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Meer dan honderd vijftig toetredingen op 24 April !
VLAAMSCHE NATIONALISTEN,

S p r e k e r s  :  S t a f  D e  C l e r c q ,  W a r d  H e r m a n s  e n  a n d e r e n .

BE «EllllEZinBEir nUDEBEH
Nieuwe Loonstrijd in het verschiet

T M  !
ALLEN DAARHEEN

U IT  O N Z E N  P I J L K O K E R

De socialisten wütn de wonde heeU-n, 
die 2e geslagen hebben.

De socialisten zijn de gehoorzam e 
dienaars gew eest van de bankiers- 
k liek die niet wilde hooren van c-en 
stab ilisatie  aan 105, die een stab ili
satie eisclite- aan 175 — ’t is te zeggen 
de frank teruggebracht op een zeven
de van zijn w aarde of veertien gov>d- 
centiemen in p laats van (aan  105) on
geveer v ijf en tw in tig  goudcentiemen.

Toen dat, ten tijde van de Francqui- 
stab ilisatie , aan de socialisten verw e
ten werd, antwoordden dezen dat liet: 
voor de 'w erk lieden  onverschillig was 
of de frank 25 centiemen of-14 centie
men w aard was.

Deze m ;::a regel interesseerde alleen 
volgens hun /.eggen, een w ein ig in te
ressante k lasse van menschen, de 
ach terlijke egoistische renteniers.
herhaalcieln k ’1
deze voorstelling van zaken. De STa" 
b ilisa tie  aan 175 beroofde niet alleen 
een w ein ig  in terressante k lasse van 
nietsdr.t nde renteniers, ze trof vooral 
a l dt-, kleine menschen die een heel 
l'e’. en' van spaarzaam heid achter den

Een bekentenis.
N aar aan le id ing 

F loraliën schrijft 
«V ooruit» onder

van de Gentsche 
het soc. dagblad 

den tite l : Het

£

rug  luidden en die er op gerekend had 
den in hun ouden dag de vruchten van 
hun arbeiden en sparen te genieten. 
Deze k lasse had haar spaarpenningen 
vooral belegd in Staatspap ieren  en de 
Belgische S taa t bedroog schandelijk 
met zijn stab ilisatie  aan 175 het in 
hem gestelde vertrouwen.

Aldus werden de meest interessante 
elem enten van onzen werklieden- boe
ren- en middenstand op een onhebbe
lijk e  w ijze van het grootste deel van 
hun bezit beroofd en niet alleen de 
ouders droegen de gevolgen van dien 
roof, m aar ook de kinderen.

De socialisten hebben dezen roof 
van het u ltra  reactionnaire elem ent 
niet alleen laten  gebeuren, m aar goed
gekeurd  en toegejuicht.

Dat g ing  de w erklieden niet aan ... 
beweerden ze.

M aar de feiten ? ijn  die gem akke
lijk e  bew ering komen logenstraffen.

De stab ilisatie  aan 175 beteekende 
het indexcijfer aan 800 en meer en 
niet overal zijn de loonen autom atisch 
m eegestegen met de s tijg in g  van het 
indexcijfer.

Inderdaad, sedert de m edewerking 
van de socialisten aan de stab ilisatie - 
regeering  F rancqui-Jaspar, is het in
dexcijfer, dus de levensduurte g este 
gen met 52.5 ten honderd, dus met 
meer dan de helft.

En w ie kan beweren dat de loonen 
sedert 192ó met meer dan de helft g e 
stegen zijn

Dat is zelfs z*o w ein ig  gebeurd dat 
de syndicale commissie der socialisten 
nu met veel tam tam  een bew eging 
aankondigt om de loonen te brengen 
op 50, 45 en 40 frank voor de mannen 
en op 30 frank voor de vrouwen.

W aarom  hebben ze zoo lang g e 
wacht m et hun loons-beweging?

W el zoolang de socialisten aanw e
z ig  w aren in het stab ilisatie-m in iste- 
rie van Jaspar, konden ze m oeilijk u it
pakken met ernstige argum enten voor 
een loonsbeweging, die zij zelf hadden 
noodzakelijk gem aakt.

