurs 
van het m inisterie van financie vinden 
dat goed en weten daartegen niets in 
te brengen.

De Landsbond bekent.
De Kath. V laamsche Landsbond 

heeft aan den heer Jasp ar een schrij- 
KCn.7m £ ht ten voordeele van ainnes- 
trres beloôfôfr^V cuxjj^ ; -*: «= w t  in 

Niemand verwachtzrefrH iS^e lmn, . 
aan.

M aar treffend is de bekentenis van 
al de nederlagen die de Landsbond en 
Ie m inim alistische politiek heeft g e 
w ek t. L u ister m aar:

*
. W el heeft Z. M. de Koning bij 

de heropening van het Parlem ent in 
November 1918 «gelijkheid  in feite en 
in rechte» beloofd. Doch de opvolgent
lijke  regeeringen hebben de konink
lijke belofte gem aakt tot een ijdele 
poging om kinderen te paaien.

ï l e t  zou ons te verre leiden moes
ten we hier opsommen al de treu rige 
omstandigheden die onze Vlaam sche 
gemoederen sedert 1918 beleefd heb
ben. — om niet te gew agen  van de 
schrikkelijke toestanden waaronder 
de V lam ingen in het leger aan het 
front tijdens den oorlog hebben g e 
leden. W ij noemen enkel:

De p ijn lijke gedragingen  van het 
Parlem ent en regeering  tijdens de in
terpellatie van de heeren Van de V ij
vere, Van C auw elaert en Van de Perre, 

Het beruchte «20,000 fois jam a is !»  
van den toenm aligen M in ister van 
Ju stit ie  ;

De verm inking der bestuurlijke 
taa lw et in 1921 ;

De lijdensgeschiedenis der ver- 
vlaam sching van de hoogeschool van 
Gent, door Z. M. den Koning beloofd;

De woordbreuk gepleegd tegenover 
de Vlaam sche volksvertegenw oordi
gers in 1923 door den M inister van 
Landsverdediging, bij het stemmen 
van de wet op het legercontingent._

En clan, de gebrekkige toepassing 
van de bestuurlijke taa lw et ;

De hooghartigheid waarm ede de 
Vlaam sche belangen en eischen door 
de hoogere overheid behandeld en 
mishandeld worden ;

Het minachtend verwaarloozen van 
de V laam sche taa l bij de officieele 
plechtigheden en in zoogenaamde na
tionale middens ;

De verschillende regeeringsverk la- 
ringen die bevestigd hebben dat de 
«brandende vraagstukken», — w aar- 
tusSchen de Vlaamsche op de eerste 
plaats staan, — zouden gew eerd w or
den.

Dit alles getu ig t van een vo lstrekte 
onwetendheid of verregaande onder
schatting nopens den aard en de mo
tieven der V laamsche beweging.

En na zoo’n nederlagen wordt 
er nog een organism e gevonden 
dat zich serieus w il noemen en zich 
tot den Vlaam sch-hatenden prem ier 1 
van een Vlaamsch-hatende regeering  
richt van den verdrukkende staat Bel
gië.-

Arme Landsbonden wiens vaandel
d ragers de zooveelste nederlaag boe
ken in de gemengde m ilita ire kom
missie.

* Zomeruur.
Al • de uurw erken dienen een uur 

vooruitgezet in den nacht van 14 tot 
15 April.

• Ge moet maar durven.

De brave boeren die dachten dat de 
landpacht van 9  ja a r  gestem d werd 
volgens het voorstel van de V laam 
sche Nationalisten dat, met dat van de 
regeering alleen overbleef in de mid- 
denafdeeling der Kamer, zullen niet 
w ein ig  opgekeken hebbën bij het lezen 
van de aanplakbrieven die door de 
socialistische Algem eene raad werden 
uitgegeven.

-n in  S ‘ ■ "  .... ................................ . .______ i _ ! _
men was u it het wetsvoorstel door 
de V laamsche N ationalisten neerge- 
legd.-

W e komen op tijd  en stond hierop 
terug met voorstellingen en stemmin
gen.

j

De «Peuple» en de speculatiewoede.
De «Peuple» was wel het eenige 

blad dat de beursnoteeringen niet a f
drukte. De aandrang van de lezers is 
evenwel sterker gew eest dan de prin- 
ciepsvastheid van het socialistisch blad' 
dat voortaan de beursnoteeringen 
mededeelen zal.

De socialistische vertegenw oordi
gers zijn over het algem een dergelijke 
gewetensbezwaren over : er komen
immers sedert een heelen tijd  in de 
beursnoteeringen aàndeelen voor van 
socialistische bedrijven en er bestaat 
immers een socialistische bank die 
w erkt als om het even welke kap ita
listische inrichting en men kondigde 
eenige dagen geleden de stichting aan 
van een reuzenzaak in Congo, w aarin  
de heeren Anseele, Balthazar, M at
thieu, D’A sseler en andere socialis
tische m andatarissen zetelen !

De uitkomst.

In zijn anti-oorlogsnum m er van den 
VI. Oud-strijdersbond, lezen we :

«W e zijn verm inkt en gesneuveld 
in den strijd  voor het zelfbeschik
k ingsrecht der kleine volkeren, in den 
laatsten  der oorlogen, in den oorlog 
tegen het m ilitarism e. En nog nooit 
werden de volkeren meer gekneveld 
en verdrukt. Zie m aar:

Ita lië  en Zuid-Tyrol ; 
Cheko-Slovakije en H ongarië ; 
F ran krijk  en den Elzas ;
Engeland én Egypte ;
B elgië en V laanderen!
M et bekwamen spoed wrordt er be

wapend in plaats van ontwapend.
De voorbereidende strijd  om opper

macht op zee en in de lucht is aan den 
gang.

De hergroepeering der alliantie en 
der «entente» wordt door de geheime 
diplomatie, geheim er dan ooit, weer 
tegen elkaar gesteld.

Tot de uitbarsting zal komen en be- 
teekenen : Een nieuwen, frisscben,
vroolijken krijg : OORLOG».

W  raakroepend.

Sedert 1920 werd in B elg ië voor 
oorlogsdoeleinden reeds- 5.000.000.000 
(5 m iljard) frank vergooid.

En de m ilita ire staf vindt dat we 
geen bewapening, geen kader9, geen 
m unitie, enz., bezitten.

Een eerlijke bekentenis : we hebben 
5 m iljard besteed zonder iets te  be
reiken.

Indien inen die 5 m iljard  besteed 
had aan ontw ikkelingsarbeid , bescha
ving, huisvesting enz., van ons vólk, 
w at zouden we dan W EL hebben be
zeten !
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NAAR KESTER OP ZONDAG 6 MEI
I n  h e t la n d  r a n  T h o m a s  D e  B a c k e r

Het is nu ook wel goed dat onze 
lezers ecns vernemen hoe er gewrocht 
wordt in andere arrondissem enten en 
tot welke resu ltaten  de w erken g in 
der komen.

Ik werd in de laatste  tijd  een paar 
m aal in de gelegenheid geste ld  te 
spreken voor eer. aantal^ afdeelingen 
van het arrondissem ent Turnhout, het 
w erk- en werfgebied van onzen vriend 
Thomas De Backer.

En vooreerst een opm erking: deze 
u itw isse ling  van sprekers moest wel 
eens meer gebeuren. W e blijven veel 
te veel elk in ons eigen w erkgebied ; 
onze arrondissem enten zijn te herm e
tisch gesloten. Deze u itw isse ling  zou 
de verbroedering onder de nationalis
ten heel w at verinnigen en de eenheid 
en de eendracht in de partij v erste
vigen. Zoo veel m isverstanden zijn 
n iet bestand tegen een vriendschappe
lijk  sam enleven van een halve week 
en tusschen vrienden, die m ekaar per
soonlijk hebben leeren kennen en 
waardeeren, is de kans op m isver
stand zooveel k leiner a ls tusschen 
menschen die m ekaar m aar eens op 
geregelde tijdstippen of een p a r tij
raadsvergadering  ontmoeten.

En dan ook voor de leden van de 
partij is zoo een u itw isse ling  van spre
kers slechts aanw inst over heel de 
lijn . Ze k rijgen  door u itw isse ling  ten 
eerste al afw isseling. Een spreker 
m ag nog zoo gegeerd  zijn, toch ver
veelt hetzelfde geluid op den duur de 
m eest verduldige toehoorder. Daarbij 
iedere spreker heeft ook, w at gedach
ten en voorstellingsw ijze betreft, wel 
zijn specialiteit w aarover hij met 
voorliefde spreekt om het overige in 
de schaduw te laten. De u itw isseling  
brengt door heel de partij meer een
heid van denken en voelen, van me
thode en p rak tijk .

M aar laten we praten over den toe
stand in de Antwerpsche Kempen.

Om het met een woord te zeggen, 
de groei, de ontw ikkelink van de par
tij is g inder eenvoudig wonderbaar, 
en ik kan in dit geval het Turnhout- 
sche slechts verge lijken  met het a r 
rondissement Thielt-Roeselaere.

Verleden verk iezing behaalde Tho
mas De Backer in zijn arrondissem ent 
rond de 5500 stemmen. Gezien de om
standigheden was dit een verbluffend 
resu ltaat, w ant heel deze verkiezings- 
actie was één im provisatie.

Van een partij was er geen sprake, 
afdeelingen bestonden er niet, van or
gan isatie  geen spoor. Op de over- 
groote meerderheid der dorpen was 
er niet één enkel vertrouwensm an. De, ------ fjccu
flauw vermoeden van dat hun w erk 
vruchten zou opleveren.

Het gaf een resu ltaat, een onver
hoopt resu ltaat en Thomas De Backer 
werd verkozen.

Thoma* De Backer.
Een man in ’t parlem ent, een resu l

taa t w aar de -mannen uit het Turn- 
houtsche zelf verbouwereerd van 
stonden.

W aar zou die man het kiemende 
zaad, het uitpriemende p lantje naar 
behooren weten te verzorgen? Zou 
hij niet denken: ik ben er, nu m ag ik 
ru stig  bij de pakken gaan  z itten ? 

Geen nood voor, Thomas is een man. 
Hij had den moed gehad van de 

ude conquistadores, die na de lan 
ding en voor den strijd  hun schepen 
verbrandden, om hun troepen duide
lijk  te maken dat ze mochten kiezen 
of deelen, overwinnen of sterven.

