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Bestuurlijke aanpassing
Ijo het «Rechtskundig tijdschrift 

voor B elg ië» van Apri] 1928, verscheen 
'o u itvoerige stud ie : Een Sfaatsrçch- 
te lijk  vraagstuk- — De oplossing van 
den taa ls tr ijd  door Dr Ju r, J . Verhev- 
den.

De ste ller verbergt zich achter een 
schuilnaam — advokaten zijn veelal 
voorzichtige menschen — m aar uit 
z ijn  werk, b lijk t voldoende dat hij niet 
behoort tot het strijdend nationalis
tisch leger Voor ons is deze stu 
die dan dubbel welkom  om dat het 
ons toe laat te constateeren hoe diep 
onze gedachten reeds doorgedrongen 
zijn in kringen die zich n iet openlijk 
tot het V laam sch N ationalism e dur
ven bekennen.

A lhoewel we 't  dan met den sch rij
ver van deze studie op vele plaatsen 
oneens zijn en herhaaldelijk  g lim la
chen om zijne Belgische an g stv a llig 
heid en «chrèvre-choutism e», toch ge- 
loovert we dat onze lezers m et-vrucht 
kennis zullen nemen van des schrijvers 
plan tot hervorm ing van den B el
g isd ien  S taat.

De auteur beroem t zich op zijn hoe
danigheid van rechtgeaarden Belg

Ju is t omdat hij een loyale B elg  is 
en bevreesd voor de gevaren die de 
«taa lkw estie »  aan zijn vaderland doet 
loopen, zoekt hij een oplossing van 
den taa ls tr ijd  en betracht de verzoe
ning tusschen W alen en Vlam ingen.

W ant volgens dezen au teur is het 
gevaar voor het land niet denkbeel-
SifT

«W e moeten n iet overdrijven, 
schrijft h ij, en beweren dat er een 
onm iddellijk gevaar bestaat, doordat 
er eene revolutie op til is, doch ander
zijds moet men er ook niet blind voor 
zijn, dat er tegen het bestaan van 
B elg ië gew erk t wordt en dat er een 
hoop m istevredenen zijn, die wenschen 
dat de k lu isters die hen nog aan het 
land binden zouden verbroken worden.

Verder w ijst ste ller op het gevaar 
van de naar F ran krijk  georienteerde 
politiek van B elg ië inz. het geheim  
m ilita ir akkoord en ste lt zich de 
v ra ag : W at zou er gebeuren in geVal 
van een oorlog w aarin  B elg ië  door 
F ran krijk  wordt m eegesleept?

«W at zouden de V lam ingen doen, 
in een gebeurlijken  oorlog w aarin  B el
g ië  zou gew ikkeld  zijn, enkel ter oor- 
zake van het defensief verbond met 
F ra n k r ijk ? ...

«M et hun gezond verstand zouden 
de V lam ingen spoedig inzien dat Bel- 
B e lg ië ’s laatste  uur geslagen  is. De 
ouderen, meer bezadigden, zouden met 
weemoed aanschouwen dat het land 
dat ze liefhadden, door de Franschdol- 
heid van enkelen wordt te niet gedaan. 
De jongeren, die bijna allen tot het ex 
trem ism e zijn overgegaan, u it reactie 
tegen  w at ze heeten het Belgisch g e 
stook der Franschgezinden, m aar dat 
in w erkelijkheid  een anti-B elg isch  g e 
stook is, die jongeren zouden roepen 
dat ze w el voorspeld hebben dat Bel-

S'ë zelf zijn ondergang zou bewerken, 
et nieuw activism e dat ze zouden 

doen ontstaan zou onder veel gunsti
ger omstandigheden geboren worden 
dan in 1915...

«H et gevaar dat ons land bedreigt, 
alhoewel niet onm iddellijk, is er n iet
temin w ezen lijk  om».

De auteur ziet tw ee middelen om 
dat gevaar te bezw eren :

1. De terugkeer voor het land tht 
de gew aarborgde n eu tra lite it;

2. De oplossing van den taalstrijd^

Hoe kan de taalstrijd opgelost 
worden?

Schrijver gelooft n iet dat DE 
TAALW ETTEN de oplossing bren
gen zal en dat om een viervoudige 
reden :

1. De taa lw etten  maken de V lam in
gen in B elgië tot burgers vati tw ee
de k la s ;

2. De taa lw etten  bestendigen de 
tw eetaligheid  in V laanderen ;

3. De taa lw etten  verbitteren de W a
len en laten  de V lam ingen onbevre
digd.

4. De taa lw etten  worden n iet toe
gepast.

Evenmin kan een oplossing worden 
verw acht van de provintiale autono
mie omdat in den huidigen stand van 
ons staatsrech t hooger en m iddelbaar 
onderw ijs, gerecht, centraal bestuur 
en leger ontsnappen aan de bevoegd
heid van de provincieraden.

Zonder de oorlog had — altijd  vol
gens den schrijvef — de bestuurlijke 
scheiding misschien de oplossing g e 
bracht.

«W as de oorlog niet gekomen, dan 
had het stelsel van bestuurlijke schei
ding bij W alen en V lam ingen meer en 
meer aanhangers, als zijnde de eenige

redelijke oplossing, en het is n iet on
w aarsch ijn lijk  dat we nu eene s ta a ts 
inrichting zouden hebben bezeten, 
w aaraan  zelfbestuur in meerdere of 
mindere m aten ten grondslag lig t.

«De oorlog, e ilaas, bracht verwijde
ring ; de W aalsche en V iaam sche ac ti
visten voerden ongelukkig  met den 
steun van den vijand, de scheiding 
door, w aartegen  eene gew eld ige re
actie is ontstaan, en die voor gevolg 
had den teruggan g  van de V iaamsche 
bew eging».

W e zullen h ier geen V laam sch ver
s lijten  om deze bew ering van den te 
ruggang  te w eerleggen  — we w ijzen 
er alleen terloops op dat de autonom ie
gedachte dus vorderingen m aakt ook 
in anti-activ istische en anti-nationa- 
listische kringen.

E indelijk gaa t schrijver dan zijn 
eigen reddingsplan ontvouwen.

Volgens hem is er voor B elg ië nog 
te verwachten van w at hij noemt : be
stuurlijke aanpassing wa,aronder 
schrijver heel iets anders bedoeld dan 
de h. Van C auw elaert die onder de 
zelfde benam ing p leitte voor een meer 
ontw ikkelde autonomie van gem eente 
en provincie

HET STE LSE L VAN 
BESTU U RLIJK E AANPASSING

1. — DE wetgevende macht.
De wetgevende macht wordt u itg e 

oefend door een Senaat, en door K a
mers van Volksvertegenw oordigers.

a) D e S e n a a t .
De Senaat, minder leden tellend dan 

de tegenwoordige eerste Kamer, 
wordt gekozen door de k iezers van 
gansch het land. UvèïTfWE Tnéssysteem
wijden we niet uit omdat daarover in 
’t oneindige kan ge tw ist worden en 
dat, a l naar* ge lang  de partij w aar toe 
men behoort, het eene of andere best 
vindt. De ouderdom van 40 ja a r  om 
gekozen te worden zagen we liefst be
houden.

De Senaat behandelt de zaken die 
het algem een belang van het land ra 
ken, nam elijk de buitenlandsche zaken 
de koloniale zaken, de landsverdedi
ging, de gem eenschappelijke finantiën 
(inbegrepen de invoerrechten en het 
m untstelsel), de gouvernementsbe- 
drijven (spoorwegen, post, telefoon, 
te leg raa f), de groote openbare w er
ken, en een deel van het justitiew ezen .

De voorzitter van het Senaat, is om 
de beurt een V lam ing en een W aa l ; is 
de voorzitter een V lam ing dan is de 
onder-voorzitter een W aal, en omge
keerd.

Voor de handelingen van het voor
zitterschap, spreekt de voorzitter zijn 
eigen ta a l ; de leden spreken ook de 
taa l van hun streek. Deze m aatregel 
schijnt noodzakeliik omdat we zien 
dat noch nooit een V iaam sche voorzit
te r  of ondervoorzitter het gew aagd  
heeft een debat in ’t V laam sch te le i
den of aan de sprekers in ’t V laam sch 
het woord te verleenen. Dit gebeurt 
nochtans in Zwitserland. W aarom  zou 
het dan bij ons niet kunnen? Ook de 
V iaam sche parlem entarissen , geven 
veel te gem akkelijk  toe in het gebruik 
van het Fransch, vooral w anneer het 
een debat geld t van een ig  b e lang ; ’t 
zijn uitzonderingen die system atisch  
altijd , zooals het behoort, Neder
landsch spreken.

b) K a m e r  v a n  v o l k s v e r 
t e g e n w o o r d i g e r s .

V laanderen en W allonië hebben 
ieder hunne Kam er van vo lksverte
genwoordigers, die zetelen te A nt
werpen en ^e Luik, en w ier leden vol
gens een të bepalen systeem , respec
tieve lijk  door de Viaam sche en W aa l
sche arrondissem enten worden geko
zen.

W e denken dat er geen nadeel zou 
aan zijn den ouderdom om gekozen te 
worden te brengen op 30 jaar .

De taa l van de Viaamsche Kamer 
is het Nederlandsch ; die van de W aa l
sche het Fransch.

De Kamers houden zich bezig met 
al de zaken die n iet aan den Senaat 
zijn voorbehouden.

c) G r o o t  B r u s s e l .
In den huidigen toestand is het niet 

meer m ogelijk  B russel bij het V iaam 
sche lafta te rçkenen ; het is een feit 
w aar we ons moeten bij neerleggen. 
Ook bij W allonië kan het niet in gere
kend worden.

Daarom moet er een bijzonder re 
giem  aangenomen worden voor Groot 
Brussel dat volgens de w et op het g e 
bruik der talen in bestuurszaken be
staat uit de gem eenten Audergem , 
B russel, Anderlecht, E tterbeek, Vorst, 
Elsene, S t P ie te rs-Je tte , K oekelberg,

S t Jans-M olenbeek, S t Gilles, S t Jo  is t 
ten-Noode, Schaarbeek, U kkel, W a- 
term aal-Boschvoorde, S t Lambrechts-* 
W oluwe, S t P ieters-W oluw e, S t Ste- 
vens-W oluwe.

Mi-sschien wenscht de bevolking dat 
Groot Brussel, evenals V laanderen enl 
W allonië, eene K am er van vo lksver
tegenw oordigers zou bezitten. We 
zien daartegen geen g ro a t bezwaar, 
m its de tw eetaligheid  die thans B rus
sel kenm erkt behouden bjijve, en niet 
ten nadeele van de V lam ingen die er 
wonen wordt u itgew erk t.

Een ander middel om de lokale be
langen van Groot Brussel te beharti
gen, is ze toevertrouw en aan  eene 
commissie van den Senaat, bestaande 
uit al de gekozenen van Brussel, met 
b ijvoeging van een ge lijk  g e ta l V la
m ingen èn W alén.

Hoe men het ook inrichte, moet er 
bepaald worden dat het gebru ik  der 
talen voor de leden vrij is.

2. — De uitvoerende macht.

Aan de rechten en voorrechten van 
den koning moet geen verandering g e 
bracht worden.

Het landsbestuur wordt w aargeno
men door M in isters door den koning 
benoemd die geen lid van den S en aa t' 
of van eene Kamer mogen zijn, of die, j 
zoo zij bij hunne aanste lling  lid zijn, 
hun mandaat moeten neerleggen . Dit 
om de regeering  bestendiger te ma
ken, en de uitvoerende macht te ver
sterken.

Het ge ta l m inisters kan op zeven 
gebracht worden.

Een m inister voor buitenlandsche 
zaken ;

Een m inister voor binnenlandsche 
zaken ;

Een m inister voor ju stitie  ;
Een m inister voor finantiën :
Een m inister y.oarJto lon jéu ; . ^
Een m inist e rJ
Een m inister voor regeeringsbe- 

driiven ...
De m inisteries voor buitenlandsche 

zaken en koloniën behouden hunne 
tegenw oordige bevoegdheid.

Het m inisterie van binnenlandsche 
zaken houdt zich bezig met de kiesza- 
ken van het landsbestuur ; het is ver
der de verbindingslijn  tusschen het 
centraal bestuur en de lokale besturen 
van V laanderen en W allonië Indien 
men aan Groot Brussel geen eigen 
parlem ent toekent zou dit m inisterie 
ook het bestuur hebben van Groot 
B russel voor w at betreft onderwijs, 
gem eentezaken, handel, nijverheid, 
sociale voorzorg.

H et m inisterie van ju stitie  behoudt 
het bestuur van de gem eenschappelij
ke w etgev ing, cn van de openbare 
veiligheid, en gebeurlijk  ook van de 
rech terlijke inrichting van Groot 
Brussel.

H et m inisterie van finantiën omvat 
het bestuur van de gem eenschappelij
ke finantiën, van de thesaurie en de 
openbare schuld, van het muntwezen, 
het tolwezen.

H et m inisterie van landsverdediging 
behoudt, zijne bevoegdheden.

Het m inisterie van regeeringsbe- 
drijven bestuurt de bedrijven door den 
staa t u itgebaat : spoorwegen, poste-* 
rijen , telefoon, te leg raaf (w a t niet u it
slu it dat voor deze laatsten  eene re
ge lin g  kan getroffen worden a ls voor 
de spoorwegen gedaan is ). De groote 
openbare werken, behooren ook tot 
dit m inisterie.