Ze hebben gew acht tot het volk 
eenigzins zou vergeten zijn dat zij 

■ m edeplichtig waren aan de misdaad 
der stab ilisatie-F rancqui, ze hebben 
gew acht tot ze u it de regeering  waren 
en  geen verantw oordelijkheid meer 
te dragen hadden, en vooral ze heb
ben gew acht tot de verkiezingen in 
het zicht waren.

V erkiezingsm aneuver !
De socialisten weten en voelen dat 

hun troepen zeer m istevreden zijn 
over de leiding, dat zeer weinigen van 
hun volgelingen de houding der leiders 
heeft goedgekeurd.

Ze weten dat ze op den troef der 
m ilita ire  kw estie zeer w ein ig  kunnen 
rekenen..

Onder de W aalsche socialistische 
arleinentairen  zijn er veel Hubins, 
rancquaerts, Troclets, D estrées die 

niets w illen ondernemen tegen  de 
plannen van den Franco-Belgischen 
legerstaf, menschen die meevoelen 
m et de barons lijk  Jacques de Dix
mude en niet bereid zijn  door dik en 
dun voor de dem ilitarisatie  van den 
Franschcn vassa lstaat te ijveren.

Daarom gaan ze nu den trom roeren 
over de loonkwestie.

Zonder de stab ilisatie  aan 175, het 
werk van de reactionnairen en van de 
socialisten, stelde zich deze v raag  
niet.

Zonder 't verraad  der socialis-tisehe 
leiders zou de stakingsm izerie niet 
losgekomen zijn over onze werklieden. 

Want het wordt een stakingsm i-
serie .

Af et hondsch cynism e zullen de„s,A- 
c ia lia ij1"" L,n 11 ■ *■ 'V; iUlMÏ s n i  u iun

althans trachten min of
meer hun j>osities te behouden om dan 
na de verkiezingen weerom  met J a s 
par en Co onder een  deken te kruipen.

D an zullen de hoogere belangen van 
het land w eer rust en vrede vereischen 
dan zullen de werklieden weerom g e 
durende een ja a r  of drie hun plan kun
nen trekken ... tegen  dat de verk ie
zingen dan weer naderen zullen de 
politiekers er weerom w el iets op vin
den.

* * *
H oelang zullen onze werklieden a l

dus met huh belangen nog laten  so l
len?

W anneer zullen ze die heeren met 
hun kleinzielige verkiezingsbereke- 
ningen uit hun syndicale bew eging 
s lu iten?

H et aan ta l van hen die deze looze 
politieke vossen doorzien, g roe it zien- 
deroogen.

M aar het m angelt hun nog aan den 
noodigen durf en zelfstandigheid  om 
hun nieuw inzicht tot geld ing te bren- 
£en-De nieuwe loonsbeweging die g e 
voerd g aa t worden is een uitstekende 
gelegenheid om vele werkbroeders de 
oogen te openen voor het dubbel spel 
van de socialisten.

E erst helpen ze het kw aad verw ek
ken, dan werpen ze zich op als de 
redders uit den nood.

Dat moet k laar  en duidelijk  worden 
gezegd en herhaald niet alleen in onze 
p trs , m aar al de werklieden, die met 
ons meevoelen, moeten dat zeggen en 
herhalen bij hun vrienden en kennis
sen op het w erk  en in de ontspan- 
ningsuren.

W erklieden voert uwen loonstrijd 
met kalm e bedachtzaam heid en onver
droten vasthoudendheid —eischt dat 
uw loon in evenredigheid wordt g e 
bracht met de levensduurte verw ekt 
door Jasnar-F rancpui en zijn  socialis 
tische helpers.

M aar dat tevens in u groeit het in 
zicht dat geen loonstrijd in staa t is 
u hier in het ach terlijke , in het door 
B elgië verdrukte V laanderen hetzelf
de peil van welstand te doen bereiken, 
als waarvoor men uwe werkbroeders 
in meer ontw ikkelde landen, als Hol
land en Engeland b.v., genieten

Daartoe moet de fabriek beter g e 
outilleerd worden, het w erk beter in- 
gericht, de ingenieur moet meer op de 
hoogte van zijn taak  zijn, de d irectie 
moet knapper zijn , de handelsdienst 
doelm atiger en de werkm an, door 
vakonderw ijs beter geschoold.