Hij was onderw ijzer. Om zijn kan 
didatuur te stellen nam hij ontslag . 
De katholieke schepen tot w ie hij te 
Moll zijn aanvraag  richtte, vroeg 
hem dreigend of hij w ist w at hij deed 
en dat er van terugkeer na de zekere 
m islukking geen sprake kon zijn?

Thomas antwoordde eenvoudig: 
« ja » .

De man die dat aandurft, g aa t ook 
niet na een eerste succes bij de pak
ken zitten.

H ij heeft gew erk t als een dw ang
arbeider.

Ik ben enkele dagen bij hem aan 
huis gew eest : een ononderbroken
stroom van bezoekers op de dagen 
dat hij thuis is, een mass<-v volk op al 
zijn ta lr ijk e  zitdagen.

Ik verwonderde mij over het aantal 
van deze bezoeken.

Thomas g lim lachte en troonde me 
mee naar zijn fichenkast: daar staat 
elke bezoeker netjes ingeschreven met 
naain en toenaam  en adres en de noo- 
dige inlichtingen over zijn aanvraag  
op een fiche... De laatste  fichen droe
gen het fantastische c ijfer van tw aalf 
duizend en zooveel...

Op drie ja a r  tw aa lf duizend men
schen, die tot hem hun toevlucht had
den genomen.

En hoeveel secretarissen  Thomas er 
dan wel op na houdt ?

Thomas is niet r ijk  : om zijn vrouw
tje  en zijnen Theo en zich zelf boven 
w ater te houden beschikt hij hoop 
en al over zijn wedde van vo lksver
tegenwoordiger, ge w eet wel dat won
der hoog c ijfer van 25.000 fr., w aa r
over al de reactionnaire bladen schan
de hebben gesproken.

H ij w erk t zich eenvoudig lam  om 
aan al die bezigheid het hoofd te bie
den.
1 En vergeet niet dat hij redacteur
en beheerder is van «De Nieuwe Kem
pen» en dat hij trouw de parlem ents- 
'z it tinge n bijwoont.

W el laa t Ik u dat b ew ijzen  Ik heb 
, met Thomas een bezoek gebracht aan 

een van de nieuwe cyclopenfabrieken 
die a llerw ege ginder verrijzen  lan gs
heen de Kempische vaart in dat vroe
ger m aagdelijk  heidegebied w aar vo9 r 
het tw in tig  ja a r  verder is, een van de 
gew eld igste n ijverheidscentra van 
W est-Europa zal liggen  te rooken uit 
honderden schouwpijpen.

Aldoor de dennenbosschen langs 
een nieuw aangelegde breede he ir
baan trokken w 'er op af. Boven de 
bosschen hoog in de lucht reikten  de 
schouwen als de hooge lansen van een 
aanrukkend reuzenleger.

Het w as schofttijd. De ploegen 
werden afgelost. Honderden w erk 
lieden kwam en ons voorbij of slierden 
ons tegen op hun geluidlooze fietsen. 
Honderden, w ant in de fabriek w erken 
drie duizend man.

En nu nog hoor ik het, hoe aldoor 
we begroet werden door al die Kem
pische w erklieden die e isteren  nog 
aan den gre in igen  grond een m ager 
stuk brood ontw orstelden: Dag Tho
mas, dag Thomas, dag  Thomas. H aast 
zonder onderbreking. Zij die ons zon
der dien vertrouwden vriendengroet 
voorbij fietsten , kon ik gem akkelijk  
op de v ingers van mijn ééne hand 
tellen.

Zegt dat ie ts?
M aar misschien hebt ge toch nog 

liever cijfers !
W el dan kan ik u daarvan ook uw 

bekomste geven.
Bij de parlem entsverkiezingen in

1925 gaf het kanton M oll, m erkt wel 
het kanton, het heele kanton voor 
Thomas dertienhonderd stemmen.

En bij de laatste  gem eenteverk ie
zingen in het dorp Moll alleen, be
haalde de lijs t van de Vlaam sche Na
tionalisten 2200 stemmen. I .aat er dui
zend vrouwenstem m en afvallen  en 
meet den afstand afge legd  op een 
paar jaar .

In 1925 1300 in gansch het kanton, 
in 1926 1200 stemmen in het dorp
Moll.

En niet alleen in het Mollsche is 
de kentering zoo verheugend.

In het kanton W esterloo, w aar zoo 
langen tijd  niets vrij kon gedijen  in 
de schaduw der de Merode s, behaalde 
onze lijs t bij de parlem entsverkiezin
gen in M ei 1925 800 stemmen en bij 
de provinciale verkiezingen zes maand 
la te r bij de 1300 stemmen.

In het kanton H erenthals in M 
500 stemmen in October 800 stemmen

In M ei geloofden velen nog niet in 
de m oeeliikheiil vgn. een succes, 
den Thomas, die van meet af aan hac 
geloofd en gedurfd.

En nu... nu, m aar dat is onder ons, 
nu spreken de vroeger ongeloovige 
Thomassen van twee man in 1929 Ja , 
glim lach m aar, doch vergeet niet dat 
troepen, die zegezeker den strijd  be 
ginnen, de zege van meet af aan 
hun vaandels dragen.

En om dat kap itte ltje  te besluiten 
een woord opgevangen in het boemel
tre in tje  van Moll naar H erenthals u it 
den mond van een eierkoopm an: «In
1929 zal Moll alleen Thomas naar de 
Kamer terugsturen . W e hebben de 
anderen niet meer noodig».

N aief? N atuurlijk , ik herhaal het. 
het is naief. Als al de k iezers van Moli 
en al de k iezers van het kanton Moll 
alleen voor Thomas dopten, dan w a
ren er natuurlijk  nog geen stemmen 
genoeg.

M aar ik herhaal ook dat : g e lukk ig  
de leider die aan het hoofd van zulk 
een leger een slagveld betreedt. Hij 
•* overw innaar van voor de eerste

ren, m erk Costa-stincos superiores 
aan het rooken zijn, dat zijn de socia
listen en de liberalen. Het wordt voor 
die partijen  een echte vliegende te
ring.

M aar lijk  we gezegd hebben de or
gan isa tie ...

Tooveren kunnen ze n iettegen
staande allea, toch ook in de Kempen 
niet.

Hun w erk ginder heeft wel iets van 
de Zwakte Knuist en de Z.E.H. pas
toor van Achterbosch-M oll, die zoo 
dithyram bisch om niet te zeggen dio- 
nisiaansch kan preeken tegen Thom as 
en zijn mannen, zal de laa tste  zijn 
om dit tegen te spreken. M aar oprecht 
en echt tooveren kunnen ze dan toch 
niet en iedereen zal begrijpen dat ze 
met de w ein ige leidende krachten 
w aarover onze vrienden ginder be
schikken en de verpletterende w erk 
last waaronder de leiders gebukt gaan 
nog niet alles in den haak hebben g e 
bracht.

Hun weekblad staa t vast en wordt 
reeds een bron van w inst voor de 
partij. Op tien tallen  plaatsen reeds 
V laamsche huizen en vaste lokalen. 
Een achttal m uziekkorpsen, vele poli
tieke afdeelingen, een aan tal vrou
wenbonden, ook tooneelbonden en 
velo-clubs bij de vleet.

M aar natuurlijk  nog niet alles even 
stev ig  gevestigd  en uitgebouwd, iets 
dat met een zotte g raag te  aan het 
groeien is.

Het bijzonderste van al • de leiding 
is zich terdege bewust van w at er nog 
m angelt en hapert.

Er moet een politieke secretaris ko
men en ik geef er mijn woord op die 
zal aan ’t w erk zijn eer het drie 
maand verder is.

En dan moet naast de politieke ook 
de sociale organ isatie aangepakt.

De leiding w eet dat ze anders op 
drijfzand bouwt.

En de 29 April a.s. wordt de eerste 
steen al gelegd.

M aar daar praten we la te r wel 
meer over.

Nationalisme

Internationalisme

m

is
slag  geslagen  werd.

De vrucht van xijn werk.

W ordt zijn w erk  beloond, zult ge 
/ragen.

En de organisatie?
En dan stel je  me de v ra ag : M aar de 
o rgan isatie, hoe zit het daar m ee? 
Kan er nu sprake zijn van een partij ?

M aar voor ik  daar over spreek moet 
ik eerst nog een woordje lossen over 
de tegenstanders van Thomas en dat 
zal dan terzelfdertijde als de verba
zende w erkkracht van Thomas, mee 
zijn succes helpen verklaren.

Een van de leiders der katholieke 
partij ginder, die tezelvertijd  vo lks
vertegenw oordiger is, heet Verach- 
tert, een naain uit duizend gekozen 
om deze partijtoestanden ginder te 
teekenen.

W el, meneer V erachtert dus is niet 
alleen volksvertegenwoordiger, hij is 
ook burgem eester van Gheel en ad- 
vokaat en de menachen vertellen van 
hem het volgende:

Als er iemand bij meneer V erach
te rt g aa t aanbellen en hij v raag t aan 
de m eid : «Is meneer de vo lksverte
genwoordiger thuis ? »  dan antwoordt 
de m eid : «M enee* de vo lksvertegen
w oordiger is n iet thuis».

En als er iemand v ra ag t : «Is me
neer de burgem eester thu is?*  dan 
luidt alw eer het antw oord: «M eneer 
de burgem eester is n iet thuis»

M aar als er iemand bellen komt en 
hij v raag t aan de m eid: «Is meneer 
de advokaat th u is?»  dan antwoordt de 
meid met een liefta lligen  g lim lach : 
«M ijnheer de advokaat is zeker thuis. 
Kom m aar binnen».

W el en als er iemand bellen komt 
bij Thomas en M evrouw De Backer 
doet open en de bezoeker v raag t : «Is 
Thomas th u is?»  dan antwoordt me
vrouw ook met een vriendelijken 
glim lach : «W elzeksr Thomas is thuis».

Dat is het verschil van de différen
cie.

M aar de o rgan isa tie ...
W acht, nog een am ereitje. M en

scheen die g inder ook een echte oor- 
logsigaar van beuken- en beetenbla-

De 9e Bedevaart
NAAR DEN IJZKR

Heel V laanderen door is men aan ’t 
sparen, aan ’t bespreken, aan ’t inrich- 
ten ! W ant dit ja a r  zal de Bedevaart 
iets eenigs zijn !