Het bestuur van V laanderen en 
W allonië wordt waargenom en door 
staatssecretarissen . Zij mogen in sge
lijk s geen lid zijn  van de K am er, of 
zoo zij het zijn  bij hunne aanstelling, 
moeten zii van hun m andaat afzien.

Een anaer middel dat zou b ijdragen 
tot de bestendigheid van het bestuur 
is ieder s taatssecre taris  slechts ver
antw oordelijk  te m aken voor het de
partem ent dat hij bestuurt zoodanig 
dat indien hij het vertrouwen van de 
vergadering  verliest, hij het heengaan 
van zijn ko llegas niet veroorzaakt.

De staatssecretarissen , door den ko
ning benoemd zijn  ten ge ta lle  van 
zeven :

Een staatssecre taris  voor binnen
landsche zaken die het beheer heeft 
over de provinciale en gem eentelijke 
aangelegenheden, de kieszaken voor 
kam er en gem eente, de m ilitie.

Een staatssecre taris  voor ju stitie  
met het bestuur van den openbaren 
onderstand (w eldadigheidsgestichten, 
krankzinn igengestich ten), den eere- 
dienst, g iften  en legaten , stichtingen, 
de gevangenissen, het stra freg iste r, 
de politie, de kinderbescherm ing, de 
rech terlijke inrichting (benoeming 
van m agistraten  en notarissen).

Een staatssecre taris  voor onderwijs 
met het beheer over het hooger, mid
delbaar, norm aal en lager onderwijs, 
kunsten en wetenschappen, bibliothe
ken.

Een staatssecre taris  ypçr finantiën, 
met beheer over het afzonderlijke

ttu de Socialisten ln de oppositie staan
zijn ze bereid den Zesmaandendienst, 
de gewestelijke indeeling, 
de Amnestiekwestie 

die ze in de regeering verloochend, verraden 
en begraven hebben, te stemmen.

8 Volksvertegenwoordigers in den kath..Kamergroep,
Viaamsche Volksvertegenwoordigers,

Demokraten

hebben de macht in hun handen om den eisch van de meerderheid der bevolking te ver
wezenlijken

Wat zullen de katholieke werklieden en minimalistische Vlamingen doen, als er geen ACHT hunner
vertegenwoordigers gebonden worden, om aan hunnen eisch te voldo-n ? W aT ?

geldwezen, de rechtstreeksche be las
tingen, de reg istra tie  en domeinen, ’t 
kadaster, de hypotheken, de accijnsen.

Een staatsecre taris  voor landbouw, 
«handel en nijverheid, met het beheer 
over land- en tuinbouw, het land
bouwonderw ijs, de bosschen en w a
ters, het m ijnwezen, de nijverheid, de 
visscherij, den handel (voor zoover 
niet in ternationaal).

Een staatssecre taris voor openbare 
w erken met het bestuur van bruggen 
en wegen ; openbare gebouwen, w ege
nis en voor V laanderen het zeewezen.

Een staatssecre taris  voor sociale 
voorzorg, met het beheer over de ar- 
beidsaangelegenheden, het beroepson
derw ijs, de sociale verzekeringen, de 
m iddenstandsbelangen, de openbare 
gezondheid.

B ij zulke regeling  zou niet veel 
overblijven voor bijzondere provinci
a le  zaken ; trouwens zouden vele din
gen als b.v. onderwijs en wegenis be
ter toevertrouwd zijn aan de s ta a ts 
secretariaten  aan aan de provincie
besturen. Een m ogelijkheid is de pro
vincieraden als politiek korps op te 
heffen, en de provincies alleen als be
stuu rlijke  eenheid te behouden. En
kele w ijzig ingen  zouden moeten g e 
beuren : de Viaamsche gem eenten
zouden bij de Viaamsche, de W aalsche 
bij de W aalsche jirovinciën ingedeeld 
moeten worden. De provincie B rar 
bant zou alleen de arrondissem enten
I,eu ven en Brussel (m in Groot B rus
sel") bevatten, en het arrondissem ent 
N ijvel bij Henegouw ingedeeld w or
den.

W at Eupen en M alm edy aangaat, 
zou men aan deze gew esten  kunnen 
overlaten te beslissen of ze zich bij 
V laanderen of Wrallonië aanslu iten . 
M isschien voelt Eupen zich meer aan 
de V lam ingen verw an t; inieder geval 
zou V laanderen er voor zorgen dat in 
bestuur en gerecht de taa l der bevol
k ing zou worden geëerbiedigd.

Een raad van S tate  zou eene nuttige 
instelling zij, indien er aan onderwor
pen werd de voorbereiding van de 
w etgeving, en de beslissing in de be- 
stuursgeschillen , voor zoover het 
geene rechtsgeschillen zijn, tusschen 
het centraal bestuur en de lokale be
sturen, en indien bij den raad de be
zw aren van private personen tegen 
bestuurshandelingen die hunne belan
gen krenken konden aangebracht 
Worden.

De w etten en algem eene m aatrege
len van bestuur, van het landsbestuur 
uitgaande, worden in beide ta len  af- 
gekondigd ; die in V laanderen in het 
Nederlandsch, die van W allonië in het 
Fransch.

Voor de gouvernem entsbedrijven 
w ordt in V laanderen a lles in het Ne
derlandsch afgehandeld, evenzoo voor 
het tolwezen.

De opleiding en bestuurstaal der le
gerkorpsen zijn  ééntalig  Fransch in 
W allonië Nederlandsch in V laanderen, 
de dienstplichtigen worden in eigen 
gew est opgeleid ; de officieren kunnen 
hunne studiën in ’t Fransch of in ’t 
V laam sch doen ; de legerstaf bestaat 
uit officieren die beide talen kennen.

Het finantiewezen is van landelijken 
of van lokalen aa rd ; eene nadere u it
w erk ing m.oet bepalen welke belastin 
gen door het landsbestuur, en welke 
door de lokale besturen kunnen opge
legd worden.

De openbare w erken kunnen ver
deeld worden zooals thans, in groote 
en kleine, de eersten  zijnde ten laste 
van het land, de andere ten laste van 
de lokale besturen De groote z ijn  
deze die het gansche land aanbelangen 
b.v. de havens, de kanalen, enz. Een 
wet kan hier de werken aanw ijzen, en 
in tw ijfe lach tige  gevallen  kan eene 
commissie van den Senaat, w aarin  de 
staatssecre taris van het lokaal bestuur 
mede z itting  heeft u itspraak doen.

In het onderw ijs komt het landsbe
stuur niet tusschen. V laanderen en 
W allonië hebben elk hunne universi- 
te it ; zij richten de leerstoelen in, dui
den de voertaal aan, bepalen de voor

waarden voor het bekomen van de 
academische graden ; zij bepalen 
de voorbereidende studies, richten het 
m iddelbaar en lager onderw ijs in zoo
als zij het goedvinden.

De vrijheid van onderwijs b lijft g e 
handhaafd, en niet meer dan thans 
zonder de loka le , besturen zich met 
het vrij onderwijs inlaten. Zelfs w are 
het bij de nieuwe staatsin rich ting  het 
oogenblik om voor goed de school- 
kw'estie te regelen ; waarvoor men een 
b lik op het Hollandsch ste lse l zou, mo
gen werpen.

De vrijheid van onderwijs zou mede 
brengen, dat in V laanderen, private 
personen of1 instellingen scholen met 
het Fransch als voertaal inrichten 
kunnen en dat de huisvaders de v r ij
heid hebben hunne kinderen daarheen 
te zenden. De vrijheid wordt niet g e 
bru ikt doordat het openbaar bestuur 
geene scholen met Fransch als voer
taa l inricht, evenmin als de vrijheid

"in"'
richt. Trouwens de vrijheid van den 
huisvader in eene formule die fransch
gezinden gebruiken om het voorrecht 
dat ze genoten te kunnen behouden ; 
de Viaam sche huisvaders, die V iaam 
sche scholen verlangen hebben tot 
hiertoe vruchteloos de vrijheid van 
den huisvader ingeroepen.

3. — De rechterlijke macht.
De rechterlijke inrichting wordt 

door de lokale parlem enten gerege ld ; 
er is immers niets tegen dat de rech t
banken anders werken in Vlaanderen 
dan in W allonië, dat b.v. het systeem  
van den enkelen rechter wordt door
gevoerd in V laanderen, en dat W a l
lonië het college van drie rechters be
houdt.

Ook de rechtspleging wordt door de 
lokale parlem enten geregeld , omdat er 
niet moet belet worden dat het lokale 
bestuur, dat praktischer w il werken, 
door het centraal, bestuur worde te 
g en gew erk t: b.v. W allonië w il zich 
houden aan de langdradige Fransche 
proceduur m aar dit moet geen reden 
zijn dat in V laanderen niet op moder
ne w ijze het proces worde u itge- 
vóerd.

Het hof van verbreking zou het 
eenig zijn voor gansch het land, doch 
met eene Viaam sche en eene Fransche 
kamer, en omdat in sommige gevallen 
de kam ers vereenigd moeten zetelen, 
zouden de raadsheeren beide talen 
moeten kennen.

In Vlaanderen, is de taa l der recht
spraak, alsm ede van den inwendigen 
dienst der rechtbanken Nederlandseh,

in W allonië Fransch, in Groot B rus
sel tw eetalig . De W alen die in V laan
deren verblijven, en eene Fransche 
proceduur verlangen, evenals de V la
mingen die in W allonië verblijven en 
de Viaamsche proceduur verlangen, 
zouden door de rechtbank van Brussel 
geoordeeld worden.

Het recht bevat in onze wetboeken 
van burgerlijk  recht, handelsrecht en 
strafrecht zou moeten gemeen blijven 
voor gansch het land ; daarom zouden 
de w ijz ig ingen  die gebeurlijk  aan de 
wetboeken moeten gebracht worden 
in de bevoegdheid vallen van het 
landsbestuur en van den Senaat. Er 
kunnen evenwel gevallen  voorkomen 
w aarin  eene verschillende w etgev ing 
voor Vlaanderen en W allonië te recht
vaardigen is, alhoewel ze thans door 
een wetboek geregeld  zijn, b.v. in 
zakç pachtwet. In zulk geval zou de 
lokale Kamer eene wet kunnen stem 
men, die alvorens kracht te hebben 

t zou moeten goedge- 
Hird worden. Ook m a n d ie  gévallen 

zou het recht van in itiatief voor w ij
z ig '1̂  van de wetboeken aan de lokale 
Kamers niet mogen onthouden wor
den, doch steeds zou de goedkeuring 
van den Senaat mo eten irigewonnen 
Worden, en die goedkeuring zou te 
vens gelden alsof de Senaat net in itia 
tief had genomen, dat w il zeggen, dat 
de goedkeuring aan die w et kracht 
zou geven voor gansch het land. Voor 
tijdelijke afw ijk ingen  van het gemeen 
recht der wetboeken, b.v. voor de 
huishuurwet hebben de lokale Kamers 
eene v rije  hand. De w etgev ing die 
geene w ijz ig ing  is of aanvulling van 
de bestaande wetboeken behoort tot 
de bevoegdheid van de lokale kam ers, 
b.v. het groote deel der sociale w e t
geving.

O ntstaat er een tw ijfe l om te weten 
of een wetsvoorstel in de bevoegdheid 
valt van den Senaat of van de Kamers 
dan zou óf de m inister óf de s ta a ts 
secretaris van ju stitie  de kw estie moe
ten onderwerpen aan den Raad van 
S tate.

Aan de rechtbanken komt toe, ter 
gelegenheid van een geschil dat hun 
onderworpen is, na te gaan  of eene 
landswet, of eene lokale w’et strijd ig  
is met de grondwet, of eene lokale 
wet s tr ijd ig  met eene landswet, of een 
m aatregel van bestuur s tr ijd ig  met 
eene wet. Een vonnis of arrest, de 
grondw ettigheid der wetten, of de 
w ettigheid  van lokale wetten of be
sluiten betwistend, zou aanstonds 
door de zorgen van den procureur- 
generaal voor het hof van verbreking 
moeten gebracht worden, samen g e 
steld uit leden van beide kam er6.

U IT  O N  Z E  IV P I JL K O K E R
Zonder gevaar.
De L iberale Jonge W achten wiens 

vaderlandsliefde en m ilitarism e 
spreekwoordelijk kunnen genoemd 
worden, hebben gekongresseerd ...

M et algem eenheid van stemmen 
hebben de «Jonge W achten» aangeno
men :

«dat de d iensttijd , m aar zonder g e 
vaar, zal mogen verminderd worden 
wanneer de noodzakelijke m aatrege
len zullen genomen zijn en hun doel 
zullen hebben bereikt om de verm in
dering toe te laten, ’t is te zeggen, 
wanneer men zal vastgeste ld  hebben :
1 . de w aarlijk -algem eene dienstp licht;
2 . de sam enstelling van ta lr ijk e  en be
kwam e kaders ; 3. de m ilita ire voor
bereidende vooroefening; 4. de a f 
schaffing van tijdverlies in de kazerne
5. een voldoende en geperfectioneerd 
m ateriaal, enz., enz.

als dat geen diensttijdverm indering 
is begrijpen wre er niets van.