Stoffelijke w e lvaart is voor een 
groot deel afhankelijk  van geeste lijke , 
van verstandelijke w elvaart.

Hoe meer ontwikkeld een volk ia, 
hoe rijker het loon dat het verdient.

V ergeet deze grondw aarheid niet.
Loonstrijd  is n iet de heele vakbe

w eging.
Het doel van de vakbew eging lig t 

hooger : de algeheele ontw ikkeling  
van den w erkm an !

Vlaamsch ligt in den hoek :

«M en zal ons nu ook wel toelaten 
een paar overw egingen te maken.

\ ele ontvangsten hebben ter ge le 
genheid van de F loralieën  p laats g e 
had. Op geen enkele werd Vlaamsch 
gesproken. Zelfs tijdens de plechtige 
opening der tentoonstelling was 
Fransch de voertaal.

N iettegenstaande de tentoonstelling 
in eene Vlaam sche stad p laats had en 
de tuin- en hofbouw in V laanderen 
van overwegend belang is. vond men 
het de moeite n iet w aard  enkele 
woorden Vlaamsch te spreken.

Men deed net alsof de Vlaamsche 
taal onw aard ig  is gesproken te w or
den op soorgelijke plechtigheden.

O nw illekeurig dachten w ij aan liet 
spotgedicht van F.miel Moyson die een 
cantate schreef «te  executecrei. door 
lonne’ t ia  Congres».

W ij w illen zelfs een strotc* w eer
geven die luidt :
Gij z ijt gem aakt van franschen steen 
W at fransch is, is recommandabel 
De inscripties zijn in ’t fransch alleen 
W ij vonden dat zeer convenabel.

Zoo w as het ook in de tentoonstel
ling.

De Vlaam sche planten en bloemen 
mochten bewonderd worden, m aar de 
V laam sche ta a l mocht niet géhoord 
worden.

’t Is sp ijtig».
W e nem eç met veel genoegen ak te  

van deze m eening van Vooruit m aar 
zijn van oordeel dat alle spijt van de 
w ereld  aan dezen voor Vlaanderen 
vernederenden toestand niet verhel
pen kan.

Het kleine groepken franskiljoti- 
sche machthebbers dat er door allerle i 
u itingen in s laag t aan ’t buitenland 
den indruk te geven van een over
wonnen land, zou morgen een anderen 
toon zingen indien de Vlaam sche pers, 
de V laam sche organism en morgen den 
moed hadden om als ordewoord te g e 
ven : niet naar de F loraliën. H elaas...

De grootste overwinning.
M. H erbert, katho liek Vlaamsch 

vo lksvertegenw oordiger voor St Ni
k laas, is nog alle illusie niet kw ijt.

De brave man heeft aan m inister 
H outart volgende v raag  gesteld :

«W il de heer m inister zoo vriénde
lijk  ziin mij te zeggen waarom het 
beheer der reg istra tie  en domeinen, 
sp ijts a lle m in isterieele beloften en 
omzendbrieven, aan ta lr ijk e  zijner 
am btenaren toe laat ongestraft de be
stuurlijke taa lw et te overtreden? Ten 
einde hem het onderzoek te  verge
m akkelijken , zal ik zoo vrij zijn hem 
enkele feiten aan te  halen. Aldus, g e 
bruiken gew oonlijk  de Fransche taa l 
in hunne d ienstbetrekkingen de ont
vangers der reg istra tie  en domeinen te 
Mechelen a/M aas, te Eekloo te V il
voorde, te H aacht, te  Grimbergen, te 
Hal, verscheidene ontvangers te Gent, 
verschillende controleurs te A n tw er
pen, en vele anderen, te lang  om te 
noemen.