De dag der 100.000!
M aar we moeten hooger nog! Heel

het V laam sche land moet op 19 Oogst
naar de bloedvlakte van den I jz e r  toe-
stroomen. Geen V lam ing of hij zal
w illen zien de grondvesten van dit1 » ^ --i—

Men weet dat deze 40 m eter hoog 
zal zijn. Dat de grondvesten zullen be
staan uit het slaan van een dertig ta l 
zw are betonpalen waarop het rustv lak  
zal komen, dat heel den toren en zijn 
grondvesten dragen zal. Het acht
hoekig benedenvlak, dat als basis zal 
dienen van heel het monument meet 
30 m eter doorsnee, zoodat men zich 
een gedacht kan vormen van de 
grootschheid van het ontwerp.

Het is de plechtige inhuldiging van 
die zw are grondvesten die het hoofd
punt zal zijn van de voorm iddagver-
gadering. In den nam iddag, zal men _____ _______
ZANNEKIN herdenken, zulks bij ge- I de naar de waarheid dorstende massa

«  /4 a — _  I f ü r  J-V A An 4- /> 1 1  _ ' '1 • « . *

Het natuurlijk  instrum ent voor de 
betrekkingen tusschen de menschen 
is de taal. Bew erken dat a lle vo lke
ren éénzelfde taa l spreken is noch 
m ogelijk, noch wenscnelijk. W anneer 
de menschen, die door hun geeste
lijk e  superioriteit geroepen zijn om 
hun volk in broederlijke so lidarite it te 
leiden, de taa l van dit volk verleeren, 
geraken  zij in de onm ogelijkheid om 
hun leidende rol te vervullen ; te rw ijl 
het volk, ju is t omdat het de leid ing 
der geeste lijk -superieuren  moet ont
beren, aan sociale en zedelijke ver
wording wordt prijsgegeven . De g e 
schiedenis van V laanderen is daarvan 
een treffend voorbeeld.

En deze vervreeding tusschen het 
volk en den leidende stand — door 
het gebruik eener vreemde taa l bij 
de «é lite»  — is tevens eene verarm ing.

De geestelijke superioriteit, het zij 
nog eens gezegd, is geen voorrecht, 
geen monopolie van een bepaalden 
stand. De geestelijke krachten liggen 
verspreid over de breede lagen van ge
heel het volk. Door bestendige wissel
werking van die krachten, die elkaar 
ontmoeten bij sommige individuen, 
worden de «groote mannen» geboren.

Zondert de «é lite», zondert de hoo- 
gere, leidende stand zich af van het 
volk, dan ontbreekt de w isselw erk ing , 
de beschavende invloed van het volk 
wordt lam gelegd, door geen nieuwe 
krachten wordt deze afgezonderde é- 
lite (de mannen in den ivoren toren) 
aangevuld of vervangen en heel haar 
kring  wordt tot beperking en u its te r
ven gedoemd.

H aar nationale taak  kan deze van 
het volk vervreem de keurbende niet 
meer vervullen.

Ook in in ternationaal opzicht is de 
rol dezer niet-nationale élite zeer be
perkt. Zij zelf kan opgaan in het in
ternationalism e, doch om de breede 
lagen van het volk warm  te maken 
voor internationale verstandhouding, 
ontbreekt haar het natuurlijk  in stru 
m ent: het contact met de m assa door 
de taal.

De onderlinge solidariteit van door 
taal, ras en cultuur tot een volk ver
bonden gezinnen, — een gezond na- 
tionaal-bewustzijn dus — is, niet al
leen voor het streven naar hoogere 
beschaving, doch ook voor het bevor
deren der internationale verstandhou
ding een absolute vereischte.

__ r^a rrrnsAr mannen van, ieder volk 
bergen, die, steunend op eigen bodem,
op hun verheven toppen de schoon
heid van eigen vo lkskarak ter en de 
degelijkheid  van eiçen  arbeid voor de 
menschheid op zichtbare w ijze ten 
toon spreiden. En zooals de bergen de 
zuivere dampen der hooge lucht in 
frissche stroomen langs zich heen la- 
ten g lijden  ter bevruchtig ing van de 
vlakte, zoo moeten ook de groote 
mannen van een volk de heerlijke ge- 
dachten- en wereldstroom ingen door 
andere volken verw ekt, in zich opne
men, niet alleen om de persoonlijke 
voldoening van dit kostbaar bezit, 
doch tot broederlijke niededeeling aan

legenheid van de 600' verjaring  van 
den slag  van Kassei. De historische 
gebeurtenissen zullen plastisch voor
gesteld  worden door de turnvereeni 
g ing  Ganda, onder de leid ing van 
Prof. Dr Verdonck, voor ieder van de 
veertien uit te voeren tafereelen  zal 
een toelichtende tekst, door den heer 
De V leeschauw er van Nieuwpoort 
vervaard igd , bij middel va'n lu idspre
kers (door M. J . P la tteau ) aan de 
toeschouwers overgeseind worden 
een bijzondere m uzikale begeleiding, 
zal ieder tafereel onderlijnen.

Het past dat w ij den slag  van Kas 
sei, w aar 20,000 V lam ingen onder ’t 
geleide van Zannekin sneuvelden, 
w aard ig  herdenken. De gesneuvelden 
van K assei moeten ons even duurbaar 
zijn als die van Groeninghe en die van 
den I jz e r !

Allen dus naar D iksm uide! niet a l
leen oud-strijders, m aar heel het VL 
volk is uitgenoodigd ter Bedevaart. 
Er worden geen bijzondere uitnoodi- 
gingen gestuurd. Heel V laanderen 
moet dien dag te Diksmuide zijn. 

Brengt steenen aan 
Toekomend maand wordt met den 

jouw  begonnen van het prachtig 
IJzergedenkteeken . Sober en grootsch 
met zijn opstrevende lijn  naar het 
hooge kruis met de letters AVV.- 
VVK., zal het w eldra oprijzen als een 
gebed van steen, stijgend uit de som- 
pige bloedvelden van het trag isch  
IJzerveld .

V lam ingen ! aan U thans te toonen 
dat geen offer U te zw aar is, om eene 
torenhooge hulde te brengen aan uw 
duurbare dooden.

Brengt steenen aan! niet enkele, 
niet honderd, m aar duizenden! L aat 
reen enkele gelegenheid voorbijgaan, 
leb t ge al eens gegeven, doet een 

tweede kleine opoffering (het is zoo 
w ein ig  in verge lijk ing  van HUN 
offer) houdt geen vergadering  zonder 
eens te bedelen voor uw monument — 
een lied, geef ’n kunstavond — ’n 
voordracht — ’n tooneelfeest, w aar
van U de netto opbrengst aan Helden- 
hulde stort !

Brengt steenen aan! van w aar ge 
ze ook k rijgen  kunt — wacht niet — 
tw ijfe lt n iet — w ant niet met woor
den stapelt men de steenen tot een 
toren ! Onze dooden wachten !

De Sekretaris ,
CL De Landtsheer, Groote Kaai 

Temsche.

ter geeste lijke  verrijk in g  van het e i
gen volk.

Zóó opgevat zullen de in tellectu- 
eelen der wereld stations zijn voor 
«draadlooze» gem eenschap tusschen 
de volkeren, die verzenden w at hun 
volk bezit aan eigen schoonheid en op
vangen de w eelderige producten der 
geeste lijke  krachten van andere vol
ken ; levende, bezielde stations, die 
zich niet laten  gebruiken om, door 
leugen en laster, haat en verb ittering 
te zaaien onder de kinderen der 
menschheid, doch om te w erken tot 
beter begrijpen en w aardeering  die 
leiden moeten tot w ederkeerige g e 
negenheid en liefde.

Zóó opgevat is ons Vlaamsch na- 
tionahsme een uiting van het christe
lijk sohdansme. Dat solidarisme leert, 
dat ieder van ons in de mate van zijn 

jken *nv ôed mede-verantwoor- 
delijk xa voor het welzijn van zijn 
medemen sehen.

Het christelijk solidarisme, de lief
de tot den naaste, is de bron van ons 
Vlaamsch nationalisme én van ons 
streven naar internationale verstand- 
houding.

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 15 Ap 11, Beloken Paschen. 
M aandag 16 mis van den dag. 
Dinsdag 17. H Anicetus.
Woensdag 18 H Idesbaldus. 
Donderdag 19, H Ursmarus.
Vrijdag 20, mis van den dag. N. M. 
Zaterdag 21, H. Anselmus.

S T A D S N IE U W S
Openbare aanbested in g, j

Het College van Burgemeester en 
Schepenen der stad Iseghem. m a ^ t  be- 
kenhaar dat op Maandag 30n ApHl 1928, 
om 11 uren, ten stadhulze zal overgegaan 
worden tot de aanbesteding der uit te 
voeren veranderingen en vergrootings- 
werken aan de gemeenteschool.

Begroot!f’gstaat ... 192 735,46fr
De aanbiedingen op zegel, zullen bij 

^angeteekenden brief, onder dubbelen 
omslag, ten laatste den Vrijdag 27n April, 
op de post moeten besteld worden en he» 
adres dragen : « Aan den heer Bürge 
meester van Iseghem » en de melding 
« Inschrijving van eene onderneming van 
Werken ».

Het lastenkohier en de plans betrek
kelijk deze aanneming, kunnen geraad- 
oleegd worden op het gemeentesekrela- 
rlaat, alle werkdagen van 9 tot 12 uren 
en van 2 tot 4 uur.

Voor verdere inlichtingen zich wenden 
t t den bouwmeester opmaker van het 
ontwerp. Heer Albert Spriet, Statiestraat, 
nr 4, te Isegem.

lsegeoi, den 6 April 1928.
Bij bevel :

De Secretaris,
A. WERBROUCK.

Burgemeester en Schepenen, 
C STAES.

P laatsen van P olitiea gen t.
Het College van Burgemeester en 

Schepenen der stad hegem , brengt ter 
kennis van de belanghebbenden dat twee 
plaatsen van politieagent te begeven zijn 
In het gemeentelijk politiekorps der stad.