Bij den naasten laatsten  oorlog 
kunnen die vaderlanders zeer gerust 
zijn : papa heeft geld en invloed g e 
noeg om hen in de bureelen van de 

! eersteachterste lijn  te nestelen.

De Belgische vazaliteit.
Het Gentsche katholieke dagblad 

De Gentenaar heeft een m edewerker 
voor m ilita ire aangelegenheden, wiens 
artikelen  sedert de bespreking der 
Belgische plannen tot hervorm ing van 
het leger de aandacht van de geheele 
Viaam sche pers gaande gem aakt 
hebben. Op Donderdag 25 M aart 1.1. 
vroeg hij zich in zijn blad af : «Is B el
g ië verbonden aan F ran krijk  op m ili
ta ir  geb ied?» waarop hij dan het vol
gende duidelijke antwoord g a f :

Is B elg ië verbonden aan F rankrijk  
op m ilita ir gebied ?

Neen, antwoorden de officieele per
sonen, vanaf Vandervelde tot aan 
Paul Hymans.

W ij antwoorden, ja .
W ij antwoorden ja, omdat w ij de 

stelligste bewijzen in handen hebben 
van de militaire betrekkingen, welke 
bestaan tusschen den Belgischen en 
den Franschen generalen staf.

Iedereen weet, dat de algem eene 
opinie in België voor een m erkelijke 
verm indering is van den d ien sttijd  De 
katholieke partij zal zich vast en zeker 
n iets ontzien voor eene verm indering
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van diensttijd  in dc mate van het mo
pelijke.

Welnu, Frankrijk heeft tegen eene 
verkorting van den diensttijd zijn ve* 
to gesteld. . . .

Aan F ran krijk  kan hel w ein ig  sche
len of men beslisse tot gew este lijke  
indeeling en zelfs tot V laam sche en 
W aalsche regim enten cfrer te gaan. 
Voor F ran krijk  bestaat er m aar ééne 
b etrach ting : aan het Belgische leger 
een u itrusting  en eene organ isatie be
zorgen, die aan dit leger toelaten zal 
de mobilisatie van bet Fransche leger 
te dekken zooals in 1914.

W anneer de socialisten den zes
maanden d iensttijd  hebben voorge- 
steld, w ist men in België, dat er eene 
politieke meerderheid bestond voor 
eene zekere dienstverm indering m aar 
in F ran krijk  w ist men dat even goed.

F ran krijk  verzette  zich tegen elke 
verm indering van d iensttijd , en om uit 
de «im passe» te komen, besloot m inis
te r  Ja sp ar , eène gem engde m ilitaire 
commissie in het leven te roepen, die 
dc kwestie van de verm indering van 
d iensttijd  zou begraven. Om deze be
grafen is aannem elijk te maken, zou 
men de gew este lijke  indeeling en de 
sp litsing van het leger toegeven.

W ij verstaan  im m ers niet, hoe de 
leden van het parlem ent zoo onnoozel 
schijnen te w illen zijn orn te  doen ge- 
looven, dat B elg ië geene m ilita ire ver
plichtingen heeft tegenover F ran krijk . 
Iedereen weet immers, dat ons militair 
akkoord in ruil werd toegestaan voor 
het economisch verbond van België 
met Luxemburg.

Frankrijk dacht overigens niets te 
verliezen door deze toegeving, daar dit 
land, door een ander economisch ver
bond, België en Luxemburg ineens zou 
trachten in te palmen.

De politieke inzichten van F ran k
r ijk  waren immers nog zoo dom n ie t!

O ngelukkig lijk  heeft F ran krijk  zich 
bedrogen. Op het laatste  oogenblik 
hebben de m eerderheid van de B elg i
sche parlem entsleden gew eigerd  het 
ju k  der defin itieve v assa lite it op de 
schouders te laden van de Belgische 
bevolking. (D at komt nóg. Red ).

H et m ilita ir verbond b lijft intus- 
schen voor ons een ondraag lijke ver
plichting.

W ij blijven bij onze eers-te opvat
ting, dat het eenig degelijk  politiek 
regiem  voor B elg ië de vrijwillige neu
traliteit is, zoowel in tijd  van vrede 
als in tijd van oorlog.

Een dag zal komen, dat men onze 
beredeneering zal bijtreden.

W ij zien ten andere geene m iddel
m atige oplossing in deze kw estie of
wel moet men zich met lijf  en ziel aan 
F ran krijk  verbinden, ofwel moet men 
terugkom en to t de vo lstrekte onaf
hankelijkheid . In deze zaak is geen 
middelweg.

De lezers kennen voldoende ons 
standpunt in deze zoo zeer besproken 
kw estie .

«De G entenaar», katho liek w eek
blad heeft vrienden genoeg in de krin 
gen w aar men ons verkoopt om te 
kunnen getu igen  van w at het schrijft.

Het blad zal ons dan ook toelaten 
de v raag  te ste llen : W aarom  geen k a 
tholieke volksvertegenw oordiger den 
mond heeft open gedaan toen onze 
vo lksvertegenw oordigers in terpelleer
den over de u itla tin g  van M aarschalk 
Foch en m inister de Broqueville.

Het antwoord is k la a r :
Omdat de V laam sche vo lksverte

genwoordigers in de katho lieke partij 
a l even afhankelijk  zijn als B elgië in 
het F ransch-Belgisch bondgenoot
schap.

Belgisch militarisme.
De forten der vesting van Luik, g e 

legen op den rechteroever van de 
M aas, zijn thans w eer bijna geheel 
hersteld HOEWEL DE DAARTOE 
NOODIGE KREDIETEN NOG NIET 
GOEDGEKEURD ZIJN DOOR DEN 
SENAAT.

De Walen en Frankrijk.
Door de federatie der W aalsche ver- 

eenigingen van het arr. B russel, is 
aan de R egeering  en het parlem ent 
een adres gezonden, w aarb ij het be
treurd wordt, dat, tijdens het debat 
in de Kamer, over het Fransch-Bel- 
gisch handelsakkoord, de Belgische 
m inister van buitenlandsche zaken, 
H ym ans, gemeend heeft te moeten 
verk laren , dat B elg ië van geen tolunie 
met F ran krijk  w il weten, te rw ijl ju is t 
een derge lijke  unie zou toelaten vele 
na-oorlogsche m oeilijkheden te over
winnen en de economische afzonde
ring  van B elg ië zou hebben belet.

Verder heeft dezelfde federatie de 
W aalsche Kamerleden Hubin, Branc- 
quaert (soc.) en de Selys-Longcham ps 
geluk gew enscht met hunne bevesti
g ing  dat de overgroote- meerderheid 
der Belgen een tolunie met F ran krijk  
wenscht, en den wensch u itgedrukt, 
bij de goedkeuring van het nieuwe ak 
koord, in den Senaat tevens u iting  te 
zien geven aan de meening, dat het 
als onvoldoende moet worden be
schouwd en de Walen rust noch duur 
zullen hebben zoolang het niet ver
vangen is door een complete econo
mische unie met Frankrijk.

W aarom  zijn  die W alen toch niet 
logisch door de annexatie van het W a
lenland bij het moederland Frankrijk 
te eischen?

De houding van de heeren Hubin, 
B rancquaert en consoorten is al even 
w ein ig  Belgisch als ze socialistisch is.

De reis naar Berlijn.
De Vlaam sche Belg, Van C auw elaert 

en zijn  boezemvriend, de franskiljon 
Holvoet (çoeverneur der prov A nt
werpen), zijn naar B erlijn  geweest ten 
einde de Duitsche regeering te bewe

gen officieel deel te nemen aan de 
w ereldtentoonstelling tot v erheerlij
k ing van B elg ië in 1930.

Toen Dr Borms en zes andere voor
aanstaande V lam ingen naar Berlijn  
g ingen om de Duitsche regeering  te 
verzoeken op de vredesconferentie 
V laanderens récht te steunen, 
schreeuwden franskiljons en V laam 
sche B elgicisten , immers allen «goe
de» Belgen, moord en brand. Dr 
Borms en zijn vrienden, werden ter 
dood veroordeeld.

Als Van C auw elaert met een 
V laam sch-hateiid franskiljon  naar 
B erlijn  re ist om de Duitsche regee
ring  te verzoeken mede te  vieren 
Vlaanderens honderdjarige verdruk
king, worden zij door België geprezen 
en beloond.

W at denkt het nationaal bewuste 
V laanderen h iervan?

W ij hopen dat Duitschland zal w e i
geren deel te nemen aan een feest tot 
verheerlijk ing  van V laanderens ver
drukking.

Mochten er Duitschers zijn om in 
1930 in Antwerpen het V laam sche 
volk te komen hoonen, dan hopen w ij, 
dat de Vlaam sche nationalisten die 
Duitschers zullen behandelen zooals 
zij het verdienen.

W ij zullen niet dulden dat Duit
schers met Vlaanderens honderdjarig 
lijden komen spotten ... op uitnoodi- 
g ï n g  van den man der barricade, m. 
Fr. Van Cauw elaert.

Socialistisch kapitalisme.
De socialisten beproeven af en toe 

eens te reageeren  op de beschuldiging 
dat hun fabrieken en bank niet zouden 
w erken volgens de methode der zoo 
gehate kap italisten .

Bij het verschijnen van de bilans 
Laten ze telkens het licht vallen op het 
w instaandeel dat het personeel wordt 
u itbetaald.

Op een som van ongeveer 4 miljoen 
door de bank gewonnen in ’t verloo- 
pen ja a r  werden amper 300.000 frank 
uitbetaald voor het personeel : de rest 
g aa t als eerste en supplem entaire d i
vidend naar de geldsch ieters zooals 
in elke inrichting van dien aard.

Het zou van belang zijn te weten 
w at het personeel der socialistische 
fabrieken en bank te zien heeft in het 
beheer: we weten van niet anders als 
dat degene die de zoo gesm ade w ins
ten opstrijken, de diefte w aarm ee vol
gens de socialisten het kap itaa l wordt 
gevormd, bazen en echte bazen zijn.

Arme socialistische leiders die eens 
het kap itaa l als d iefstal hebt bestem 
peld en tl thans verlaag t to t... handel 
in geld.

Een verbod.
De m inister van Spoorwegen heeft 

de verzending verboden van de prent
kaarten  met de afbeelding van den 
toekom stigen S taa t V laanderen.

Volgens onze bazen is dat «slechte» 
propaganda.

W ij zoo vrij er een andere meening 
op na te  houden en het w illekeu rig  
besluit van meneer Lippens te  v erge
lijken  met de half-officieele propagan
da die destijds met aanplakbrieven 
enz., voor een vergroot B elg ië werd 
gevoerd.

Knechten taaL
In het S taatsb lad  wordt afgekon- 

digd de w et w et strekkende tot goed
keuring van het den 23 Februari 1928 
te P arijs , tusschen de Belgisch-Lu- 
xem burgsche economische Unie en 
F ran krijk  gesloten handelsakkoord.

Op de wet volgen de teksten  van ’t 
verdrag en de voorafgaande b riefw is
seling.

W anneer de heer Briand aan den 
Belgischen gezant schrijft, bedient hij 
zich van de volgende form ule:

«M in isterie  van Buitenlandsche 
Zaken. • 

P arijs , den...
Aan Zijne Excellentie den heer B a

ron de Gaiffier d’H estroy, B elg i
sche Gezant te P arijs .

M ijnheer de Gezant

Gelief te aanvaarden, M ijnheer de 
Gezant, de verzekering  van mijn 
bijzondere hoogachting.

A. BRIAND. 
Schrijft onze gezant aan den heer 

Briand, dan zegt hij :
«B elg isch  Gezantschap

P arijs , den... 
Aan Zijne Excellentie den Heer 

Briand, voorm alig President van 
den Raad, M in ister van Buiten
landsche Zaken, te P arijs . 

M ijnheer de President,

Gelief te aanvaarden, M ijnheer de 
President, de verzekering van de 
bijzondere hoogachting, waarm ede 
ik de eer heb te zijn 

Van Uwe Excellentie de zeer 
nederige en zeer onderdanige die

naar.
E. de GAIFFIER.» 

M. de Gaiffier heeft den gepasten 
toon van een trouwe dienaar van een 
verknechten Staat.

Om niet te vergeten.
De burgem eester van A alst, m. 

Moyersoen, ex-m inister, buiten den 
raad aangesteld  door R olin-Jacque- 
mins na het v laggeincident te A alst, 
wordt bij ’t haar getrokken  door de 
«Nation B elge» omdat hij de B elg i
sche v lag  vergat te doen uitsteken op 
8 April, ’s koningsdag.

Ofwel is ’t meneer M oyersoen ver
geten , ofwel deed hij het met opzet.

In beide gevallen  is zijn vaderlands
liefde zeer w aterach tig  en geeft ze 
ons eens gedacht met hoeveel overtu i
g in g  de officieelen van Vaderland en 
Koning spechen.

DE VOORDRACHT ingericht door het V laamsche 
K ruis, waar als spreker zal optreden de heer Van Mierop 
uit Holland zal gehouden warden in het Vlaamsch Huis

op Z ondag 2 2  A p r i l ,  om 8  u u r
De spreker zal handelen over : De voorgaarden tot een gelukkig 

huwelijk E^n goed huwelijk en een gezond nageslacht !
Kinderen beneden de 18 jaar zullen niet toegelaten worden.
De vergadering zal om 8 uur stipt beginnen.
N. B. Het is dus Zondag in plaats van Zaterdag, zooals vroeger 

werd aangekondigd, dat de Voordracht plaats heeft

S T A D S N IE U W S
Vlaamsche Bond «EIGEN LEVEN».