Is de achtbare m inister de meening 
niet toegedaan, dat het de hoogste tijd  
is de w et van 31 Ju li 1921 te doen eer
biedigen?

De m inister heeft zich niet gew aar- 
digd te antwoorden.

En toch zal M. H erbert morgen 
herbeginnen om overmorgen w eer 
met z’n tw ee handen g e lijk  vertrou
wen te stem m en en de brok taa lw et 
als de grootste Vlaam sche overw in
ning sedert 1830 te noemen.

M et zulke overwinningen is V laan
deren binnen v ijf tig  ja a r  een fransch 
w ingew est.

Zeer gepast!
Het flinke landbouwweekblad «De 

Koornbloem», het orgaan van de zu i
ver V laam sche landbom vvereeniging 
Redt U Zelven, dat vertakkingen 
heeft in het land van A alst, in ’t Pay- 
ottenland, de Zennestreek enz, pro
testeert terecht dat het eerste land
bouwkundig Congres van de VI. W et. 
C ongressen eenigszins in het v aar
w ater van den Belgischen Boerenbond 
van Leuven is verzeild geraak t.

«Redt U Zelven» is aangesloten bij 
het V laam sch Ekonomisch Verbond, 
sprak zich herhaaldelijk  uit voor alge- 
heele amnestie, onmiddelliike en a lg e 
heele vervlaam sching der Gentsche 
Hoogeschool, V laamsche legerafdee- 
lingen en gaf door z ’n w erk ing als 
door den toon van vele zijner art. b lij
ken van streven naar Vlaamsche zelf
standigheid.

«Redt U Zelven» is op w eg op land
bouwgebied te worden w at V.T B 
V laamsch Kruis, Vlaamsch Ekono-
tniC/'Vi ~ 1 • • *. . , . 1Congressen een meer taktvo lle be
handeling.

Van uw vrienden
De paster van de «L ibre Belgique» 

k laag t er over dat de geeste lijken  
hunne wedde 'van het eerste term ijn  
nog niet getrokken  hebben.

Kan het dankbaarder vanw ege de 
Belgische S ta a t?  Of heeft de katho
lieke meerderheid aan den; liberalen 
m inister niets te zeggen? '■

Deze is in elk geval zoo a n t ik le r i
kaal als hij anti-V laam sch is ... en ja, 
de officieren gaan  toch voor.

De amnestiegedachte in ’t buiten
land.

Verschillende vereenigingslicham en 
der V ereenigde Staten  gaven reeds 
b lijk  van belangste lling  om den hier 
gestreden strijd  voor am nestie en be
loofden hunne m edewerking.

Een verheugende tusschenkomst 
g in g  uit van het New-Yorksche «In 
ternational Committee for Political 
P risoners», dat a ldaar eenigszins den 
rol van den «Bond voor de Rechten 
van den Mensch» vervult.

W ij geven hierbij den te k s t :
M aart 10, 1928.

Aan de Belgische Kamer 
van A fgevaardigden,

De leden van dit Comité hebben met 
diepe belangste lling  kennis genomen 
van de feiten die de Vlaam sche natio
nalisten  betreffen, w elke verbannen 
en gevangen genomen werden, omdat 
zij gedurende den oorlog naar de on
afhankelijkheid  van Vlaanderen 
streefden.

V aststellend, dat zij zich niet schul
dig gem aakt hebben aan gewapend 
verzet tegen de Belgische R egeering, 
wenschen w ij ons bij degenen aan te 
sluiten, die over .de heele wereld uw 
achtbaar lichaam verzoeken ’n m aat
regel van volledige en onvoorwaarde
lijk e  am nestie voor deze veroordeelde 
V laamsche leiders, in ballingschap of 
in de gevangenis, te treffen.

M ogen w ij zeggen, dat het voor
beeld van zulk een in itiatief vanwege 
de Belgische R egeering , zou toege
ju icht worden door mannen en vrou
wen over de heele wereld, die met de 

- conflicten tusschen m inderheids- en 
. meerderheidvolken begaan z ijn ? 
j Ons Comité vertegenw oordigt een 

aanzien lijke groep van Am erikanen, 
die tegenstander zijn van een vervol
g ing  van personen wegens hun poli
tieke of economische opvattingen of 
handelingen wanneer deze niet v erge
zeld zijn van gewelddaden.