Aanvangswedde 10 000 fr. en kleedlng.
De vragen der kandidaten moeten 

ingediend worden bij den heer politie- 
kommlssarls tot den 30" April toeko
mende.

Isegem, den 6“ April 1928.
Bij bevel :

De Secretaris.
A. WERBROUCK. 

'XMT' Burgemeester en Schepenen, 
C. STAES.

GELD TE BEKOMEN
pen, om te  bouwen, om gronden ofmeer- 
schen te koopen, om handel of nijverheM 
uit te breiden; alle gewenschte en zeer 
voordeellge voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden voor landbou* 
wers. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be' 
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

W antje P leterstraat, nr 40, Iseghem

Vlaamsche Harmonie.
De trekk ing  van den grooten tom

bola heeft p laats op Zondag 15 April 
te 4 uur 30 in de feestzaal van ’t VI. 
Huis en wordt opgeluisterd door mu 
ziek.

L ijs t der p rijzen : 1. V elo ; 2. pracht 
keukenstoof ; 3. schoone keukentafel ;
4. een paar damenschoenen ; 5. elec- 
trisch s tr ijk ijz e r ; 6 . schoon ta p ijt ; 7 , 
leeuw (standbee ld ); 8 . ta fe lk leed : 9. 
fantasieinktpot ; 10. gedraaide kap
stok ; 11 . zes huisborstels 12 . g a rn i
ture (3 borstels) ; 13 gedraaide kap
stok ; 14. 6 handdoeken en 6 zakdoe
ken ; 15. 6 kloeke dw eils ; 16 scheers- 
mes ; _ 17 tap ijt ; 18 saucissen (2 k ilo) 
19. péle-mêle (k a d e r ) : 20. album ; 21. 
een paar kinderschoenen ; 22. doos bis- 
cu iten ; 23 m ark tzak ; 24. doos to ilet
zeep; 25. groote doos pralinen ; 26. 
koekebrood ; 27. 2 pakken chocolade ; 
28. koekebrood; 29. verrassing .

Het bestuur en de leden der V laam 
sche Harmonie bedanken al degenen 
die hebben m edegew erkt tot het wel- 
gelukken  van dezen tombola, bijzon
derlijk  degenen die zoo bereidw illig  
de loten hebben verkocht. W ij durven 
verzekeren dat door hunne m edewer
king, onze V laam sche Harmonie, in 
den kortsten tijd  eenen grooten voor
u itgang  zal doen.

VV ij roepen dan ook alle vrienden op 
om op de trekk ing  aanw ezig  te zijn. 
\\ ie houdt van gezelligheid  kome op.

H et Bestuur.

Elodia Duyvejonck, huish. 56 j. vr. 
Cam ille Baert.

Petrus Christiacns, z. b. 85 j. wed. 
Monica Tack.

Raphael Parm entier, 6 tn. z. v. M ar
cel en A ugusta Declercq.

H uw elijken :
Valère B aert, schilder, 23 j. te Ingel- 

m unster, en
Irma Vandaele, dagl. 20 j.
Ju liu s Vanderharen, aardew . 23 j. en
Rachel Lafaut, spinster.
A rcatius V erbrugge, loodg. 38 j. en
M agdalena Vanthuyne, naaister.

Uit onze Inrichtingen
Fam iiieziekenbcnd « ’t Volksbelang»
Deze weck schrijven we ons 2300’’ 

lid in. Als al onze leden .’n flinke pro
paganda voeren k lim t ons ledental nog 
dit ja a r  tot 3000.

W e herinneren onze leden, dat alle 
reglem enten stipt tegenover ge lijk  
wie worden toegepast. V erschoonin- 
gen kunnen noch mogen niet meer 
aanvaard worden.

1.Wie werkonbekwaam is, moet bin
nen de 2 dagen het bureel daarvan in 
kennis stellen. W ie het niet doet ver
liest de ondersteuning tot op den dag 
der aangifte in het ' bureel. Opgelet 
dus !

2. M edecijnen, onder g e lijk  welken 
vorm door de heeren dokters aan 
Iseghemsche leden afgeleverd , wor
den niet vergoed. Sommige leden ver
loren op die w ijze reeds de tusschen- 
komst van den Bond. Niemand late 
zich b lauwe bloempjes opvesten. De 
Iseghemsche leden vragen den Dokter 
een voorschrift, w aarm ee ze bij den 
apotheker gaan. Daar betalen zij a l
leen de verpakking, de doosjes of het 
g lasw erk .

Die m aatregel is genomen onzes in
ziens, in ’t belang der leden en in dit 
van den Bond. Iedereen schikke zich 
er naar !

Da nieuwe tarie f voor u itbetaling 
van geneesdienst komt in voege met
1 M ei a.s. -. _ ,

Deze van vergoeding met 2 Juli.
V ooruit! Naar ons 3000* lid ! N aar. 

een sterke finantieele kas, bestand 
tegen kwade dagen. W ie doet er m ee!

Socialé Syndikale

KRONIcJK
Aan de bouwwerkers.

Dank zij onze w erk ing treedt er dus

hooging op per uur loon onze bouw
w erkers. I)e loonen worden aldus mi-

Voor onze Winkeliers

Daar de w inkeliers, bij gebrek aan 
regelm atige boekhouding, herhaalde
lijk  voor een te hoog bedrag belastin 
gen worden aangeslagen , is van de 
hand van den heer Jacques Doeven- 
spek, door de w inkeliersgilde «F ide
lia» een boekje van 100 b ladzijden u it- 

egeyen, getite ld  «W inkeliers-boek- 
ouding» en dat geroepen is aan den 

handeldrijvenden M iddenstand, de 
grootste diensten te bew ijzen.

Daar «F ide lia» bij de u itgave van 
dit boekje geen ge lde lijk  voordeel be
oogt, m aar enkel het w elz ijn  der w in
keliers, wordt dit boekje g ra tis  ver
k rijgb aar gesteld  in Boekhandel 
«B lauw voet», Turnhoutsche baan, 243 
Borgerhout, alsook op het bureel van 
«F idelia», Sam berstraat, 3 Antwerpen.

Dat a lle w inkeliers deze ge legen 
heid te baat nemen.

BURGELIJKE STAND 
Geboren:

Dina M eurysse, d. v. Alidoor en E li
sa M istiaen, Becelaershof, 253

Leon Deblauwe, z. v. Alfons en M a
ria D’Hondt, Roeselaerestr.

Godelieve M estdagh, d. v. M ichael 
en Rachel W erbrouck, R oeselaerestr.

René Vanassche, z. v. Jozef en Em
ma Canniere, Nedern. 537.

Solange Gallens, d. v. K arei en P au
la Dubousson, M arkstr. 35.

M arcel Bardael, z. v. Cvrille en Ro- 
manie Decock, K rekelstr/ l09 .

Blanche Bourrez, d. v. Ludovicus en 
M aria S trag ie r, Roeselaerestr. 153.

Overli jdens :
Honorine Desar, bottienster. 50 j. 

d. v. Petrus en M aria Devos.
Desiderius Verhuist, rentenier, 71 j. 

m. Aldegonde Alleman.
Yolante B attyn , 5~m. d. v. Gustaaf 

en Leontine Verhaeghe.
C yrillus Stove, 3 m. z. v. Gerard en 

Elisa Vergeylen.
Noëlla Spriet, 11 m. d. v. V ictor en 

G abnella Delaere.

ig op 
rs. D<

nimum 4,00 fr. voor tiinm erm ans en 
m etsers, en 3,25 fr. voor dienders 

W ie deze minimaloonen niet mocht 
betaald zijn is dringend verzocht onze 
vereen iging daarvan in kennis te ste l
len.

Bij de borstelmakers.
De m oeilijkheden blijven aanhou

den. Met strooibrieven brachten we 
de leden ter kennis de beslissing door 
de Verzoeningsraad in K ortrijk , 
voortgaande op de verk laringen  van 
m. Gheysens, genomen. W e richteïi 
dan een schrijven naar de Patroons
bond die heden Donderdag door de 
patroons beantwoordt werd. Het heeft 
er den schijn van, dat de patroons nog 
ne keer de moeilijkheden op de lange 
baan trachten te schuiven. N iettegen
staande we reeds herhaalde malen, en 
bij de patroons afzonderlijk , en bij 
de V erzoeningsraad, en bij den P a 
troonsbond onze klachten neerlegden, 
vragen de heeren patroons nog nadere 
inlichtingen. W eten zij dan niet w at 
er in het kontrakt s ta a t?  En hoe dat 
het kontrakt zou moeten toe^epast 
worden?

Een voorbeeld: M. Alex. Sintobin, 
(A m eijestraa t), deed een zijner trek - 
sters, nu en dan in de keuken van 
madam w erken en betaalde daarvoor 
een loon dat meer dan den helft te 
w ein ig  was, en neerkwam  op 1,55 fr. 
per uur. Verleden week weigerde die 
vrouw dat w erk nog te doen en ze 
werd onm iddellijk doorgezonden. W e 
gingen met m. Sintobin spreken die 
aan zijn besluit hield. M. Sintobin 
hield tevens staan dat hij het kontrakt 
stipt toepastte. W e wezen hem op het 
artik e l dat zegt, dat stukw erker die 
soms moeten in daguur werken, moe
ten betaald zijn aan het loon verdiend 
over de laatste  zes weken, dat m. S in 
tobin dat a rtik e l n iet toepastte en dat 
van daar de w eigering  der w erkster 
kwam. M. Sintobin was dus de eerste 
oorzaak van die wegzending, en toch 
bleef hij bij zijn besluit. Intusschen 
kwam  het k laar  dat dien heer het 
kontrakt goed kende, en w ist dat hij 
het n iet toepastte.

Is dat eerlijkheid?
De heeren Patroons mogen er zich 

van overtuigen, de vereenigingen hou
den aan de toepassing der overeen
komst. Reeds hebben we te veel g e 
duld beoefend. H et wordt tijd  d at'd e  
kw aadw illigen  de gevolgen hunner 
kw aadw illigheid  dragen. W e hadden 
liever n toestand van vrede gezien, 
m aar als de vrede op ’n rechtvaard ige 
basis niet m ogelijk  is, dan aanvaarden 
we de strijd , de strijd  tot het b ittere 
einde !