Hierdoor worden alle belangstel
lenden dringend uitgenoodigd tot de 
algemeene vergadering op Donderdag 
26 April te 7 uur 30 stipt, in de boven
zaal van ’t Vlaamsch Huis.

Advokaat Beeckman uit Kortrijk  
zal spreken over «De huidige richtin
gen in de Vlaamsche Beweging».

I Onze symfonie zal de vergadering 
opluisteren.

Iedereen welkom! Ingang v rij!

Apothekersdienst.
’s Zondags is er m aar éene apotheek 

open van stad. Apotheker van d ienst: 
M ichel W yffels, M ark tstraat.

Moedige mannen!
Onze tegenstrevers, b ijzonderlijk de 

socialisten, strooien uit, dat onze g e 
m eenteraadsleden nu het reglem ent op 
dc kalsijden aangenomen hebben, 
(hetzelfde dat ze vroeger afgekeurd  
hadden) en dit om het volk aan te 
toonen dat zij alleen het ju is t voor 
hebben en om aldus hun bondgenoot
schap met de meerderheid goed te p ra
ten.

Over w at werd er gestem d in de 
laatste  z itting?

Het schepenkollege dat nochtans 
verleden ja a r  zijn voorstel als het vol- 
m aakste vond, stelde nu voor de be
taa lw ijze  te veranderen (volgens het 
gegeven vers lag  in de M andelgalm ). 
W ij oordeelden dat het eene verbete
ring was en hebben het gestem d (dus 
de nieuwe betaalwijze werd gestemd) 
n iettegenstaande w ij tegen het be
staande reglem ent gekant blijven. Nu 
trekken  de moedige socialisten onmid
dellijk  hun beslu it: De fronters keu
ren de nieuwe betaalm ethode goed. 
Zalig zijn de onnoozelen’...

Heeren socialisten, de fronters zijn 
tot geen inkeer gekomen ! ! !

Onze gem eenteraadsleden die niet 
onmiddellijk dansen g e lijk  de moedige 
mannen schuifelen, hebben geen moed 
om te zamen een onderzoek te doen, 
hebben geen moed voor dit en voor 
dat. H ewel, heeren we zullen eens on
derzoeken hoever de moed der moe
dige socialisten wel re ik t:

«De O ntwaking» schreef op 20* 
Oogst 1.1., v raag  het m aar aan de in
woners der A m eye -,. O. L. Vrouw-, 
D w eersstraten , Boulevard enz., hoe
veel zij betaald hebben! In de eerste 
z itting  daarna logenstraft den heer 
burgem eester zelf «De O ntwaking» en 
zegt dat Am eye- en O.L. V rouw stra- 
ten n iet betaald hebben. Hoe dit g e 
daan werd of van w aar het geld kwam 
gaa t ons niet aan, dit zijn feiten

In de laatste  z itting  kwam  de zaak 
terug  te berde, re su ltaa t: de bewoners 
van den Boulevard hebben ook niet 
betaald. W elnu, de moed van de soci
alisten  g aa t zoover dat ze in «De Ont
w aking» er geen woord over repten. 
De bevolking moet het niet weten, de 
fronters hebben trouwens ge lijk . W il
len deze zoo bereidw illige heeren ver
der onderzoeken zoo zullen ze nog 
soortgelijke gevallen  ontmoeten, zoo- 
dat op ’t einde van ’t spel w ein ig  of 
niets meer zal over blijven van de 
zoogezegde betaalde kalsijden, (voet
paden u itgeslo ten ), en door betaalde 
kalsijden verstaan w ij dat AL de aan
palende eigenaars betaald hebben.

Tot slot, heeren socialisten, we

wenschen u nen harte lijken  proficiat, 
ge verdedigt voort goed al de voor
gaande en tegenwoordige gem eente
besturen.

Het tegenw oordig bestuur is van 
eene vuile wasch ontslagen.

Vlaamsche Harmonie.
De trekk ing  van den tombola op 

Zondag 1.1. was een w aar succes.
De netjes opgeschikte zaal zat 

proppensvol ; de muziek bracht er de 
gezelligheid  bij. De prijzen blonken 
in ieders oog en de trekk ing  werd dan 
ook met spanning gevolgd. Deze dag 
heeft bewezen dat velen belangstellen 
in onze harmonie die steeds verder 
vooru itgaat; voor de m uzikanten en 
het bestuur was het een spoorslag om 
voort in dezelfde richting door te 
werken.

H ierachter geven we de p rijsw in 
nende nummers :

1. 232; 2. 4111; 3. 141; 4. 724; 5. 
2861 ; 6 . 2184; 7. 2814; 8. 660 ; 9. 126+; 
10. 1237; 11. 3012; 12. 3913; 13. 2185;
14. 3321; 15.1742; 16. 578; 17. 2270;
18. 2176; 19. 3525; 20. 2864 ; 21. 1373;
22. 4488 ; 23. 3298; 24. 1491; 25. 233;
26. 4591; 27. 4720; 28. 3080 ; 29. 4.321.

BURGELIJKE STAND 
Geboren :

Rafaël W erbrouck, z.v. Hector en 
Bertha Sabbe, Abeele 512.

Arsène M aertens, z.v. M aur. en Jos- 
ma Blancke, Mol 143A.

Lucienne Vervaecke, d.v. Remi en 
Ju lia  Rosselle, S labbaardstr. 89.

André Boone, z.v. C yrille en M aria 
Hostens, K rekelm otestr. 412.

Cecile Horré, d.v. Hector en Ju lia  
Brabant, Abeele 436.

Renalclus B aert, z.v. A loise en M ar. 
Grymonprez, Rousselstr. 262.

Gilbert Vanneste, z.v. André en 
C lara Dejonghe, K rekelm otestr. 402.

M ariette  Yandorpe, d.v. Daniel en 
M aria Vanwalleghem , Sloore, 184.

André Rapoeye, z.v. V ictor en M ar. 
Labeeuw, V ijngstr. 22.

Georgette Beeuw saert, d.v. Alois en
# M aria De Gryse, M eutenh. 360.

Overlijdens :
Florent Leniere, bankbed. 22 j. z.v. 

Petrus en Sidonie Sabbe.
Florence Thyvaert, huish. 34 j. vr. 

Valere Goddeeris.
Emiel Vandecasteele, landb. 61 j. z. 

v. Leo en Rosalie Desmet.
Huwelijken :

? C yrille M aertens, schoenm. 22 j. en 
Eleonora D'hont, n aaister 22 j. b. hier

, won.
i Ju les Loosveld, vjash. 29 j. en Ju lia  

Vanneste, huisvr. 28 j. b. h ier won.
Ju lianus Vandenbulcke, borstelm. 

23 j. en Germaine Tiole, bottienst. 24 .j 
b. hier won.

j F lorent R igole, schoenm. 24 j. en 
E lisa Noppe, fabriekw . 20 j. b. hier w. 
M aurits Buyse, handelsbed. 25 j. van 
Roeselare en Godelieve Geldhof, z.b. 
21 j. hier won.

 ̂Eugène D’hondt, schoensn. 25 j. van 
Emelghem en Ludwina Degheldere, 
sc’noenfabriekw. 22 j. h. won.

Valère W indels, plafonneerder, 24 j. 
u it Ingelm unster en Clothilde Verlin- 
de, vern ister, 23 j. h. won.

Palm er Goethals, wever, 20 j. u it In
gelm unster en Rachelle M estdagh, 
schoenfabriekw. 22 j. hier won.

, Alfons- Vanmaele, m arm erbew. 23 j. 
u it Roeselare en Ju lia  Carlier, fabriek- 
w. 20 j. hier won.

M aurice Slam brouck, borstelm . 23 j. 
u it Roeselare en M agdalena Duyck, 
borstelm. 22 j. beide hier won.

D
E armste man geniet thans een pensioen van 20 vooroorlogsche 

centen

Ziedaar een van de erootste overwinningen der Belgische 
demokratie, die sedert 1920 5,000,000,000 franken heeft laten 
vergooien aan een leger dat geen leger is...

Wanneer openen de arbeiders de oogen en zien ze HET GROOTE 
BEDROG ?

LANDDAG TE RESTER
De Landdag met optocht gaat door.

Naar ik uit de beste bron verneem, zal de Landdag met optocht 
dit jaar niet verboden worden !

Het aantal toetredingen die uit alle gewesten van het Vlaamsche 
land, op het secretariaat worden besteld, staan er van nu af reeds 
borg voor dat de Landdag van 1928, al deze van vroegere jaren zal 
overtreffen !

Aan de leiders der verschillende afdeelingen die ons de vraag 
stellen of het gewenscht is dat vrouwen en kinderen dien dag naar 
Kester zouden komen, antwoorden wij : « Ja ! »

De Vlaamsch nationalisten zullen zelf voor de orde zorgen !
De toelatmg werd gevraagd om een kiosk te mogen oprichten op 

de dorpplaats !
De namen der sprekers en alle nadere inlichtingen betreffende de 

speciale treins en trams worden in het volgend nummer van dit blad 
verstrekt.

STAF DE CLERCQ.
VI. N. Volksvertegenwoordiger.

Vlaamsch Nationaal Vakverbond. Vrij Kristen'Syndikaat.
Maandag avond, 23 dezer, te 7 u. 30

Öroote Algemeene Werkersvergadering
Sprekers : J. Declercq : « Waarom doen in Vlaanderen goede 

syndicalisten aan  Nationolisme ? »
B ert D’Haese uit Aalst : « Waarom doen goede Vlaamsche Na 

tionolisten aan gezond Syndikalisme ? »
Alle werkers en werksters worden verwacht. Iedereen is welkom.

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 22 April, 2e Zondag na Paschec. 
Maandag 23. H Georgius, martelaar. 
Dinsdag 24 H. Fidelis, mart.
Woensdag 25 PlechtJgh. van den H Joz ef 
Donderdag 26. H. Marcus, evang. E K. 
Vriidas 27, H Petrus Ca- islus 
Zaterdag 28, H. Paulus à Cruce.

Sociale Syndikate

KRONIcJK
Een antwoord dat er geen is.

’t V laam sch Nationaal Vakverbond 
had de w erk ing  der christene en soci
alistische centralen van m etaalbew er
k e r s  gehekeld omdat deze zonder de 
werklieden behoorlijk te raadplegen, 
met de Patroonsbond een akkoord a f
sloot, dat aan de w erklieden geen of 
zeer w ein ig  voordeelen gaf, m aar bij 
de patroons de deur openliet voor a l
lerhande m isbruiken.

’n B ruggeling  die eenm aal geen 
B ruggeling  was, neemt het op voor 
z’n positie in dat spel te verdedigen, 
vergeet echter te bew ijzen, w aar en 
w aarin  we logen, doet eenige persoon
lijk e  aanvallen op de propagandist, 
waardoor het ee rlijk  deemoedig en 
zeer ch riste lijk  k arak ter  van den 
christelijken  propagandist aanschou
w elijk  w'ordt, werpt verder w a t ver
dachtm akingen, alleen goed om onwe
tenden op dreef te houden en w ekt de 
veronderstelling dat het Vlaamsch 
Nat. Vakverbond slechts bestaat om
dat J . Declercq bij de christene vak- 
vereen ig ingen geen politiek baantje 
kreeg.

’t Antwoord loopt dus heel en al 
nevens de kw estie , en de verstandige 
m etaalbew erkers, al zijn ze op dat 
oogenblik nog lid van het christen 
syndikaat, zullen toch gevoeld hebben 
dat die christene verdediger van me- 
taalbew erkersbelangen m aar deerlijk  
gespoord en gewapend is.

W e wenschen de sukkelaar met zijn 
flinke propaganda voor onze w erk ing, 
’n h arte lijke  proficiat.

Het VI. Nat. Vakverbond 
W e s u V iaa  nde re n.

Nopens bovenstaande ontvingen 
we nog volgend schrijven van een on
zer leden :

Roeselaere, 16-4-28.
M ijnheer,

Gun mij de voldoening, den onbe
kenden? B ruggeling  die schreef in De 
Volksm acht van 14-4-28 van antwoord 
te dienen.

Onbekende Soldaat !
B ruggeling  u it behoefte?

H et m anifest van ons Vakverbond 
moet U wel zeer gedaan hebben, om 
alzoo nevens de kw estie en op de 
kappe van onze w akkere propagan
dist uit te vallen. Gij moet ons w erk 
wel met leede ooge, met nijd, afgunst 
en een barstende jaloezie aanzien !

1 Uw dolheid schijnt onbegrensd? Z ijt 
j ge m isscien verlegen te Gent op Uw 

duimen geklopt te worden? Of vreest 
ge voortaan te moeten w erken w ilt 
g ij Uw postje nog een tijd je  behou
den ?

A lles duurt m aar zijn tijd  op de 
wereld vriend, en ’n pot g eraak t u it
gedronken, ’n s igaar u itgesm oord!

Onze propagandist ten minste houdt 
voeling met z’n mannen, schikt en 
rege lt in overleg met hen w at de be
langen vergen, m aar ste lt hen niet 
zooals U en U w en Siam eeschen tw ee
lingbroer, de socialist Hendrik, voor 
voltrokken feiten. En van Uw tw ee
lingbroer gesproken, w at zult g ij doen 
heer René, eens dat de verkiezings- 
actie voor 5 en 6 franken per uur 
wordt ingezet'?