Gelief te aanvaarden de verzeke
ring  van onze meest eerbiedige hoog
achting,

ROGER BALDWIN, 
Chairman.

Tegenover de absolute negeering der Vlaamsche taal bij de inrichting 
der Gentsche Floraliën paste de Vlaamsche waardigheid slechts een ant
woord :

BOYCOT!

W ie  h e e ft B e lg ië  G E M A A K T ?
T___ 1__  J
Tusschen de voornaamste leiders van 1830 treffen wij aani 

Charles en Firmin Rogier, geboren te St Quentin; Frederik de Mérode 
oud-burgemeester van S t Superce bij Chartres; Félix de Mérode, pas in Fe  
bruari uit Frankrijk weergekeerd; P. Chazal van Tarbes, Zuid-Frankrijk: 
A. J. Mollinet van Corbeil bij Parijs; Ch. Niellon van Parijs; Burggraaf de 
Culhat en Ernest Grégoire van Charleville.

H O E  hebben ze B e lg ië  g e m a a k t ?
Ch. Rogier, de leider der beweging schreef het aan Raikem:
De eerste beginselen eener gezonde administratie zijn gevestigd  op het 

uitsluitend gebruik van één taal, en HET IS KLAAR DAT DE EENIGE 
TAAL DER BELGEN HET FRANSCH MOET ZIJN. Om dit doel te be
reiken, is het noodig dat alle burgerlijke en militaire ambten toegekend 
worden aan Walen en Luxemburgers. Op die wijze zullen de Vlamingen 
voorloopig beroofd blijven van de voordeelen aan deze ambten verbonden 
en zullen gedwongen zijn het Fransch aan te leeren en aldus wordt stilaan 
het germaansch element in België uitgeroeid».

W A .A .H O M  ze  
h a n d e ld  ?

a ld u s hebben  gre-

Ch. Rogier schreef het zeer duidelijk aan Lord Palmar,tAn. „u  »
v ï L , * . c £

ven ___
om de VERSMFI t jn q  VAN a r  
Het geld van Moscou.
In «De Nieuwe Gazet» schrijft n ie

mand anders dan Léonce du Castillon : 
«...O nze V lam ingen zijn veel te zui

n ig  en te rea list om tienduizenden en 
tienduizenden te schenken aan Borms 
of gedenkteekens. Spreek liever de 
V lam ingen van een verm indering van 
belastingen. Daarom vermoeden w ij 
dat Moscou en Berlijn , m aar vooral 
Moscou, geld  zenden om hier een a g i
ta tie  in het leven te houden».

M. Léonce verdedigt natuurlijk  zijn 
zaak met de middelen w aarover hij 
beschikt : w ie de leugen dient, moet 
liegen. Zeker is het dat indien we 
geld kregen uit Moscou we menschen 
lijk  Léonce a ls leeken aan ons zouden 
zien hangen : misschien zouden we ze 
dan wel wat geld geven om niet in 
onze rangen te komen.

Léonce du Castillon heeft de ronde 
gem aakt in de politieke p artijen ... en 
dat is n iet om het g e la  of 
baantje gew eest.

om een

Van socialist tot kapitalist.
Op 10 Ju il 1910 zegde m Anseele te 

Jum et :
...M en moet de socialistische w erk- 

liedenbank inrichten. Ge moet uw geld 
gaan halen naar de spraarkassen. Ge 
hebt obligaties van stad of staat, ge 
moet ze verköopen. Indien ge n ij .e r -  
heidstitels hebt, verkoopt ze even
eens.

B rengt alsdan de opbrengst van dien 
verkoop in de kas van de socialistische 
w erkliedenbank...

De tijden zijn veranderd : wel is er 
een bank gestich t m aar nergens m er
ken we een verschil, hetzij in vorm, 
hetzij in w erk ing met de zoo gehate 
als bevochten kap italistische bankin- 
richtingen.