Bij de Textielbewerkers.
Biji u t Vanwtberghe. — Een mis- 

noegdheid bestaat onder de w erk lie
den der firm a Vanwtberghe, omdat de 
werklieden de meening zijn toege
daan, dat het ta rie f te laag  is. De mi
nimaloonen worden er m oeilijk be-



reikt. O mirent voor alle werk moet 
suplement worden gevraagd . Het 
w are beter dat het tarief verhoogd' 
w ierd, trouwens als de mirynmlooneti 
gem akkelijker bereikt worden, moe
ten de textie lbew erkers’ met hun loon 
nog niet te veel w afels bakken.

Gaan we naar loonsverbetering?

’t Is algem een erkend, dat dc loonen 
der textie lbew erkers in ’t arrondisse
ment Roeselaere-Thielt 15 t.h. te laag  
zijn. Gevolg aan een artike l van m. 
D ierkens in «De O ntwaking», deed 
ons Vakverbond langs het weekblad 
«De W est-V lam ing» om, een voorstel, 
om bij sam enw erking der drie ver- 
eenigingen, ’n algem eene loonactie 
voor de textie lbew erkers in te zetten. 
M. Dierkens had beweerd dat de so
cialistische vakbonden hun eischen 
van 5 en 6 fr. per uur gingen stellen. 
Tegenover w ie, had hij er niet b ijg e 
voegd. W ij stelden de v raag  op een 
practisch terre in  en verwachten dus 
vanw ege m. Dierkens een instemmend 
antwoord. Tot onze groote verwonde
ring draait m. Dierkens rond de pot, 
en spreekt geen woord over den in
bond van ons voorstel !

Is het geroep van m. D ierkens over
5 en 6 fr. per uur dan louter propa
gandam ateriaal voor de verkiezingen 
van 1929???

In ’t belang onzer textie lbew erkers 
zouden wij het anders wenschen m aar 
het antwoord van M. D ierkens doet 
ons daarom trent het slechtste vree- 
zen !

’t Is jam m er, m aar de textie lbe
w erkers zullen intusschen toch weten 
w at ze aan die verpolitiekte vakbon
den hebben.

T H I E L T
Op Zondag 20 Mei 
inhuldiging van het 
4 ‘ Vlaamsch Huis ,,
---------- -\AVVV ■ ■

DIKSMÜIDE
Dp Inhuldiging der vlag van de Vlaam

sch e fa n fa r e , afdeeling V. O. S ., gaat nu 
bepaald door od Zondag 13 Mei, in plaats 
van op Sinksendag, aangezien deze dag 
voor vele afdeellngen niet paste. Wil 7ijn 
dan ook stellig overtuigd dat heel West- 
Vlaanderen dien dag te Diksmulde zal 
zijn om feestte vieren met de Vlaamsche 
strijders uit Diksmulde die aldaar een 
geweldigen kam pte voeren hebben.

De toplage door den V. O. S . aan het 
stadsbestuur aangevraagd, is verworpen 
geworden door al de sHatskatholieken en 
al de liberalen. D3ch ’t en doet er niets 
aan. Ons feest gaat door, tot spijt van 
wie 't benijdt.

Vossen ea Vlaamsche strijders, den
13 Mei verwachten wij u te Diksmulde !

Voor onze kooplieden en 
handelaars

Naar aanleid ing van ons artik e ltje  
over het nieuw wetsontwerp betrek 
ke lijk  het handelsregister, ontvingen 
w ij vanwege sommige onzer le2ers 
vragen  om inlichtingen, die w ij hier 
zoo bondig m ogelijk  w illen beant
woorden :

1. W aar wordt het handelsregister 
gehouden?

Ter griffie van elke rechtbank van 
koophandel.

2. W ie meet zich daarin laten aan- 
teekenen?

Elke Belgische of buitenlandsche 
persoon of vennootschap die in B elg ië 
eene handclszaak heeft.

3. Hoe gebeurt die inschrijving 
b est?

De koopman, handelaar of vol- 
m achtdrager eener vennootschap be- 
geve zich naar de griffie der rech t
bank van koophandel, w aar hij tw ee 
druksels zal k rijgen  die hij in te vullen 
heeft. Een van beide druksels k r ijg t  
hij met stem peling, als bew ijs van in
schrijv ing terug.

4. Hoeveel bedraagt het griffierecht 
ter inschrijving?

20 fr. buiten de reg istratiekosten .
5. Zijn er andere verplichtingen door 

die wet opgelegd?
Ja . a ) A lle veranderingen van han

del, woonplaats, alsook sterfgevallen  
van in den handel als e igenaar of 
m ede-eigenaar betrokken persoon, 
moeten kenbaar gem aakt worden ;

b) Op al de akten , facturen, aan 
kondigingen, bekendm akingen en an
dere stukken u itgaande van kooplie
den, handelaars enz., dienen voluit de 
woorden H andelsreg ister vermeld met 
aanduiding van zetel der H andels
rechtbank en nummer van inschrij
ving. _______

Hoe wordt de supertaks berekend?
Zij wordt voor eiken schatplichtige 

toegepast per schijf van inkomsten 
van 10.000 ,fr . en minder. Voor de 
eerste schijf wordt er afgehouden 1 
per honderd; 1 ten honderd voor 
de tw ee volgende schijven ; 1 ten hon
derd voor de volgende schijven, zon
der 25 ten honderd voor het gedeelte 
der inkomsten boven de 250.000 te 
mogen overtreffen.

Het v rijgeste lde minimum is vol
gens de gem eenten 5000, 5500, 6000, 
6500 en 7500 frank meer 1/5 voor elk 
fam ilielid  ten laste. De verhooging 
van het minimum wordt op 2000 fr. 
gebracht voor elk kind ten laste boven 
de tw ee en 3000 fr. voor elk kind ten 
laste boven de vier.

Gedenkt
het Bormsfonds

Volgens dc tarieven , die in Oktober
1925 in voege w aren  kosten de ge- 
zinstoeslagen aan Frankrijk? ongeveer
1.500.000.000 fr. per jaar , zonder de 
voordeelen te rekenen, d.ie worden 
toegestaan  aan de k roostrijke gezin 
nen onder den vorm vitn verschillende 
on tlastingen ; zij kosten aan B elg ië 
ongeveer 110 .000.000 fr. per jaar .

Deze stoute en koste lijke n ieuw ig
heid werd op enkele jaren  gepropa
geerd, zonder dat toevlucht werd g e 
nomen tot w ette lijke  verplichting. Zij 
sprak nochtans de oudste en a lg e 
meen aangenom en trad ities in de be
trekk ingen  tusschen patroons en 
werklieden tegen.

Men zou geen enkel voorbeeld kun
nen aanbalen van een vlugge en spon
tane economisch-sociale hervorm ing.

Tot nog toe, leefde het gezinshoofd 
van zijn loon. W aarom , ziet men op 
heden, naast het loon een nieuwe ver
gelding- opkomen, die n iet in rech t
streek sche verhouding staa t tot den 
arbeid, m aar die wordt afgem eten 
naar het aan tal k inderen?

Volstond het loon van den vader 
niet meer om de kinderen te  voeden ? 
De loonen zijn, nochtans n iet verm in
derd. In den loop der X IX 8 eeuw, heb
ben zij een stijgende lijn  gevolgd, zelfs 
w anneer men ze beschouwt m et be
trekk ing  tot de levensduurte; ondanks 
de omstandigheden, hebben de loonen 
na den oorlog een sprong vooruit g e 
daan.

W at is er gebeurd?
Aldus is er een aanzienlijke onge

lijkheid gekomen in de verdeeling der 
gezinslasten onder de volwassenen die 
den ouderdom hadden bereikt om ze 
te dragen.

Vandaar, voor hen die geen of b ij
na geen kinderen hebben, een levens
gem ak dat hen toelaat hunne u itgaven 
te verhoogen en nieuw e behoeften in 
't leven te roepen. Daar zij in grooten 
geta lle  zijn geraken  de gem akkelijke 
levensgewoonten v lug verspreid ; net 
algem een levenspeil de standard of life 
k lim t voor het volksgeheel ; en daar 
de kroostrijke gezinnen zich niet kun
nen onttrekken aan het midden w aar
in ze leven, daar ze niet kunnen te ru g 
gaan tot een levensgenre dat m erke
lijk  beneden dat hunner tijdgenooten 
staat zonder den indruk van verval 
te voelen en zonder te lijden onder 
deze ontberingen die men armoede en 
ellende heet, Komt het, dat een loon, 
meer dan voldoende voor de ongehuw- 
den of voor de gehuwden zonder kin 
deren, voldoende misschien voor de 
vaders van één of tw ee kinderen, vol
strek t onvoldoende wordt voor hen 
die den last hebben te dragen van 
vier, zes, tien kinderen.

Voor hen is het ellende, én zelfs de
hongersnood in den echten zin van het 
woord.

Dit verschijnsel wordt nog verhaast 
en verergerd  door het gevolg eener 
andere oorzaak ; de volwassenen voor
zien van inkomsten, die hun behoef
ten overtreffen w erken onbewust de 
prijsopdrijving in de hand. A ls men 
over een welgevulden geldbeugel be
schikt, k ijk t men bij het u itgeyen  niet 
zoo nauw ; de handelaar, van zijn kant, 
die zijn klanten kent, verhoogt zijn 
prijzen in de volle m aat w aarin  hij 
door de omstandigheden wordt be- 
voordeeligd.

De u its lag  is dus een aangroei der 
behoeften bij het volksgeheel en een 
verhooging der levensduurte terzelf- 
dertijd . l i e t  kroostrijke gezin  — en 
zelfs, zoo het verschijnsel erger 
wordt, het gezin zonder meer — 
wordt dan in een toestand zonder u it
kom st gebracht ; het wordt voor het 
gezin  onm ogelijk zijn inkomsten en 
zijn behoeften in evenwicht te bren- 
gen.

Zoolang de gezinslasten  het g e 
m eenschappelijk lot w aren van het 
meerendeef der volwassenen, heersch- 
te een zekere economische gelijkheid  
onder al de leden van een zelfde be
roep of van een zelfde sociale k las, 
w aaru it dan een zekere eenvorm ig
heid in de levensw ijze voortvloeide. 
Het peil der behoeften werd v astg e 
steld ingevolge de gezinslasten  die 
daar of om trent op alle begrootingen 
tege lijk  wegen. Andetziids steeg  het 
peil der prijzen bezw aarlijker dan nu, 
omdat iedereen op een cent zag, daar 
w ein ige beurzen overto llig  gevuld w a
ren.