Ge zult zeker ’n vieze gespe trek 
k e n ? ! ! !

Als U onze w erk ing  zoo hindert 
stel ik het VI. Nat. Vakverbond voor, 
het ta rie f die w ij de Patroonsbond 
toezonden, ook aan U overm aakten, 
onder a lle m etaalbew erkers van W est- 
V laanderen te  verspreiden. Dan ziet 
iedereen w at U we en onze opvatting 
is, en allen zullen kunnen oordeelen 
of het wel a ltijd  noodig is eenige 
electriekdraden gelegd te hebben om 
de belangen van m etaalbew erkers te 
kunnen verdedigen.

En van stielen gesproken ! W as Dolf 
D ejaeghere toen hij in de laatste  s ta 
king der m etaalbew erkers te Roese
laere als clown optrad misschien al 
met eens sm id? En m. Blomme die 
zooveel dommigheden beging tijdens 
de bouw w erkersstak ing te Roeselaere 
en die zich dan bij de borstelm akers 
te Iseghem  g ing  moeien, was hij m et
ser of borstelm aker?

René, ’t beste dat ge kunt doen is 
stillekens zw ijgen  als ons V akver
bond U beleefd de w aarheid  door den 
baard w rijft, trouwens w aarheid  b lijft 
w aarheid  en ’t is zoo m oeilijk ’n zw ar
te pot w it wasschen.

Vrienden m etaalbew erkers! Ik raad 
U aan op het spel U w er leiders te 
letten. Uw Syndikaten zijn reeds lang 
aan de partijpo litiekers verkocht. 
Zorgt dat ten minste tegenover de 
Patroonsbonden openhartig en ee rlijk

de belangen der werklieden verdedigd 
worden, en w ilt ge een zelfstandige 
macht vormen tegenover allen en in 
alles slu it dan aan bij ons V rije Me- 
taalbew erkersvereen ig ing.

Adolf vancoiltie.
M etaalbew erkre.

Bij de Borstelmakers.
W e zegden het meermalen tot onze 

werklieden tijdens de stak ing : Na de 
strijd  zult ge evenals nu, de so lidari
te it onder de w erklieden moeten hoog 
houden. Dat het echter zoozeer g ing  
gaan  durfde niemand zich voor ste l
len en de circu laire deze w eek door de 
samen werkende vakvereen igingen
verspreidt heeft op iedereen ’n rarén 
indruk gem aakt.

Inderdaad, niemand had het zich 
durven voorstellen dat de vakveree- 
nigingen reeds zooveel voetstappen 
hadden aangewend om te komen tot 
iets, w at bij ernstige menschen van 
zelfsprekend is, jia in e lijk  een eerlijke 
loyale toepassing en bij meeningsver- 
schil openhartige discussie.

A lle pogingen om met den Bazen- 
bond over de toepassing van ’t kon
trak t in bespreking te komen bleven 
vruchteloos, doch de w erklieden zijn  
de methode van kontrakteeren lijk  de 
Patroonsbond die er op nahoudt reeds 
lang moe. Ze w illen echter alles be
proeven om zonder strijd , en in der 
minne, tot een stipte toepassing te 
komen. M aar als het laa tste  vrede
lievende middel m islukt? Dan hebben 
de werklieden slechts keus tusschen : 
het d ik taat der bazen zonder punten 
of komma’s aanvaarden, ofwel de sa 
bel te trekken.

In dit geval kan geen synd ikaat ’n 
oogenblik aarze len !

T extielbe werkers.
De centrale der christene T ex tie l

bew erkers heeft zoogezegd haar 50 
duizendste iid ingeschreven. Zij zal 
zich echter wel w'achten dc ju iste  ver
deeling van haar ledental over de a f 
deelingen mee te deelen. Intusschen 
gebeurt er toch iets b ijzonders : A lw ie 
zich voor 1 M ei laat inschrijven gen iet 
onm iddellijk van alle voordeelen, en 
dat te rw ijl het reglem ent van ’t cris is
fonds alleen ondersteuning toelaat na 
52 b ijdragen te hebben aanbetaald , t.t. 
z. na 1 ja a r  lidmaatschap.

Van w aar haalt de christene Tex- 
tie lbew erkerscentrale dan haar ge ld ? 
W ie geeft die milde ondersteuning? 
Is ’t ’n g ift vanw ege hooge oomes uit 
de regeeringsw ereld  otn het verraad 
dat de christene dem ocratie (Syndi
katen inclu is) heeft gepleegd ten op
zichte der werklieden met haar deel
name aan de regeerin g? En was ’t 
misschien daarom dat m. Bossuyt den 
29 Jnuari te K ortrijk  zegde dat mee- 
regeeren veel voordeelen bood?

Of is ’t met de w eerstandsb ijdragen 
door betere Syndikalisten gesto rt, dat 
de niet vereenigde onverschilligaards 
’n kadeau wordt aangeboden?

Is ’t op die m anier dat de christen 
T extielcentrale fiere syndikale s tr i j
ders kw eekt? 

s En zeggen ,d at aan het hoofd dezer 
centrale iemand staat die van zich zelf 
bew eert Syndikalist en nationalist te 
zijn.

Het stichten van het 
Vlaamsch Textiel verbond

Op de Vlaam sch WTtenschappelijke 
congressen dit ja a r  te Leuven gehou
den, werd het besluit getroffen een 
V laam sch Textielverbond te stichten.

Dit Textielverbond zal steunen op 
de volgende grondslagen :

a ) Op sociaal geb ied : streven naar 
beteren levensstandaard, verhevener 
zedelijkheid en beschaving der w erk 
lieden, de syndicale actie helpen die 
zulk doel n astreeft;

b) Den V laamschen aard en taa l in 
het nijverheidsleven hoog houden ;

c) Streven om Vlaam sche nijverheid 
niet V laamsche kapitalen aan te leg 
gen ;

d) Door b ijd rage in V.E.V.-berich- 
ten nieuwe stelsels, organ isatie-theo- 
riën op exploitatiegebied nagaan en 
andere ;

f) In overw eging nemen eene moge
lijke  sam enw erking tot bevoordeeli- 
gen van exportatie en daarm ee ver
bonden factoren, kredietm iddels, 't 
vervoer en vertegenw oordiging op den 
vreem de;

g ) V ragen aan V.E.V.’s middenbe
stuur bij gesch ikte bevoegdheden aan 
te dringen :

1. Op doelm atig cn algem een vak
onderwijs voor alle standen der tex 
tie ln ijverheid ;

2. Vereenvoudiging in de toepassing 
van sociale en fiscale w etten ;

3. 'Grondige studie op de verw eer
middels tegen vreemden dumping, 
m aar ook tegen invoerrechten op de 
grondstoffen der nijverheid.

Gedenkt
het Bonnsfonds



THIELT

Inhuldiging van het VlaäiDßch Huis 
op Zondag 20 Mei 1928.

OPROEP

Na anderhalf ja a r  bestaan groepeert 
ons «V laam sch H uis» vele werkende 
V laam sche V ereenigingen, die reeds 
jaren  alle betoogingen bijwoonden en 
velerlei diensten bewezen aan bevrien
de instellingen buiten Thielt. W e noe
m en: de Vlaam sche Harmonie, V.O.S. 
en B.V.O.S., het VI. N ationaal V er
bond; de Kath. VI. Stud iekring , het 
V rij K risten Synd ikaat, de Tooneel- 
kring  «De V rije .Zonen», de K ith  VI, 
Vrouwenbond de VI. Toeristenbond, 
enz., enz.

Al d'éze vereenigingen roepen u a l
len dringend op tot de INHUI.DI
CING VAN HUN H U IS OP ZON
DAG 20 MEI AANSTAANDE.

In ons stadje, w aar groote politieke 
en finantieele machten ons tegenw er
ken, moet het dien dag eene overrom
peling van V lam ingen zijn, zoodat 
lauw aards en le liaarts  zien kunnen, 
dat er meer Vlaam sche strijders zijn 
dan de «leeuw kes» uit het V laamsch 
Huis. Reeds zijn de volgende m uziek
m aatschappijen ingeschreven : Ise
ghem, Ardooie, Roeselare, Ieperen, 
W atou, Diksmuide, Ghistel, Gent, 
A alst en Thielt. Toetredingen van V. 
O.S. en VI. vereenigingen kwam en ook 
reeds van t ’ allen kante toe. Ook uwe 
vereen ig ing wordt verw acht en, zoo 
g ij andere vereenigingen en personen 
kunt aanzetten  naar T h ielt te komen 
zult g ij echt VI. w erk doen.

De volksóptocht begint te 2 uur ’s 
nam iddags aan het spoorhof.

Zullen er na het woord voeren J 
Herman Vos, Jo ris  Van Severen. 
M eester B utaye, Amédee V erbrugge, 
Jeroom  Leuridan en anedre.

De verdere schikkingen zullen u la 
ter medegedeeld worden. Er wrordt g e 
zorgd voor, eene bergp laats voor au 
to ’s en rijw ielen .

W il zoo goed zijn ons te laten  weten 
dat ge met veel volk den 20 M ei te

Thielt zult zijn. Ook onze inrichtingen 
zullen u steeds steunen.
' M et Vlaam sche Broedergroeten.

De Feestcommissie.

P. S. — Alle briefw isseling te stu 
ren aan den heer W illy  De Sutter, 
N ieciwstraat, Thielt, of rechtstreeks 
aan het «V laam sch H uis», Groote 
M arkt, Thielt.

DIKSMUIDE
Vlaginhuldiging Vlaamsche Fanfare 

(V.O.S.) op Zondag 13 MeL

Verleden week werden de persoon
lijk e  uitnoodigingen gestuurd aan de 
bonden w aarvan het adres ons bekend 
was. Indien er V laam sche kringen 
mochten vergeten  gew eest zijn. dat 
zij dan, evengoed als de bonden die 
uitgenoodigd werden, ONVERW IJLD 
hun toetreding laten geworden opdat 
het feest in de beste orde kunne g e 
regeld  worden.

Voor de eerste m aal kom ik thans 
een wederjeunste vragen aan de vrien
den van gansch W est-V laanderen, 
w aar ik, sedert w eldra tien ja a r , van 
het eene dorp naar het andere gereisd 
heb als spreker in de Vossenbonden en 
Vlaam sch Nationale kringen. Het eene 
plezier is het andere waard, èn ’k 
v raag  het nog niet voor m ij-zelf, m aar 
voor m ijn m akkers hier in Diksmuide 
die me zoo trouw ter zijde staan  in 
de grootsche taak  om van Diksmuide 
een stad te maken, WAARDIG van 
de Vlaam sche Bedevaart:

Ik ben er zeker van, bij voorbaat 
reeds, dat onze oproep flink zal be
antwoord worden. De Vlaam sche Fan
faren of Harmonien van Ghistel, W a
tou, Thielt, Yper, Roeselaere, Iseghem 
en Clercken zonden reeds hun toe
treding. Dat belooft voor het overige.

Vlaam sche vrienden u it W est- 
Vlaanderen, op 13 M ei verwachten w ij 
u.

Antoon Samyn.

LAUWE

WELKOM!

in het V laam sch Huis, 38, P laats, 
Lauw e, op Zondag 22 en M aandag 
23 April met prächtigen tombola.

Voorwaarden tot deelname aan den 
tom bola:

1. Iedere bestelling  van drank in het 
Koffiehuis op Zondag en M aandag 22 
en 23 April, geeft recht op een bon die 
zal dienen voor de g ra tis  tombola van 
M aandag avond om 8 uur.

2. De prijzen zullen ten toon gesteld  
worden in het Koffiehuis van het VI. 
Huis, vanaf Zondag 15 April. Iedereen 
kan ze. komen bezichtigen.

Het Bestuur.

Een blad uit de 
Geschiedenis van ons 

Vaderland

De Werkrechtersraden
Een koninklijk  besluit w ijz ig t het 

geta l der gewone leden voor de w erk 
liedenkam er der volgende w erkrech
tersraden als vo lg t:

W erkgevers W erklieden
Antwerpen
A alst
Gent
SintrN iklaas
H asselt
Namen

4
5 
4 
4 
4

6
4
5 
4 
4 
4

Hoe KWAM de S taa t België tot stand ? 
Hoe KOMT zelfstandig Vlaanderen 

tot stan d ?

De w erkliedenkam er van bovenver
melde w erkrechtersraden  bevat bo
vendien een ge lijk  geta l p laatsvervan
gende . 'leden-w erkgevers en leden
werklieden.

L
De Zelfstandigheid van B e lg ië  werd 

den 4 Oktober 1830, te B russel u itg e 
roepen.

Door w ien geschiedde zulks nu?
Door een kom iteit van negen onbe

kenden, dat geleid  door een vreem de
ling, den Franschm an Rogier, zich den 
tite l aanm atigde van «Gouvernement 
provisoire». (Voorloopige R egeering ).

W ie had aan die negen eenvoudige 
heeren, in opstand tegen hunne w et
tige  R egeering , m andaat gegeven om 
u it de Zuidprovincies van ’t Konink
rijk  der Nederlanden een afzonderlij
ken S taa t te vorm en?

W at vertegenwoordigden die negen 
enkelen?