In de Vereenigde Staten  van Am e
rika bestaan 36 werklieden banken. 
Op w ein ige uitzonderingen na zijn 
deze als sam enwerkende m aatschap
pijen ingericht te rw ijl de Gentsche als 
naamlooze vennootschap werd g e 
sticht.

De beroepsvereenigingen der ban
ken in de Vereenigde Staten  behou
den ten m inste 51 per honderd der u it
gegeven aandeelen en de dividend is 
beperkt tusschen 7 eh 10 ten honderd. 
Het overschot g aa t terug  tot de dépo- 
santen.

L aat m. B althazar zich nu m aar in
spannen om de kap italistische vorm 
van de Belgische Bank van den Arbeid 
te verdoezelen...

De Vlamingen in .het Belgisch leger.
De lichting 1925 van het in de S t 

Joriskazerne te Antwerpen liggend 
5e lin ieregim ent werd op M aandag 2 
April te rug  onder de wapenen geroe- 

en voor het houden van de gebruike- 
ijke  schietoefeningen. B ij de naam af- 

ping antwoordden tw ee Vlamin- 
i: «H ie r !»  in p laats van het regie-

lï
roef
gen :
m entaire Fransche «p résen t!»  De ad

judant die de naam afroeping ' deec 
deed opmerken, dat de commandota; 
in het leger het Fransch is en dat z 
dus ook in het Fransch moesten an ' 
woorden. N iettemin antwoordde é< 
van de beide Vlam ingen ook de twee< 
m aal nog met een krach tig  «H ier 
Het gevolg was, dat de eerste do' 
den kolonel H am er tot vier dagen i 
de tweede tot acht dagen cachot ve 
oordeeld werden.

De lezer die de «eer» gehad he< 
ook in het Belgisch leger te dien 
weet dat cachot de strengste m ilita 
tuchtstraf is, die bovendien nog ï 
«na de klas b lijven» gedurende tw< 
maal zooveel dagen als de straf, 
zich sleept.

Zoo worden de V lam ingen r 
steeds in het Belgisch leger beh; 
deld !

Van m. Wauters een taalwet 
gelijkheid in rechte en de 
zijntjes.

Dinsdag 24 April, interpellee 
volksvertegenw . De Clercq den mi 
ter van Nijverheid, Arbeid en Soc 
Voorzorg over «het begeven 
tw aalf ambten van controleur aan 
dienst der ouderdomspensioenen, ei

Te dier gelegenheid legde volks^ 
De Clercq den toestand bloot zo 
die in het m inisterie van in. Wau 
was en wat er van de taa lw et ei 
Belgische gelijkheid  terecht k 
H ier volgt de saam gevatte rede 
volksvert. De C lercq:

Einde November 1927, werd 
de bladen gemeld, dat m inister \ 
ters tw aalf benoemingen van coi 
leur bij den dienst van de ouderd 
pensioenen aan den Koning had 1 
gesteld. N aar het schijnt, zou de 
ning zijn handteekening hebben 
weigerd , wegens bedenkelijken 
van die voorstellen.

Daarop kwam  de ministerieel» 
sis. De voorstellen van bedoeld 
noemingen lagen er nog toen de 
Heyman de opvolging nam vai 
heer W auters, en de tw aalf cai 
ten werden benoemd. De heer 
man stond natuurlijk  tegenover 
gedane voorstellen en kon niet 
omstandigheden van het vraa j 

; beheerschen. Niettemin meen 
mogen zeggen dat de heer He 
zoowel als de heer Wauters, ii 
de rechtvaardigheid vooral t« 
zichte der Vlamingen heeft te k< 
daan.

H ierover zou ik g ra ag  verd( 
lichtingen vernemen.

Ik had, in verband daarmed« 
v raag  tot den m inister gestuut 
de valsche inlichtingen welk 
sioenaanvragers aan de cont 
soms zouden verstrekken.

Daarop werd mij geantwoo 
bij weten van den m inister nc 
am btenaar het pensioen ten o 
zou hebben toegekend.