Het leven kon nog al scherp zijn, 
en zoo was het d ikw ijls, m aar, daar 
of omtrent hetzelfde blijvend voor al 
de gezinshoofden, bleef het toch dra- 
ge lijk . En, zoo het m oeielijk werd, 
volstond het voor allen dezelfde m id
delen aan te wenden om het w eer dra- 
g e lijk  te maken.

Op onze dagen, hebben de verm in
dering der gezinslasten  voor de m e
n igte en hun behoud of zelfs hun ver
zw aring voor een minderheid dit even
wicht gebroken.

Het v raagstuk  der kroostrijke g e 
zinnen werd gesteld , op den dag dat 
zij, in p laats van gewonen regel te 
zijn, een uitzondering werden in het 
geheel der huishouders van het land.

Van dan af, werd het onmisbaar, 
om hun het leven m ogelijk  te maken, 
hun buitengewone inkomsten, in ver
houding tot het aan tal hunner kinde 
ren te verschaffen.

De sleutel-van het raadsel lig t daar 
en nergens anders.

Deze u itleg  is al te k laarb lijkend , 
van zoodra men hem onder oogen 
heeft ; w ij hebben hem niets op te k la 
ren. M aar de feiten die we hebben 
aangehaald hebben zulke gevolgen dat 
we er het bew iis moeten van leveren 
en er de bijzonderheid moeten van uit 
een zetten.

W ij zullen dus nadruk leggen op de

daling van het geboortecijfer, op de 
ongelijke verdeeling der gezinslasten  
en op de bijkomende oorzaken die 
deze ongelijkheid  verzw aren, 

i De daling van het geboortecijfer.
De teruggang  in de kurve van het 

geboortecijfer dateert van 1880. Het 
c ijfer w as dan 31,13 geboorten per
1000 inwoners. H et daalde eerst zeer 
langzaam  en na een tijdverloop van 
tw in tig  ja a r , verloor het tw ee punten 
en enkele tienden: in 1900, was het 
28,95.

Van af dien datum , versnelde de da
lin g : in 1910 zakte het c ijfer tot 23,72; 
in 1924, viel het tot 19,8; in 1925, viel
het tot 19,6 Eupen en M alm edy inbe
grepen.

Binnen een tijdru im te van 45 ja a r  
bereikte de daling dus 11,33 punten.

Het verschijnsel tre ft nog meer, 
wanneer men het jaarlijk sch e  aantal 
geboorten beschouwt op tw ee ver
schillende data.

In 1901, werden er in B elg ië 200.000 
kinderen geboren ; in 1923, kwam en er 
slechts 155.000 op de wereld , dus
45.000 minder. In 22 ja a r  dus een ver
m indering van 22,5 p.c.

België, verliest, uit dien hoofde, elk 
ja a r  m eer burgers dan het gesneu
velde soldaten, verm isten , overlede
nen door verwonding, ongevallen of 
ziekten, verloor gedurende de v ier 
oorlogsjaren ! H et to taal van die oor- 
logsdooden bedroeg 40.367.
Ongelijke verdeeling der gezinslasten.

Deze instorting van het geboorte
c ijfer heeft vooral dit bescnouwens- 
w aard ig , dat ze niet eenvorm ig is, in 
de verschillende huishoudens. W el in
tegendeel ; te rw ijl zekere huishoudens 
zich op het vroeger peil houden, vallen 
de anderen, in steeds grooter wordend 
aan tal in een algeheele of b ijna alge- 
heele onvruchtbaarheid.

Van daar, bij een m inderheid, zeer 
zw aren kinderlast en bij anderen, on- 
beteekenende of vo lstrekt geen la s
ten.

Ziehier door w elke c ijfers het on
evenw ichtige in de gezinslasten  onder 
onder hen die ze kunnen dragen, kan 
worden u itgedrukt :

Beschouwen we de mannen van 
m instens een en tw in tig  ja a r  oud en 
gaan  we na w elke hun gezinslasten  
zijn. Om de verge lijk in g  te vergem ak
kelijken , herleiden we de c ijfer tot 
100. W ij vinden:

29 p.h. ongehuwden;
15 p.h. gehuwden zonder k inderen ;
16 p.h. gehuwden met één kind ;
12 p.h. gehuwden met 2 kinderen ;
8 p.h. gehuwden met 3 kinderen ;

20 p.h. geh. met 4 kinderen en meer
Stellen  we nu tegenover deze reek 

sen volwassenen het aan tal kinderen 
dat door hen wordt opgevoed ; w ij be
komen dan :

44 p.h. vrijgeze llen  en gehuwden 
zonder kinderen die geen enkel kind 
grootbrengen ;

16 p.h. vaders van 1 kind, die 16 k in 
deren groot brengen ;

12 p.h. vaders van 2 kinderen, die 
samen 24 kinderen groot brengen ;

8 p.h. vaders van 3 kinderen, die 
samen 24 kinderen groot brengen ;

20 p.h. vaaers van ten m inste 4 k in
deren die samen 110 kinderen groot 
brengen.

Het m iddengetal in de gezinnen met 
ten m inste v ier kinderen is 5,5 k inde
ren per gezin.

Zoodanig dat we tot het paradoxaal 
resu ltaa t komen dat er op 100 vo lw as
senen

44 (ongehuwden of gehuwden zon
der kinderen) geen gezinslast hebben ;

36 (hoofden van beperkte gezinnen) 
64 kinderen groot b rengen ;

20 (hoofden van kroostrijke gez in 
nen) 110 kinderen groot brengen ;

Bondig sam engevat, brengen 20 p.h. 
der volwassenen alleen dus b ijna 
tw eem aal zooveel kinderen groot dan 
de 80 anderen samen.

ECZEMA
huiduitslag, roode vlekken, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij klnde 
ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop ln alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

Schoenmagazijn 
R. uandenbergne- Bourgeois
Marktstraat 17,ISEGHEM

Groote keus van mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentle.

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgerlef.

Het huls gelast zich met herstellingen.

FAMILIEZIEKEBOIID «OLKSBELM fl
mumscH tuis isibheb

Verzekert tegen Ziekte 
Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratie 
Geboorte 
Sterfte 

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

Nieuwe geïllustreerde U itgave
DER

VOLLEDIGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavoform aat 

Het volledig stel 58 boekdeelen, 
in eens genomen, 4 00  fr.

I' REEKS. — INGENAAID 5 FR.
1. De omwenteling van 1830, 139 blz.
2. Een slachtoffer der moederliefde; 

Eene stem uit het graf, 143 blz.
3. Mengelingen: De zending der

vrouw ; Het boetende m eis je ; De 
moordenaar ; De m aagd van V laan
deren ; De brandende schaapherder; 
De grootmoeder, 113 blz.

4. Baas Ganzendonck, 142 blz.
5. De loteüng, 149 blz.
6 . De baanwachter, 126 blz.
7. Eene O te veel, 132blz.
8. Wat eene moeder lijden kan : Rede

voeringen, 128 blz.
9. Si3ka van Roosemael; Hoe men 

schilder wordt, 127 blz.
10. Eene welopgevoede dochter,

118 blz.
II REEKS. — INGENAAID 6 FR.

1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Menschcrsbïoed, 169 blz.
3. Eene verwarde zaak, 180 blz.
4- Een zeemanshuisgezin; De dich

ter en zijn droombeeld; Eene uit
vinding des duivels, 166 blz.

5. De keus des harten, 170 blz.
6 . De gierigaard, 164 blz.
7. Moeder Job, 167 blz.
8. Graai Hugo van Craenhove,

172 blz.
9. De plaag der dorpen, 175 blz.

10. Lambrecht Hensmans, 163 blz.
11. De ziekte der verbeelding, 175 blz.
12. De twee vrienden; Rikke-tikke- 

tak, 171 blz.
13. Een goed hart; Houten Clara,

183 blz.
III" REEKS. — INGENAAID 7 FR.

1. De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz.
6. Koning Oriand; Blinde Rosa,

207 blz.
7. Gerechtigheid van hertog Karei, 

195 blz.
8. De minnezanger, 187 blz.
9. Schandevrees, 190 blz.

IV» REEKS. — INGENAAID 8 FR.
1 . Eenige bladzijden uit het boek der 
natuur, 294 blz.

2. De kwaal des tijds, 283 blz.
3. Moederliefde, 280 blz.
4. Batavia, 268 blz. n
5. De boerenkrijg, 307 blz.
6 . Everard T’Serclaes, 264 blz.
7. Valentijn, 271 blz.
8. Geschiedenis mijner jeugd, 310 blz
9. De jonge dokter, 310 blz.

10. Het wassen beeld, 255 blz.
V" REEKS. — INGENAAID 9 FR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6 . De burgers van Darlingen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,

377 blz.
8. Levenslust, 378 blz.
9. Het goudland, 348 blz.

10. Het ijzeren graf, 317 blz.
11. De oom van Felix Roobeek, 315 blz
12. De schat van Felix Roobeek,

316 blz.
VI« REEKS. — INGENAAID 10 FR.

1. De Leeuw van Vlaanderen, 428 blz
2. Hlodwig en Clothildis, 483 blz.

VIIe REEKS. — INGENAAID 12 FR.
1. De kerels van Vlaanderen, 536 blz.
2. Jacob van Artevelde, 555 blz.

GELUK GENOEGEN
BEVREDIGING

zijn uw deel op de avonden dat ge 
gen iet van

LOBBE EN SEFA
een w onderlijk g eestig  boek over 
tw ee Vlaam sche kinderen en al hun 
lief en leed. De Antwerpsche Volks- 
rom antiek, de kerm is, ae haven, de 
w orsteltent, heel het land van B reu
ghel en P allieter, in een k leur en lijn  
die u nimmer vergeten zult. De illu s
tra tie  behoort tot het beste w at op 
dit gebied ooit werd gem aakt. V raagt 
het nog vandaag aan uw  boekhande
laar. M et LOBE EN SEPA komt een 
boek in uw boekenkast, d a t er niet 
meer uit zal verdwijnen.