Niet de belangen van de van Neder
land afgeruk te  gew esten , n iet het 
V laam sche volk, dat n iet eens g eraad 
pleegd was, evenmin als het W aalsche 
volk, zelfs n iet op een vergadering, 
noch zijn w il daartoe had te  kennen 
gegeven door middel van de pers.

Het V laam sche volk, steden als 
B rugge, Antwerpen en Gent, protes
teerden tegen het verraad  van de ne
gen onbekende eenlingen van het 
«Gouvernement provisoire». Ook de 
hoogste vertegenw oordigers van de 
rech terlijke macht kantten  zich tegen 
de negen overweldigers.

En hoe antwoordden de negen van 
het «Gouvernement proviso ire»?

De protesteerende rechters en pro- 
kureurs de's Konings werden a fgeze t: 
te Leuven, N ijvel, Bergen, Charleroi, 
B russel, Doornik, Oudenaarde, Gent, 
leper, Luik , enz., enz., bij besluiten 
van 4, 5, 6 , 8, 9, 10, 11, 16 Oktober 1830 
door de negen dictatoren van het 
«Gouvernement provisoire» zelve g e 
nomen. (Zie Pasinom ie, 1830-31, blz. 
9 en volgende).

De protesteerende Gemeenteraad 
van Gent werd ontbonden en bij be
slu it van het «Gouvernement provi
soire» van 4 Februari 1831, zonder 
verk iezing noch volksraadpleging, 
vervangen door eene Commissie van 
elf vrienden van het «Gouvernement 
provisoire». (Zie Pasinom ie, 1830-31, 
blz. 181).

Ook gouverneurs en arrondisse
ments- of d istrictcom m issarissen en 
provincieraden protesteerden tegen 
net uitroepen van den S taa t B elg ië 
door de neçen onbevoegde R ogier’s. 
M aar dadelijk  werden die hooge amb
tenaren en openbare besturen door de 
Fransche leiders van de Belgische om
w enteling ojischadelijk gem aakt en, 
bij besluiten van 8, 9, 12, enz., Oktober 
1830, door de com m issarissen van de 
révolutionnaire R egeering  vervangen.

Ook voorname burgers, als de Gent
sche advokaat Hippoliet M etdepen- 
ninghen, verzetten zich tegen den 
staa tsaan slag  van de k liek  Rogier. 
•Metdepenninghen werd aangehouden 
door het te Gent nieuw benoemd par
ket. De vrijm etselaarsloges, w aarvan 
Metdepenninghen de ziel w as, bleven 
lang de tegenstanders van het B el
gisch revolutionnair bewind.

In 1886 werd den «o rang ist» M et- 
depenninçhen, door de v rijm etselaars 
van B elg ië en de hooge bescherm ing 
van den Gemeenteraad van Gent. in 
deze stad, een standbeeld opgericht.

De tegenstand, dien de S taa t B elg ië 
geheel het land door ontm oette, deed 
R ogier beslissen in a llerhaast eene 
soort verk iezing te houden. M aar zulk 
een gering  ge ta l k iezers werd tot de 
stembus toegelaten , dat de verk iezin 
gen voor het N ationaal Congres, 
w aaraan  alleen de vrienden van het 
nieuw regiem  deelnamen, niet als eene 
w are vo lksraadpleging konden aan 
zien worden. Het w erk  van het B el
gisch N ationaal Congres had den 
steun van een vreemd leger noodig 
om zijn  w il hier bij het volk door te 
zetten.

Nooit is de Belgische Regeering er
in geslaagd onder het volk eene Bel* 
gische vaderlandsliefde te doen ont
staan. De Vrijmetselarij onderhield 
onder de bevolking het wantrouwen 
tegen België , zoolang de liberale par
tij n iet bij machte was zich van het 
Staatsbew ind m eester te maken. Eens 
dat de vrijm etselaars, in den persoon 
van een Frère-O rban of B ara, de ka
tholieken u it de Belgische regeering  
hadden w eggekegeld , aarzelden de 
bisschoppen niet het Belgisch S taa ts 
verband aan te vallen, den Koning der 
Belgen door het opgezweepte volk der 
buitengem eenten en door de katho lie
ke drukpers te laten  smaden, den 
biechtstoel te ontzeggen aan de ge- 
loovigen, die meenden te moeten g e 
hoorzamen aan de w etten  door de B el
gische Kamers aangenomen. In 1880 
stond de katholieke geeste lijkheid  den 
geloovigen niet toe deel te nemen aan 
de nationale feesten voor den v ijftig - 
sten verjaardag  van B e lg ië ’s ze lfstan
digheid. Men leze den «B ien  Public» 
za liger van 1878 tot 1884, om over
tu igd te zijn van den geest van op
stand overal door de katholieken ver
spreid tegen  de Belgische nationale 
instellingen en tegen  den Koning.

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

op ons blad

De voortbrengst en het loon Jg) Q||;g mettll 11106161 Ml
Weet men genoeg in dit land dat 

het loon van een werkman in België 
slechts de helft bedraagt van het loon 
van een werkman in Holland en in 
Duitschland, en slechts het derde van 
een werkman in Engeland. België is 
nog altijd het beroemde land der lage 
loonen, al heeft het den duur van zijn 
werkdagen verminderd.

In Amerika heeft men sinds lang 
de prakHjk der hooge loonen en van 
den korten werkdag ingeburgerd. In 
Duitschland streeft men geleidelijk 
naar de toepassing van hetzelfde sys
teem. Hier weer lijk in bijna alles 
blijft de verachterde Staat België aan 
den staart.

In België schijnt men zich nog geen 
rekenschap te geven dat de kostende 
prijs der producten niet langer meer 
afhangen van de goede-koop van de 
arbeidskracht, maar het gevolg moet 
zijn van de hoedanigheid der arbeids
kracht die in rechtstreeks verband

staat met het .verstandig aanwenden 
ervan. Lange werkdagen verminderen 
die hoedanigheid terw ijl een berede
neerde inrichting van het werk die 
hoedanigheid altijd verbetert. W an
neer deze twee grondgedachten door 
de werkgevers in dit land, en ook door 
werknemers klaar zullen begrepen en 
geëeerbiedigd worden, zal niet alleen 
de voortbrengst veel voordeel eruit 
trekken, maar zullen de verhoudingen 
tusschen werkgevers en werknemers 
veel gezonder zijn.

Maar een Staat waar op alle gebied 
de kleingeestigheid en de kortzichtig- 
8te zelfzucht heer en meester zijn, en 
dit is het geval met België, kan deze 
praktijk en dezen nieuwen geest niet 
doen zegevieren.

Het zal de taak zijn van den Staat 
dien wij Vlamingen zullen oprichten 
en waartoe al de Vlaamsche werkge
vers en werknemers moeten medehel- 
pen; van nu af.

Ouderdomspensioen
EN DUUR LEVEN

W e deelden eenige dagen geleden 
mede dat het fa illie t gaande België, 
het B elg ië dat uit den oorlog kwam 
met a lle  beloften en zeer veel schul
den sedert 1920 meer dan 5.000.000.000 
(5 m iljard ) franken u itgegeven  had 
aan bewapening.

Er zijn  zeer w ein ig  menschen die 
zich een gedacht geven van w at dit 
c ijfer vertegenw oordigd. S te l U voor 
dat men deze som in briefkens van 
1000 fr. in boeken bindt. Elk boek met 
250 briefkens of 250.000 fr., dat elk 
boek slechts 5 cm dik is. A ls we die 
boeken allem aal neveneen zetten zul
len we ee it bibliotheek hebben van 
100 km. lang , ’t zij de afstand van 
A alst naar Oostende.

Daarmede hebben ze ons een leger 
gegeven dat volgens de eenparige ver
k laringen van alle bevoegdheden geen 
leger is.

W e vinden het wel onverantwoor
delijk  dat men zoo’n m assa geld  ver
gooit voor niets, w ijl bij gebrek aan 
geld, aan de ontw ikkeling, de gezond
heid en de w elvaart van het volk 
wordt geschaad.

En de eerste slachtoffers van derge
lijk e  politiek zijn degene die aange
wezen zijn  op den steun van den 
S ta a t : de kleine bezitters van S taa ts
renten, de weduwen en weezen, de ou
derlingen pensioengenieters. De arm- 
est man, de arm ste vrouw trek t op dit 
oogenblik een pehsioen van 4 fr. per 
dag met een vooroorlogsche koop
kracht van 20 centen of 40 centien.

De oude menschen, op wiens kap 
zooveel politiek is gem aakt, z ijn  zoo 
ver niet af van het zoo bespottelijke 
vooroorlogsche pensioen van 9 cent 
en half. De zegepraal van de deino- 
kra tie , de macht van de dem okratie 
heeft n iet eens dë oude afgesloofde a r 
beiders tegen den honger en de ontbe
ring kunnen beschermen.

W e spreken vandaag niet eens over 
de tergende w ijze waarop het onder
zoek geschiedt en de vele onrecht
vaardigheden in de toepassing. W e be
palen ons bij de ontoereikbaarheid van 
het huidig pensioen.

I Voor den oorlog was den eisch g e 
steld : een frank per dag.

Een frank per dag komt thans over
een met 10 frank w at, v luchtig bere
kend, een meer u itgave vergen zou 
van ongeveer 500 miljoen frank.

Het is onze m eening dat de S taa t 
te voorzien heeft in het onderhoud 
van w ie in dienst van den S taa t hun 
kracht en hun w erk  hebben gegeven.

De S taa t is daartoe zedelijk ver
plicht.

Een Vlaam sche S taa t zou geen oo
genblik aarzelen  tot naleving van deze 
zedelijke plicht zich de noodige opof
feringen hetzij van besparingen, hetzij 
van lasten op te leggen.

Dat is niet alleen gezond nationaal 
m aar tevens k ris te lijk  sociaal.

De Belgische S taa t wordt noch door 
de eene noch door de andere opvat
ting  bestuurd : de afgesloofde w erk 
lieden moeten hier m eestal dienen als 
kiesprooi voor de partijbelangen. Als 
het ’t belang is van de partij er over 
te zw ijgen, dan zw ijgen  ze er over. 
Als het ’t belang is van de partij er 
over te spreken dan doen ze ’t.

D aartegenover stellen we onzen 
e isch : DE AFGESLOOFDE A RBE I
DERS HEBBEN RECHT op een pen
sioen w aarm ee ze kunnen voorzien in 
hun onderhoud en de zorgen van den 
ouden dag.

D ergelijken eisch wordt ons opge
legd door onze gezond Vlaam sch-na- 
tionale overtu iging en onze k riste lijk - 
sociale moraal.

FfllflILIEZIEKEBOilD UOLKSBELANfi
ULAAIÏ1SCH HUIS ISEOHEm

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

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

Schoenmagazijn 
R. vandenDergns-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

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

Ook verkrijsba-sr aan de voordeelloste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgerief.

Het huis gelast zich met herstellingen.

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

Cadeline-zeep
Te koop in alle aootheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

T ooneel werken
voor Meisjes alleen 
(en voor Kinderen)

Antoon Van de Velde. — Lotje, 
Fantazie in 3 bedrijven.

Jac. Ballings. — Meiavond,
Fantazie in 1 bedrijf. P rijs  5 fr.

Jozef Boon. — Van een Nonnetje dat 
wonderen Balsem  wou koopen, 

Een spel met een beetje droom en 
een beetje w erkelijkheid  in 1 bedrijf

P rijs  7 fr.
J. Van de Steen. — In den Tempel, 

Tooneelstukje in 1 bedrijf 1.50 fr.
Herman Van Overbeke. — Roeping, 

Drama in 3 bedrijven 7 50 fr.

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

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

gPectoïds geven U voortdurend een klare stem,

I S I S !  een frissche mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

i

’ Het graveelen der banen.
Het %’ërvoer van graveel op S taa ts 

kosten werd vóór den oorlog toege
staan, voor de verbetering der wegen 
die als landbouwwegen moesten aan 
gezien worden en niet bestemd waren 

, als wegen van groot verkeer.
, De gem eenten die nieuwe banen 

w illen aan leggen en de tusschen- 
komst van den( S taa t begeeren, 
moeten volledige ' plans voorleggen. 
De verleende toelage is naar keus der 

* gem eente, hetzij 20 p. h. van den kost
prijs bijopenbare aanbesteding vastge
steld, hetzij 80 p. h, der vervoerprij- 
zen per spoor,

De socialisten en het spoor.
Als de VI. N ationalisten in de K a

mer tegen het versjacheren onzer 
spoorwegen uitkw am en riepen de so
cialisten, met Anseele aan den kop, 
dat er n iets g ing  veranderd zijn.

De socialist Delor vroeg aan den 
m inister van I jzeren  w egen hoeveel 
kubieke meters steenen er besteld 
werden door de spoorwegm aatschap
pij.

De Spoorwegm aatschappij an t
woordde aan Delor : «Gij hebt er geen 
zaken mêe !»

De socialist Pérlquet deed eene 
klacht aan den m inister omdat een 
w erkm an aan het spoor zijn recht niet 
kon bekomen. De Spoorw egm aat
schappij antwoordde: « ré r iq u e t heeft 
zich daar niet mee te bem oeien!»

W at dus w il zeggen : «W ij alleen 
zijn de bazen en handelen rech tvaar
d ig of onrechtvaardig, zonder dat er 
ons iemand iets te zeggen h eeft!»