Het departem ent van ni;
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moest verlegën zijn met het v erstrek 
ken van het antwoord, want het heeft 
do gevraagde in lichtingen niet ver
schaft.

Op eene andere v raag  werd naast 
de kw estie geantwoord.

Er heerscht onbetw istbare slo rd ig
heid omdat er slechte w il is in den 
betrokken dienst, die nochtans belang
r ijk  genoeg is.

Ik zal dus gebrttik maken van de 
in lichtingen die ik zelf heb kunnen 
bijeenbrengen. T.et wel op: het geldt 
een dienst die de controle heeft over 
100,000 w erkgevers en 9,000 inutuali- 
te itsvereen igingen .

Hoe heeft men nu gehandeld om 
de controleurs aan te stellen?

Vóór het vertrek  van m inister W au-
__ __ «/-i*-» nm-

jond een tele-

Vóór het vertreK van m im siei ou
ters verscheen een m in isterieele om
zendbrief betreffende de aanste lling  
van controleurs. Kr werd nam elijk  in 
gezegd dat de candidaturen komende 
van overtallige en op w achtgeld  g e 
stelde agenten de voorkeur zouden 
hebben. Met Vlaamsche taalkennis 
hield men geen rekening.

Het gem atigste  dat men over den 
in isterieelen omzendbrief kan zeg

den is dat men geene speciaal kundige 
menschen wilde zoeken, m aar gewone 
doorsneemenschen, zonder bijzondere 
bevoegdheid.

Na het vertrek  van den m inister 
naar Buenos-Ayrës, deed zich iets 

-------  —  verhoor

m 
tren

nieuws voor. Kr greep een verhoor 
p laats van de candidaten. Van de tw in 
t ig  werden er negen tot het schrifte
lijk  examen toegelaten . Voegen w ij 
Vlijman triP dat het verhoor geschied-in  1 1__ J ï_____Lhieraan toe aat net vernoor gt3»c»»icw- 
de voor drie Vlaamschonkundige amb
tenaren.

Iedereen weet dat er geen onder
vraging betreffende de kennis van het 
Vlaamsch heeft plaats gehad.

De uitverkorenen kenden V laamsch 
naar hunne eigen verk laring , en de 
heer W auters schrééf dus slechts een 
Fransch examen voor. AJle Vlaamsche 
rechten werden over het hoofd ge
zien.

M eer dan tweehonderd candidaten 
doken op. Zestien kwam en in aanm er
king voor de Fransche proef ; daar
onder twee Vlaamschkundigen. Uit
geschakeld werden eenige uitstekende 
Vlaamschkennenden.

De schifting was w illekeu rig  en on 
rechtvaard ig . De algem eene be

in aanm erking, » --------
der V lam ingen is in  dit departem ent 
misschien nog niet e rg  genoeg. Geen 
enkel Vlaamsch dienstoverste is er nog 
in dit ministerie.

De heer minster weet dat alle ver
slagen in den dienst der ouderdoms
pensioenen in ’t Fransch worden op- 
gemaakt, die dam vertaald worden en 

u wnvAe-n a fjggt w n. Hfeel

verontschuldigen en zouu c<=ji 
gram  w aarin  hij zich richtte tot drie
r̂<. -- J- iiifelm+inrr

van

II HIJ ZICH IlCilLtV IUI ui »V-
an de vier voorzitters met u itslu iting  

Prof. Daels, ofschoon hij een door 
de vier voorzitters onderteekende uit- 
noodiging bekomen had.

Het is nog ni^t zoo erg  onbeleefd 
te zijn  voor groote menschen, veel 
erger is het klein te zijn

\
De oorlog die komt.
Na Pétain  te Dinant, de Broqueviüe 1 

te F.lisabethville sur Seine, Poincaré 
bij de 1001 onthulde oorlogsmonumen- ; 
ten in F ran krijk , Foch bij elke nieuwe 
redevoering over het Duitsch g e v a a t  
M ussolini in het Romeinsche. parle- ■ 
ment, Borah in den Am erikaanschen 
Senaat, komt ook de Italiaansche ex- 
m inister N itti, den algem eenen w e
reldoorlog te vóórspellen voor de ia- 
ren 1935-40.