Ingenaaid fr. 20. Gebonden fr. 28. 
LOBBE EN SEFA zullen u vertrouwd 
worden als uw beste vriendjes !

«DE SIKKEL», K ruishofstraat, 223 
Antwerpen.

« Alleen de geestelijke en zedelijke krachten eener Natie bevor
deren hare welvaart. »

Albert I, den 23 12 1909.

De Belgische Staat, aan wiens hoofd Albert I staat, heeft de 
geestelijke on zedelijke ontwikkeling der Vlaamsche Natie belemmerd.

De Belgische Staat verdwijne om aan het Vlaamsche volk de 
middelen te geven zich volgens zijn natuurlijke behoeften en aanleg 
op te werken tot een beschaafde, welvarende, zelfstandige natie.

GEZONDHEIDSLEER

ln  nauw verband én met spijs- 
verteringsste lse l én met adem halings
ste lse l staa t de bloedsomloop. Het 
hart ja a g t  het bloed in de longen 
w aar het die hoogernoemde verande
ringen ondergaat, nam elijk  dus een 
opnemen van zuurstof dank zij de 
tusschenkomst der roode bloedcellen, 
dit bloed nu wordt door een systeem  
van slagaders dank zij de sam entrek
kingen der hertsp ier en den bloedvat- 
wand, tot in de verste weefsels g e 
voerd. In de m aat nu van het noodige 
en om in het onderhoud en het her
stellen der w eefsels te voorzien, staa t 
het bloed aan de w eefsels af alles w at 
hun d ienstig zijn m oet; ’t zij voe- 
dingsbestanddeelen ter hoogte van 
den dundarm door het bloea in zijn 
serum opgenomen, en noodig om de 
sleet der w eefsels te  herstellen , ’t zij 
zuurstof aan de buitenlucht ontleend, 
en dienende om het voedsel in warm te, 
dus energie om te zetten en zoodoende 
de bij arbeid verbruikte kracht te le 
veren. In ruil neemt het bloed in zich 
op ter hoogte der weefsels de afva l
producten door sleet en verbrandings
processen ontstaan, en schadelijk voor 
het lichaam ; deze worden dan op h|fn 
beurt uit het organism e verw ijderd, 
deels door de adem haling w aar het 
bloed zich ontlast van de overtollige 
waterdam p en van het koolzuur, deels 
door de nieren die die afvalproducten 
onder de vorm van urine afscheiden.

Naast de roode bloedcellen en het 
planua, w ier w erk ing  we hooger za
gen, bevat het bloed eveneens w itte 
bloedcellen, die tusschen komen in het 
bestrijden der besm ettingen, alsmede 
bloedplakketten die in de sto lling een 
overwegende rol spelen. Tot dit s te l
sel behoort eveneens de m ilt, en wel 
in dien zin dat ze gedurende het em 
bryonnaire leven m eew erkt in het 
voortbrengen der bloedcellen, later 
echter tusschenkomt in het vern ieti
gen der versletenc bloedlichaampjes, 
alsmede het beenderm erg dat aanspra
ke lijk  is voor het produceeren der 
roode bloedcellen.

Is nu, om een of andere reden, een 
dier organen niet bij machte de rol 
die hem toevertrouwd werd te ver
vullen : 't zij dat het hert b.v. de macht 
niet heeft het bloed met een voldoen
de kracht uit te stooten, ofwel dat de 
wand der vaten een zoodanige ver
andering heeft ondergaan : b.v. arte- 
rioselérose dat ze niet meer tusschen 
komen kan ’.n  het voortstuwen der 
bloedmassa, ’t zij de nieren er niet 
meer in s taa t toe zijn het bloed te 
zuiveren, eveneens w anneer om een 
of andere reden het roode beender
m erg niet meer ertoe bekwaam  is de 
vernietigde bloedlichaampjes te ver
vangen, dan volgen daaru it opnieuw 
stoornissen die een ziekte kunnen 
daarstellen .

Ten slotte dus onderscheiden we in 
het m enschelijke lichaam  verschillen
de system en elk met een welbepaalde 
rol toevertrouwd aan de verschillende 
organen die in het ste lse l tusschenko- 
men, die verscheidene organen van 
eenzelfde systeem  w erken onderling 
volgens zekere bepaalde w etten  die 
hun harmonieuse m edewerking rege
len ; en tusschen de verschillende sy s
temen nu is er opuieuw een doelma
t ig e  w isse lw erk ing vereischt en daar- 
gesteld  w at voor gevo lg  heeft het in 
stand houden van het m enschelijke 
lichaam . Het sp ijsverteringsste lse l dat 
het voedsel in nuttige bestanddeelen 
omzet dewelke in net bloedplasma 
overgaan, het adem halingsstelsel 
waartoe de roode bloedcellen ertoe 
komen de zuurstof te fixeeren die noo
dig is om die voedingsstoffen te kun
nen gebruiken, en in een nauw ver
band met die beide de bloedsomloop.

W elnu de afzonderlijke w erk ing der 
verscheidene organen die in een ste l
sel tusschenkomen, hun m edewerking

onderling, opdat het doel door een be
paald systeem  nagestreefd , bereikt 
weze, alsmede de w isselw erk ing der 
verschillende system en onderling tot 
het in stand houden van het geheel, 
dit alles staat onder den invloed en is 
afhankelijk  van het zenuwstelsel. In 
het zenuwstelsel nu onderscheiden we

1. H et d ier lijk  zenuwstelsel, be
staande u it a ) de groote hersenen en 
tw ee onzer zedelijke en verstandelijke 
vermogens, onze gevoelens en w ille 
keurige bewegingen, met de tw aalf 
hersenzenuwen, w aarvan  de eene tu s
schenkomen in de bezenuwing der zin
tu igen : gehoor, gezicht, enz., daarom 
bijzondere gevoelszenuwen genoemd, 
dan de algem eene gevoelszenuwen ten 
geta lle  van tw ee, alsm ede de bewe- 
gingszem iwen die de bew egingen van 
het oog, tong en gelaatssp ieren  rege
len.

b) De kleine hersenen : die bevatten 
het evenwichtscentrum  ;

c) Het verlengde m erg met het rug- 
gem erg en de een en dertig  (31) daar
bij hoorende ruggem ergzenuwen die 
te rge lijke rtijd e  én gevoels- én be- 
wegzenuwen zijn der ledematen.

2. D aarnaast nu hebben we het sym 
pathisch ook nog genoemd organische 
of vaatbewegend zenuw stelsel dat in- 
zonder tusschenkomt in het regelen 
der levensverrichtingen van den 
mensch dus de w erk ing  der organen 
afzonderlijk, en de sam enw erking der 
organen onder mekander regelt.

Om dit alles nu beter te begrijpen, 
kunnen we onze toevlucht nemen tot 
eene verge lijk ing , en de w erk ing, 
mede- en w isselw erk ing  vergelijken  
aan een leger. Een leger bestaat even
eens uit verschillende soorten solda
ten,elk met een welbepaalde verrich
ting, zoo o.m. voetvolk, hun w erk  nu 
afzonderlijk wordt gerege ld  door offi
cieren, die op hun beurt zelf hun or
ders k rijg en  van hoogerhand w aar 
alles zoodanig moet worden geschikt 
dat hun w erk ing afzonderlijk tot het 
benaderen van eenzelfde doel d ienstig 
zij.

Welnu alles w at ertoe in staat is
ofwel de verrichtingen van een of, 
ander orgaan te verm oeilijken of on
m ogelijk te maken, en zoodoende in 
de keten van een systeem  een w erk ing 
uit te schakelen ; ofwel de harmonie 
in de m edewerking der verschillende 
organen van eenzelfde systeem  te ver
breken ; ofwel de w isse lw erk ing  der 
verschillende system en onderling te 
niet te doen, d italles veroorzaakt 
stoornissen, min of meer erg , en w ier 
gevolgen min of meer schadelijk zu l
len zijn voor den mensch al naar g e 
lang het orgaan in kw estie een be
langrijke  rol ten deel viel en het min 
of meer in de onm ogelijkheid gesteld  
wordt die rol op een doeltreffende 
w ijze te vervullen. En daartoe zijn 
niet alleen de microben bekwaam , 
want naast deze zijn er nog ta l van 
invloeden die er het hunne toe b ijd ra
gen : alzoo o.m. sommige vergiffen 
als b.v. alcohol, sommige slechte h y
gienische toestanden, als b.v. gebrek 
aan licht en lucht,een teveel aan gees- 
tes- of licham elijk werk, te veel of te 
w ein ig  drinken, te koude of te over
to llige warm te, een gem is aan netheid 
en vele andere oorzaken, die niet a l
leen den mensch verflauwen en hem 
dus beter vatbaar maken voor ziek
ten, m aar ten slotte alleen en op hun 
eigen een ziekte kunnen daarstellen 
en veroorzaken.

In een volgend artik e l zullen we 
enkele algem eene beschouwingen g e 
ven over aanstekelijke ziekten, de 
m aatregelen die dienen getroffen om 
een uitbreiding ervan te verm ijden, en 
de middelen w aarover we beschikken 
om het organism e in staa t te stellen 
eea evenüieele besm etting onschade
lijk  te maken.

Leest en verspreidt
DE MANDELGALM

P E C T O I D S
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den h o e s t  !

ZIJ KOSTEN E N K E L  4 F R A N K  ! 
U W  APO TH EK ER  HEEFT ER !



Gij allen die min of n eer onderhevig 
zijt a a n  borstkwalen : Bronchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku- 

. . .  . . .  „ chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe
aiit-s ueproef J htbt zonder afdo* nd effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe
dig, vergeet niet dai er een middel is dat sinds 50jaren duizenden en duut nden hopelooze 
gevailen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

iorsttem manie Toms, Resina zalf, icrobeiipiiien
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borst ziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en 't zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan M ARTIN  TO M S, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

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

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

Met Oud Bier der
is gekend voor Brounierii Ie Arend,,

't gezondste, kloekste, aangenaamste

A. Louwaege-Vcrstr&ete, Corfemarck

In den
Zilueren ilos
Alles ann zeer 
voordee/ ige prijzen

O mngelijke c incurentie 
Verzorgd werk 

w e bedieririg

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 57, Iseghem

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

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLFN OM TE GARNIEREN

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :
Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn , Rheumatiek, Grippe

OMDAT
W A . A . J R O M  ?
zijn d e MS)NO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  a n d er s  produkten van gelijk en  aard  ?