En desocialisten w isten dat op voor
hand en hunne bazen no^ veel b e te r !

En toch verkochten zij het spoor 
aan het groot kapitaal.

De grondbelasting voor nieuwe wo
ningen.

In den Senaat werd volgend w ets
voorstel gestem d:

Gedurende tien ja a r  wordt k w ijt
schelding van dé grondbelasting op de 
nieuwe woningen, w aarvan de e ige
naars bew ijzen dat de bouw aange
vangen werd na 31 December 1927 en 
die betrokken worden yóór 1 Januari 
1931, in zooverre:

1. Deze woningen door de Be- 
scherm com iteiten voor goedkoope 
woningen erkend w’erden als beant
woordend aan de m inimavereischten 
van hygiene en bewoonbaarheid be
paald bij koninklijk beslu it;

2. H aar kadastraa l inkomen niet 
meer bedraagt dan:

1.500 fr. in de gem eenten met min
der dan 5,000 inwoners ;

2.000 fr. in de gem eenten van 5.000 
tot en met 14.999 inwoners ;

2.500 fr. in de gem eenten van 15.000 
tot en met 59.999 inwoners ;

3.000 fr. in de gem eenten van ôO.OOf 
inwoners en meer.

De voor de supertaks vastgesteld« 
rangsch ikk ing der gem eenten is te 
dezer van toepassing.

Mogen eveneens kw ijtscheld ing g e 
nieten in de  bij de paragrafen  1 en 2 
voorziene voorwaarden, de krotten en 
de ongezonde woningen die na 31 De
cember 1927, grondige w ijzig ingen 
hebben ondergaan, bij koninklijk De
slu it te bepalen.

Art. 2. — Van het voordeel der 
kw ijtscheld ing worden uitgesloten :

1. De woningen toebehoorende aan 
de bouwm aatschappijen erkend door 
de N ationale M aatschappij voor Goed
koope woningen of door de A lgem ec- 
tie Spaar- en L ijfren tekas ;

2. De woningen door deze m aat
schappijen aan de particu lieren  met 
winst eener premie verkocht;

3. De woningen w aarvan de bou
wers een S taatsprem ie hebben getro k 
ken ;

4. De gebouwen opgetrokken met 
vergoedingen voor oorlogsschade of 
voor brand, alsook dc lust- en plezier- 
woningen of zom erverblijven en de 
drankslijterijen .

De grondbelasting wordt nu gere 
kend,
op 10 t.h. van het kadastraa l inkomen. 
Het kadastraa l inkomen is het w erke
lijk  inkomen dat b lijk t uit huufover- 
eenkomsten, huurkw ijtbricven, akten 
van verkoopingen w elke normaal zijn 
bevonden.

B. v. een huis verpacht aan 60 fr. te 
maande wordt gerekend aan een k a 
dastraa l inkomen van 60 m aal 12 of 
720 fr. aan 10 t.h. is 72 fr. aanslag.

Een huis van 100 fr. te maande of 
12 fr. per ja a r  aan 10 t.h. is 120 fr. 
aanslag.

Ga&n we nu voort met laatste  voor
beeld, 120 fr. in aanslag  te betalen, 
daarbij kom t nu eerst voor den Staat 
10 opcentiemen of 12 fr.

Voor de provintie 15 opcentiemen of 
18 fr.

Voor de gem eente? H ier is nu ver
schil ! De gemeenten, mogen tot 60 op
centiemen leggen en in sommige g e 
vallen tot 80 opcentiemen Nemen we 
60 opcentiemen op 120 fr. is 72 fr.

En voor slot is dan nog voor 4 ja a r  
50 t.h. te betalen op den aanslag , als 
bijzondere belasting, nog een g e 
schenk der stab ilisatie , is nog 60 fr.

Te samen te betalen aan den R ijk s 
ontvanger: 120 fr. aanslag  plus 10 op- 1 
centiem en: 12 fr. plus provintie 18 lr . ; 
plus gem eente 72 fr. plus bijzondere 1 
belasting 60 fr. of de som van 282 fr.

In veel steden en gem eenten heb
ben we dan nog de w egen isbelasting > 
die ook gerekend wordt op 10 t.h. van * 
het kadastraa l inkomen, dus nog 120 
fr. aan de gem eente te betalen of al i 
te samen 402 fr.

(H iertusschen zij gezegd dat er in 
de berekening tw ee kleine bew erkin- j 
gen zijn achtergelaten , 1 . eene ver
m indering voor onderhoud, en van 
den anderen kant, voor deze die zelve ( 
de belasting betalen, nog b ijvoeging j 
in hoofdsom van de som der belas- ' 
tin g ). . i

Het zal zeker, bij het zien van hoo- 
gerverm elde cijfers, wel iedereen 
reeds opgevallen zijn, dat w ie een 
groote pacht betaalt ook groote lasten 
moet betalen.

Aan hoeveel pensioen hebben de in- • 
valiede soldaten recht voor den tw ee
den trim ester 1928.

10 t.h. heeft 252 fr. ; 15 heeft 378 fr. ;
20 heeft 504 fr. ; 25 heeft 630 fr. ; 30 c 
heeft 756 fr. ; 35 heeft 882 fr. ; 40 heeft i: 
1008 fr .; 45 heeft 1134 fr. ; 50 heeft  ̂
1260 fr. ; 55 heeft 1386 fr. ; 60 heeft ,( 
1663 fr. 20; 65 heeft 1801 fr. 80; 70 ( 
eeft 2928 fr. 60 ; 75 heeft 2173 fr. 49; * 

.0 heeft 2419 fr. 20; 85 heeft 2570 fr. r 
0 ; 90 heeft 2835 fr .; 95 heeft 2992 fr. , 
9 ; 100 heeft 3276 fr. <,

Voor de slachtoffers van arbeidson- ,
•evaülen. ij

Een aantal de?er slachtoffers weten i 
lie t dat er hij ?;oni.iklijk besluit be- < 
d ist werd dat zekere reeksen 9lacht- 
>ffers van arbeidsongevallen recht 

hebben op het verkrijgen  van speciale n 
toelagen.

Om hunne rechten te doen gelden, 
moeten de belanghebbenden een re
kw est insturen aan de heer Voorzitter 
der Voorzorg?- en Hulpkas ten voor- , 
deele dor slachtoffers van arbeidson
gevallen, 79, Twee Kcrkenptraat, te 
B ru sse l

Zij moeten weten dat indien het re- f 
kw est slechts ingediend werd na den *

. 3! M aart 1928 die bijgevoegde toe- c 
j lage slechts zou berinnen te loonen 
: van den 1 Januari 1928 en niet 1927. 1

Leest en verspreidt
DE MANDELGALM

O N D E R G A N G

M et snerpend jankgeluid  werd de 
laatste  toon uitgestooten. 't Orgel 
zw eeg. De paren hielden op met dan
sen en zetten zich aan de in 't rond 
langs de muren gerangsch ikte ta fe l
tjes. De man, wiens taak  het w as ’t 
orgelrad te draaien, zette een nieuwe 
plaat op. M aar voor hij het nieuwe 
stuk g ing  afdraaien, dronk hij het g las 
leeg, dat de man van achter hetbuffet 
hem overreikte.

—■ Vooruit, Koos, een w als ! 
schreeuwde een stem uit een der hoe
ken. Hooguit snerpte het schelle stem 
geluid boven het gegons van de la 
chende en tierende menschen.

Op den linkerhoek, vlak naast het 
buffet, had een gezelschap p laats g e 
nomen. en v ijfta l jonge kerels en een 
drietal m eisjes. De m eisjes hoorden 
h ier in het danshuis thuis ; dat w il 
zeggen, ze werden gehuurd door den 
eigenaar om eiken avond hier te d ie
nen als lokvogels voor de mannen en 
men met ze te dansen en hen tot 
grove verteringen aan te sporen.

— Nu, M argot, nu met mij eens, 
hoor, riep een van de mannen haar toe. 
Ge hebt nu den heelen avond a l met 
G errit gedanst, nu moet ik ook eens 
een keertje  !

— Ja , hoor, g ij k r ijg t ook uw beurt, 
als ik  eerst w at u itgeru st ben. Ge 
denkt zeker, dat ik nooit moe w ordt? 
lachte M argot terug.

— Nu, zeg, toen ge net met Gerrit  ̂
danste, zag je  er anders niet moe uit. >'

— Da’s ook geen wonder, wierp 1
Gerrit er tusschen : ik dans zoo licht ' 
als ’n veer. e

— O, dacht ge soms dat ik dat niet r
kon? Als ik u dat laat zien ... W acht, 
eerst nog eens vullen. Hee, w itw as, 
een rondje. Kom, schiet ge op? Ik 
stik  van dorst ! 1

Dat laatste  gezegde deed M argot e 
’t uitschateren. Henk had dorst ! Die 11 
had a ltijd  dorst: het was onnoodig ge- 1 
vveest er dat bij te roepen.

N auw elijks waren de glazen g e le - ' 
digd, of w eer klonken de tonen vo o r1 
den dans. a

— Kom, M argot, w ij deze, he? 
schreeuwde Henk. Vooruit dan ! *

Gerrit was blijven zitten. W eer l ie t“ 
hij zijn g las vullen en met een strak  * 
g e laa t keek hÿ naar de springende e n [< 
draaiende paren.

— Verdomme! nu had hij die meid'* 
den heelen avond getrak teerd  en nu 
schöpf ze er nog met Henk tusschen-1« 
ttit. Dat m isselijk  brok kon ook nooit11 
zien dat een ander w at had. M aai  ̂
nu k reeg  hij haar niet meer, vast n iet. 1 
W at donder, laa t hem ’n andere meid 
zoeken,daar waren er toch genoeg...o

De dans was uit. " c
— Nu, meid, dans ik nu ook niet0 

goed? Toch zeker net zoo goed als 
G errit, he? ta rtte  Henk en keek z’n'.: 
kam eraad uitdagend aan.

— Ja , hoor, ge had ge lijk , ge danst 
goed. M et u g a  ik nog eenä.

— Dat zal wel laat worden, bromde



Potannniili hPrfpM I
I I O R ^ r I S I !  I I I I  U i i i  l i l l i k  I  Asthma. Keelnntstfki.»*, H esten, Ku b | b i  e# @ ^a a p a i s a  a  ch en  e F iu , m e > |n d ien  g ij  , ot h ie r tu e

alles beproef i h»bt «onder afdn* nd eff kt te bekomen, indien tij h 'pelons ?ijt en mismoe
dig, vergeet niet dat er een middel is dat sind' 50 jan n duiz* nden ̂ n dui "  ndtn hopHooze 
gevallen ger ezen heeft. Neemt ook dit mi idel :

Borslbolsem liriin Tens, Resina zeil, loroDiDilleo
Volgt d e v o lled ig e  behandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  g eb rw k  d e d iep st in gew orteld e borst 
ziekten u itroeit en g en e e s t , en a ldus ’t b est voorbehoedm iddel is  tegen  de ter in g en 't zekere g en eesm id d e l van 
Schrijft om Inlichtingen sen M ARTIN  TO M S, Apotheker-Sptciaiist, 112, Wetstraat, Brussel ASTHIYIfi 

of wendt U rechtstreeks tot uw apotneker die U het gevraagde zai bezorgen.

PRIJZEN ! Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpilien 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr . ,  Serie Tan 6 weken 185 fr.

Met Oud Bier der
Is gekend voor Brouwerij “ De Arena.,

t gezondste, kloekste, aangenaamste

A. Louwaege-Verstraete, Gorfemarck

In den

Zilveren llos
Alles aan zeer 
v o o rd ee lig e  prijzen

Ónmogelijke concurentle 
Verzorgd werk

■ h m :

GEZUSTERS STROBBE
G entstraat, 5 7 , Iseghem

Overgr oote keus van a lle  sla ch  
van P elsen  en vellen  m antels.

SC HUNKS 
OPOSSUMSCHUNKS 

MARTERS 
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig ! £A N  NEK IN
Voor u*-e elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radloinstellingen, wendt u tot 't huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 1SEQHEM

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

Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inllentingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIER
gezond, kloek natuuriijk

Brouwerij St Louis
L. VERLENDE LOG

AUeenvetkoop voor Iseghem  en om liggende :

S. M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

Narlngdoeners, zoekt uw profijt Ii

D e scnoonste k in d e rs ... .
zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

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

DE DOOS 1 ,50  FR.

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EEV ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vindsn dat doelmatig is  tegen deze 

wreede kwaa!

HET IS DE Poeder Epilepsia
P r l j *  I 3 0  f r a n k :

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

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

dan 20 ja a r  duurden.
Te koop in all« goede apotheken of rechtstreeks bij dien bareider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

Volledige tekst met beschrijving, uitleg en behandeling der 
Vallende Ziekten wordt overal GRATIS gezonden op aanvraag.

MONO
POEDERS

I

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN
in doozen van :

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

S U I K E R B A K K E R I J

A lbenc  Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

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

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Cnocolade, Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

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

Eie.rkleu’-sel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL In ’t klein
Bijzondere Prijzen voor V o o r t v e r k o o p e r a

P I A N O S
B. Van Hyfte

G e n t ,  ^ e d e r k o u t & r ,  3 2  G e n t
('dicht bij net Paleis /an Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopst**.

Altijd keus van 100 t<t 150 p ianos.

naPfK. >Trir ä
t  i ' ?  f #  ^
K- M .-.Û  M t  1
i  Mt7Zi.KEKKclO VOOR Aü iJD GENEZEN 1 ^

\  W£Räfl86Rr«i^« -  i

m m m n & À L s  "
u  *  apCTHESK DEV/ALVïsck^

2 ï  p . s n r . f j ,  o n t w e r p e n  .

» U Z I E K
HUI S

V - SPECIAAL I
VO on BRAK'D, HAÄBW0RM
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TE VERKRIJGEN 
in alle Iseghemsche Apotheken

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreek machlenen) 

en pl ten (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violer’ , Mandolinen enz.
—: AlMoebehoorten :—

VOOR UW

H H f l  Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUERE HÜYSEIIT1UVÏ
Roeselaerestraat, 168. Iseghem

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

Trouw s bodlening Lage prijzen

voor het zuiveren van t  bloed

CJBNEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :

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

IN ALLE OOEDE 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 4,50 frank
M EÉN EN

P rijs 4,50 frank

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :

Hoofd* en Schele Hoofdpijn. Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, G rippe

' W A . A . F I O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aa rd  ?

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

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

zij, dank aan hunnen aangenamen sm aak, door de moeilijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

Hebt g i j  pijnen 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  ? 
Lijat g i j  aan jich t , heup o j  lend en jich t ? 

Zijt g i j  d oor Rheumatiek gek w eld  ? 
Zijn uwe voeten  g ez w o llen ?

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

1 ?
Dit a lle s  zijn d e zekere 

kenteekens da t uwe 
Nieren, Blees of Lever
ziekelijk zijn en  g i j  zoohaast 

■ m ogelijk  uw toev lu ch t m oet 
nemen tot een e e rn s t ig e  en  
nauwkeurige b ehandelin g m et

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Ollebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, zijn het beste 
bewijs dat zij alleen In staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig eu volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, mentis en Basuuren
wendt u tot

Germ. iekiere-DuycK
Roeselaerestr. 88, Iseghem

Magazijn van vertakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkulpen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
nolzen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
bulzestoven in eigen werkbuis gemaakt.

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

Fotografen Encadreurs
Kunstschilders

P r o b e e r t  eens
roet de produkten van

La
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderlijsten en kaders

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

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbaok
Naaralooze Vennootschap

m a a t s c h a p p e l ijk e  z e t e l  

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

BijfiM Kei : Antwerpen ft io n n |K
Agentschappen :

B ru gge , Crombeke, P operingh e, 
Harelbeke, Moeskroen, Tfuelt.

Fondsenbank maakt deel oii 
van de groep Fondsenbaok- 

Handelsbank - Noorditar.

Kapitaal en Reserven ; 50.000.000 trank

BIJHUIS TE  I8EQHEM  
ROESELAERE8TRAAT, 2 «

f
■ ■ ■ ■

Waarom hoesten al» BOR3TFILLEN LALEMAN 
U radlkaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden als CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwenen ?

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 zfln als U ter apotheek 

Laleman alles kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

DU9 VOOR ALLES NAAR DB

Apotheek Florent Lolemon
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KOITIIJME BOUW • EH ŸPOTHEfKMIS ■
BUREEL :

Qroote Merkt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 3S2. Sj-reekdraad 383.

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

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

O pm a k e n  van  P lan s  en  B est ekk en  

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

—  A lle r h a n d e  V e r z e k e r in g e n  —  

B ra n d  • Leven • Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op va ite  eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

Drukkerij < Velksverheffing > Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

G errit h aar toe. De volgende keeren
zijn w eer voor mij !

Spotlachend keek M argot hem aan.
— W aarom ? Ik ben m et u a l zoo 

d ikw ijls  gew eest. En ik  kan toch zeker 
gaan  met w ie ik  w il?

— N atuurlijk , ge  kunt gaan  met 
w ien ge w ilt, m aar van avond b lijft 
ge bij mij.

En met een grim m ige trek  op zijn 
door den drank verh it g e laa t keek 
Gerrit in de bruine oogen.

M et een schaterlach stond M argot
°P-— Toe, gfj, wees niet zoo kinder
ach tig ! Kom, Henk, we gaan w eer!

— Neen, om den donder n iet ! Ge 
gaa t met mij !

M et een sprong stond hij naast het 
m eisje en pakte haar vast. Die lach 
had hem dol gem aakt.

Even keek M argot hem met een 
ängstigen  b lik  aan. M aar dan kwam  
haar tro ts boven, ze  rukte zich veront
w aardigd los en g ing  naast Henk 
staan, die inmiddels ook w as. opge
sprongen. M aar de woedende, ha lf
dronken kerel w as niet te houden en 
drong weer op het m eisje toe.

— Vooruit Henk, lazer op, ze g aa t 
met mij !

En met een duw trach tte hij Henk 
te verw ijderen en het m eisje weer 
vast te grijpen .

— He, zeg, m aakt u niet kw aad, he ! 
klonk de stem van den man achter de 
toonbank. A ls ge  ruzie w ilt maken, 
g a  dan naar buiten, er u it dan m aar 
schreeuwd« h ij, en wilde G trrit vast- j

grijpen . Ook de andere bezoekers
kwam en op ’t re lle tje  af en vormden 
een kring  om het troepje. M aar Ger
rit deed nog moeite om M argot te 
naderen, te rw ijl zij haar best deed 
om hem te ontw ijken.

Plots greep Gerrit in zijn binnenzak 
trok snel de hand w eer te rug  en 
zw aaide met een blinkend voorwerp 
in zijn vuist rond. Dan deed hij een 
woedende u itval naar het m eisje. .

M et helsch geschreeuw  stoven de 
toeschouwers uiteen en boven a lles u it 
klonk een snerpende g il. M argot zakte 
op den vloer en een helderroode straa l 
k leurde de gladde planken. De kaste
lein w ierp zich op den in blinde woede 
rondzwaaiende man, anderen hielpen, 
en het gelukte G errit te overm eeste
ren. Politie kwam  binnen : G errit werd 
geboeid weggevoerd. Een- auto toe- 
terde in de s t r a a t : voorzichtig werd 
het lichaam  van M argot den zieken
w agen ingedragen en voort g ing  het 
naar het gasthu is i a  vlie-gende v aart...

* * *
Nu lag  ze hier, in het frissche, helder
w itte  linnen, al drie weken. En er zou
den nog wel een paar w eekjes b ijko
men, had de dokter gezegd. Een won
der was het, dat ze er nog zoo a fge 
komen was. Toen M argot ’s avonds 
in het gasthu is was gebracht, hadden 
de doktoren bedenkelijk het hoofd g e 
schud.

— Zeer g evaarlijk , d irekte operatie 
is noodzakelijk, was de u itsp raak  g e 
weest. Een diepe steek In 't  onder

lichaam was haar toegebracht en men
vreesde het ergste.

Toen M argot den avond van den 
volgende dag ontw aakte , w ist ze zich 
in het eerst niets te herinneren. M ar 
langzaam  kwam en in volgorde de g e 
beurtenissen van dien avond voor haar 
geest en begreep ze waarom  ze hier 
lag . En de trekkende pijn, die door 
haar lichaam  heenkromp, deed haar 
kreunen. R ustig  moest ze blijven lig 
gen, zei de zuster, dan werd ze wel 
w eer beter. Ze kon ook niet anders 
dan ru stig  liggen. Als ze probeerde 
haar been iets te verleggen kon ze ’t 
wel uitschreeuwen. M aar dat was 
niets, als ze m aar w eer beter w erd !
O God, als ze nu eens geb rekk ig  bleef ! 
Als ze niet meer gewoon zou kunnen 
loopen, w at dan, w at dan?

De gesprekken met de zuster had
den deze doen inzien, dat M argot niet 
zoo slecht was, als de omstandigheden 
waaronder ze hier gebracht was, wel 
zouden hebben doen vermoeden. En in 
het hart van de zuster werd het voor
nemen geboren, dit slachtoffer, dat 
nog niet heelem aal verloren was, nog 
te zien te  redden u it den poel die haar 
ondergang zou worden als ze er in 
bleef.

Zoo ongem erkt w eg had M argot 
haar haar heele geschiedenis verteld . [ 
Het heele vreugdelooze kinderleven, Î 
in de groote stads-achterbuurt. Hoe | 
ze als kind reeds op zichzelf was aan- 1 
gew’ezen. Vader had ze niet gekend, 
haar moeder was gestorven toen M ar- 
g « t  pas zestien ja a r  was. ©p een ^

wasscherij had ze gew erk t, een paar 
ja a r  lang. M aar het was er zw aar 
werken en veel meer trok haar ’t  g e 
m akkelijke leven hi de danskroeg aan. 
En ze was er heengegaan, g ing  er 
spoedig heelem aal in op, tot nu... 
W ant door de gesprekken met de zus
ter was de w a lg ing  in haar w akker 
geworden, w a lg ing  en afschuw van 
liet leven zooals ze dat daar geleid 
had. En ze wilde haar best doen w at 
anders te vinden, om op ee rlijke r w ij
ze haar brood te verdienen. De zuster 
had er eens met den dokter over g e 
sproken en deze had beloofd zijn  best 
te doen, w at voor het m eisje te v in
den.

* * *

’t W as den laatsten  dag dat M argot 
in het gasthu is was. Nog was ze wel 
niet geheel de oude, m aar veel bewe
ging, licht w erk , kalm aan, had de dok
ter gezegd, zouden ’t wel spoedig ge
heel opknappen. B ij een kennis van 
den dokter zou ze in betrekk ing  ko
men. Deels voor de tw ee kinderen, 
deels tot hulp van de keukenmeid. Het 
was een kalm  gezin, en dokter en 
zuster, beiden, ze hoopten, dat a ls 
M argot m aar eerst w at gewend was 
in die nieuwe omgeving, het haar daar 
beter zou bevallen dan in haar vroeger 
kringen.

De dokter had de vrouw van zijn 
kennis op de hoogte gebracht van, 
M argo t’s verleden en van haar onge
luk. En eaevreuw had gekn ik t ten 
teeken dat ze volkamen begreep, w at

de dokter met zijn bescherm elinge 
bedoelde. W el had ze er w at tegen 
opgezien zoo’n m eisje in huis te  ne
men, m aar ze had bedacht dat er ook 
wel een goede hulp van te maken zou 
zijn , en ook wras mevrouw w at filan
tropisch aangelegd.

M argot nam afscheid van de zuster.
— Nu, M argot, uw  best doen, hoor, 

en kalm aan, dan komt a lles weer te 
recht. Adjuus k ind ! En de zuster keek 
haar nog eens na, met vochtige oogen.

M argot schelde aan : h ier w as het 
huis w aar ze dienen zou. De meid 
daed open, lie t haar in het salon. M e
vrouw zou dadelijk  komen.

Vreemd hier, al die pracht van meu
belen en tap ijten  — hier zou ze nu 
wonen en werken. Zenuwachtig keek 
M argot om zich heen. D aar ruischte 
mevrouw binnen, kwam  op het m eisje 
toe.

— Zoo kind, ben je  daar, ja ?  B lijf 
m aar ru stig  zitten , ge zult w el w at 
moe zijn  van de wandeling, he? Nu, 
we zullen m aar beginnen met u het 
huis te  laten  zien en u uw  w erk  te 
vertellen , he?

En M argot werd ingew ijd  in 't  da- 
gelijksche werk. Toen kon ze naar de 
keuken gaan  om kennis te maken met 
de meid en dan kon ze straks naar de 
naa ister gaan  om de katoenen japon
nen aan te laten meten.

De keukenm eid ontving haar met
een genad ig hoofdknikje en schonk 
een kopje thee.

— Nu, zeg, ge moogt uvy haar ook I 
w el anders opm aken: zoo zal m e

vrouw het wel n iet w llle ii hebben. 
W anneer moet ge naar de naa ister?

ie k r ijg t  een japonnen van mevrouw, 
e?
M evrouw kwam  haar een dubbeltje 

brengen voor de tram .
— J e  moet m aar tram m en, dan ben 

je  gauw  terug . Veel op s traa t loopen 
is niet go«d. En...

M argot g in g  op vyeg naar de naa i
ster. Nog tu itten  haar ooren van het 
vele w at mevrouw gezegd had, dat ze 
te doen had. Gehinderd had haar die 
medelijdende b lik  w aarm ee ze haar 
steeds aankèek. En dan dat smalend 
gezicht van de m eid... De dokter had 
zeker a lles verteld. Nu moest ze naar 
de naaister, die w ist natuurliik  ook 
dat 3e een japonnetje kreeg . Een k a 
toenen japonnen en een m utsje.

De tram  stopte bij het s ta tio n ; v lak  
er bij woonde de naaister. En ginds 
de b rug over, die s traa t in, had ze zelf 
gewoond, daar woonden haar vrien
dinnen nog. Een vloed van gedachten 
drong door haar hoofd op. Zou ze 
niet eens even k ijken  hoe ze ‘t m aak
ten ? En onw illekeurig  stak  ze de brug 
over, de s traa t in. He, h ier was het 
leven, h ier keek niemand laag  op haar 
neer, op mooie M argot, h ier ... Plots 
stond ze voor het huis, w aar ze toen 
's avond gew eest was. W eer jank te 
het o rçel z ijn  jam m erklanken u it en
klonk l ie t  gejoel van de paren. Even 
aarzelde M argo t... en toen stapte ze 
de danskroeg w eer binnen...

H. v. D.