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

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

zij, dank aan hunnen aangenamen sn aak , door de moeilijkste 
personen gem akkelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN
ïn tioozen van :

12 pak|es 4,50 fr. 
25 pakjes 8,00 fr.

Leest aandachtig ! Z A N N E K I N  SU IKERBAKKERIJ
Voor u-ve 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 
nieuw e en okasie m otors.

Aile herstellingen Spoedige uitvoering

Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIER
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij St Louis
L. VERLENDE LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende :

S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers  en koffiehuizen

Nerlngdaeners, zoekt uw proüjMJb

Ds schoonste kinders....

zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

D U L G I 0 E  P O E I E R
Te kooop m alle goede A potheken . 

DE DOOS 1 ,5 0  F F ..

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EEN ENKEL GE#EESMIÜ>DEL 
zult gij vinden dat dwetrnatlg is tegen deze 

w ïeede Kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prîjss "20  frank

die van af den eersten dag de aanvallen te genhoudt — de 
genezing bresgt aan allen die het go ïd  gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is

I t o * * « « .  S. m e ^ n lU n  Z  ^ a , „ n  äU re eä s  n „ r

Te koop io alle goede apotheken of rechtstreek« b7j den bereid«
Apotheker Vandenbussche - Meenen

Vniledlee tekst met beschrijving, uitleg en -behandeling der 
VaUende Ziekten wordt overal GRATIS gezonden op ann vraag.

Alberjic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18. ISEQHEM

Artikelen voor St Niklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
C onserven , Specerijen , Chocolade, D essert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

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

E ierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In ’ t klein
Bijzondere Prijzen voor Voort ver ko o pers

r u n s
B. Van Hyffe

Gent, N e d e rk o tte r, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

ïm-\
METZSKeSWElO VOOR ALTIJD GENEZEN 1

PiPOitiiCCi <. ZiALYlSCH,, I 
ni5F£STM.=ïj_1M>, *VïTWERPEN,

^  BAAWZStKTE, JEUKT £ é*  a u s  ANDERE

IVELZIEKIBII
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

M U Z IE K
HU I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en pisten (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violen, Mandoiinen enz.
—: Alletoebehonrten :—

VOOR UW

Schilder* & Behangpapier
W ENDT U TOT HET HUIS

J . LEFEVERE HUYSEIITilllYT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Trouw e bediening Lage prijzen

voor het zuiveren van t bloed
GENEEST ALLERBEST EN O p  RADIKALE W IJZ E  :

u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
verstopp in g, draa iingen , g a l ,  slijm en , enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

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

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

P rijs 4,50 frank

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

uw water maken ?
Is uw water troebel o f  te sterk gek leu rd  ? 
Lijnt g i j  aan jich t , heup o j  lenden jich t ? 

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

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

?
Dit a lle s  zijn de zekere 

kenteekens dat uwe 
Niaren, B l a a s  of Lsver
ziekelijk zijn en  g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toev lu ch t m oet 
nemen tot een e e rn s tig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g met

7
Dalila Pillen

EN
Samsom's Oliebalsem

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOtDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Vóór uwe m

stoven, Hïcneis en sssvaren
wendt u tot

fiera. G&eHiere- luucR
Roeselaerestr. 88, Iseghem

»

Magazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groote kens van vëriakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

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

L aat u w e G eldzaken  
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

BijbanHeo : flniuuerpen & Kortrijh
Agentschappen :

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

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Nocrdstar.

Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

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

7

Fotografen Encadreurs
K u n s t s c h i ld e r s
h é m m é m m b m i

IP rob eert eens 1

met de produkten van i a ®

■ ■ ■ ■

Waarom hoesten al« BORSTPILLEN LALEMAN 
U radicaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lflden 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 Florent Laienm
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T eltfoon  63

KORffllJKSCHE BOUW- 
■ Elt YP OTHEEKKflS •
Uil lili'plill 1*1111 II —  ll— lll W — ■■

BUREEL ;

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 382.

Vaartstr. 2, Roeselarë
voor uwe kaderlljsten en kaders

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

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.

O pmaken  van P lans en  B estekken 

voor ’t bouwen van huizen, v illa ’s, 
fabrieken, enz.

—  A llerhande V erzekeringen  —  

Brand • Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN

op vaste eigandommen aan de meest 
voordeelige voor waarden.

Drukkerij « Volksverheffing » Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

Ter drukkerij van dit blad gelast men zich met het vervaardigen van alles ^vat den 
stiel betreft, als :

Omzendbrieven, fakturen, 
omslagen, aanpla-kbrieven, 
boekwerken, enz. 

gewoon en prachtwerk 
in één of meer kleuren 

Samenw. Drukkerij 
VOLKS VERHEFFIN G 

Onderwijsstraat, 14, Aalst

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

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

Van den geestigen schrijver Feux 
TIMMERMANS:

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

1 8 . -  30.
3. Boudewiin 36 -  46,50
4 De zepr schoone uren van
Juf1»  Symforosa B eaiM je 1 5 ,-
5. Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen 2 2 ,— 30,—
6. Uit mijn rommelkas rond 
het nmstaan van Pallieter
en Kindeken Jezus 15,—
7 Anne-Marie 22.— 30,
8. Driekoningen Tryptiek 12,— 15.
9 De Pastooruit den bloeien-
den wijngaard 22,— 30,—
10. Het Keerseken In de
Lantaarn 22,— 30,—
11. Naar waar de Appelcie
nen groeien 59’*“
12 Schoon Lier 30,— 39.—
13 Mijnbeer Pirroen 12.—  15.—

I u  E" W aar de Ster bleef
S*il'p S*a*n 12, 15,—
15 Leonti^rtje 12, 15, —

Bij afname van de >ehee1e verzamHir g 
is de prijs var* de 15 deeien, ingenaaid 

I 250 fr., gebonden 370.

G. GEZELLE
Vlaamsche V olksvertelsels. Met ge
kleurde omslag en 5 platen, geteekend 
door den kunstschilder K. Rosseeuw

4.50
Herman HENOT 

K empische Volksvertelsels 7,50
Van dezen bundel zijn als afzonderlijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4 50
Van slimmen Jan en dommen Sus 1 50 
Het Tooverh^ursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en sndere 

vertelsels 1,50
Verholen Krachten

novellen door Stephanie ClafS Vetter
12 fr

Vertelsels van het Vlaamsche Volk,
3 hundeis. elk 7,50 j
Van den persten bundel zijn als afzon
derlijke deeltjes verkriigbaar : 
Natuurverkl. Sprookjes 3 ,—
Van den gefopten Duivel 1,50
Vlaamsche Legenden 1.50
Van Duimpje en andere wondere 

Kinderen 1,50

Van Dale. Handwoordenboek 38 fr.
Gmnt woordenboek 18f> fr. 

Callewaert. — Fr.-Neierlandsch woor
denboek, 2 deel^n, 98 fr 

VanQelderen: — Duitsch Nederlandsch 
Woordenboek 110 fr.

Kinderboeken :
H. VAN TICHELEN SPROOKJES EN VERTEL
LINGEN UIT DEN VREEMDE I. F1EDELDIDON,
a jAAK en de boonstaak (7,50 tr gen. en
9 fr. gekartonneerd).

Dit zijn de twee eerste nummertjes van 
een gansche serie Sprookjes en vertellin
gen uit vreemdt* talen (uit het Perzisch 
en het Ja >ansch) overgenomen. Er zijn 
tooverachtige dingen onder en de meeste 
zijn splinternieuw, wat zeker aan onze 
kinderen welkom zal zijn. De vertaling 
is uitstekend en de mooie boekjes zijn 
met verrukkelijke plaatjes versierd.

V DE MEYERE, VLAAMSCHE VOLKSVERTEL
SELS : VAN DEN GOUDEN VOGEL DIE SPREKEN 
KON DE DRIE VEEREN VAN VOGEL VEEN DE 
3 GEBR EDERS EN 8 WONDERE MANNEN. 
(I- der <le> Itjr 5 fr )

AUQ HAVER MANS. ONS TERRARIUM (5 fr. 
g e iaa id .)

Tegenhanger van het vroeger versche- 
Aquararlum. Zeef aan te bevelen aan de 
leergierige jeuRd en aan onderwijzers en 
ouders, die in school of in huiskamer op 
goedkoope en gemakkelijke wijze een 
aquarium of terrarium willen inrichten.

WARD AUWELEER, DE PERDE (16 fr. gen. 
en 50 fr. geb. op Holiandsch).

1001 DAQ (33,50 fr. ing. en 44,50 geb )
Teyenhanger van de 1001 Nacht. De 

rijkste fan»az;e van het Oosten in toover- 
achtige vertellingen, di» door iedereen 
mogpn gelezen worden. Rechtstreeks uit 
h**t Perzische in onze taal overgebracht 
De sjeheele vtrzamelmg zal 5 deelen 
beslaan.

Artistieke Prentenboeken
Albumformaat, gekartonneerd

J enny DE BLOEME.
De W aterkindertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen 27,00

Al f r e d  LISTAL.
Wat Lisette droom de 15,—
Gouden R egen  15,—
’t Is lan g g e led en  15,—
Andere mooie Prentenboeken.

An nie  HOMAN.
Grieksche Sagen voor klndereu  7,50 
Het n ieuw e Dierenboek

stevig gekartonneerd 15,—
Idem. klein? uitcave 10,—

H. N DE TREMERY.
Dik en Knuppie, een kaboutergeschie- 

denis. insrenaaia 4 ,—
P iet d e Sm eerpoets, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
Hunna de S lodd ervos, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
K a n . A m a a t  JOOS.

KLEUR- EN TEEKENBOEKEN. 
Bont en Blauw, kleurbiok fr. 4,50
De B riefkaartenschilder, reeks van 4 

boeken. Per deel 3 ,—
Ons Teekenboek, reeks van 4 boeken

per deel 1,80 
Briefkaartenkleurboeken, per deel 1,80

Om deze boeken, benevens vete an 
dere te ontvangen, hoeve men Btechts het 
bedrag ervan, plus 0 60 fr. voor verzen 
di 'gskosten, met de aanvraag naar het 
bureel te sturen.