In de «D aily M ail» van 11 April 1.1. 
schrijft N itti dat het oorlogsgevaar 
on tzag lijker is dan in 1913. In de jaren  
1935-40 zal F ran krijk  ju ist het erg st ' 
de gevolgen gaan  voelen van zijn 
schrom elijk dalend geboorte-cijfer.

Heel de wereld w edijvert in bew a
peningen, het wordt een hollende 
koers naar den dood. Am erika heeft 
geld genoeg verworven dank zij den 
jongsten wereldoorlog en ’t bouwt 
dapper voort aan 8 nieuwe kru isers, 
te rw ijl er 25 nieuwe op zijn  marine- 
program m a staan. De vlootcommissie 
heeft een verm eerdering van 20.000 
man en 825 officieren gevraagd .

De m inister van m arine W ilbur 
heeft medegedeeld, dat do voorgestel
de aanbouw van 71 nieuwe oorlogs
schepen voor een bedrag van 75 m il
joen dollar, slechts een ’ - , i '  "

over tw in tig  jaar . Het totale bedrag: 
na nn 2500.000.000 dollar. V

W ilbur is de 
w nog niet v 

handebw egen van de

Als de Socialisten in de regeering zaten
waren ze tegen zesmaandendienst,
stemden ze de oorlogsbegrootingen,
zwegen ze over duur leven en ouderdomspensioenen.

Nu ze uit de regeering zijn
zijn ze partijgangers van zesmaandendienst, 
zijn ze tegen de legerbegrooting,
schreeuwen ze over duur leven en ’t arme armzalige pensioen

K O M ED IAN TEN  Z IJN  T  !

O O O l

douar, siecnts een ^ecieeuc mi mi  
;en uitgebreid plan van aanbouw 
tw in tig  jaar . Het totale bedrag 

is geraam d op 2500.000.000 dollar. Vol
gens de verk laring  van W ilbur is <h 
voorgenomen uitbreiding nog niet vol 
doende om iilie handelswegen van dt 
Vereonigde Staten en alle buitenland
sche belangen te beschermen, maar 
naar zeer voorzichtige schattingen is 
dit program  het minimum van wat^op 
het oogenblik vereischt wordt. Een 
vloot te bouwen, die aan alle eischen 
voldeed, zou voor de natie lasten met 
zich meebrengen, die in vredestijd  te 

rechtvaard ig . u e  aigem eene uc- zw aar zijn.
kwaam heid der candidaten kwam  niet Het aannemen van het marine-
in aanm erking. De ach teru itste lling  bouwprogram  bew ijst dat een vermin-
A A 71 o rr\ in r r f in  ie  i n  H it  f1pnfl.rtCrn6Ilt * dering van de bewapening ter zee niet

te verwachten is. Onverholen laa t men

---- „de Vlaamsche m inister voort-
gaan  Vlamingen achteru it te s te llen ?
Van de 120 agenten in voornoemden 
dienst, z ijn  er v ier die een Vlaamschen 
brier kunnen schrijven.

\ an een publiek examen was voor 
die controleurs geen sprake. Enkel een 
1* ransche proef : opstel en geschrift.

tze  pi oef w as onwettig* wegens d€‘ 
w et van 1921 die eischt dat de proef 
wordt afgenomen in de la a i die de 
candidaat v erk iest; ook was die proef 
zelfs in t. Fransch onvolledig.

Desondanks, werden niet al de can
didaten van den heer ‘W auters be
noemd.

De heer Heym an, die den heer W au
ters opvolgde, besloot dan de onvolle
dige Fransche proef aan te vullen door 
eene V laamsche proef die echter ook 
m et aan de eischen der w et voldeed.

H at m eer is en e rg e r : De benoem
den hebben hierdoor voor a ltijd  aan
( en  i.arn5CJlC Proe  ̂ v°ldaan. ■ ------- . vnu wat zien aemo-

u e  heer Heyman, m inister van nij- I cratie noem t: de socialistische en de 
verheid, arbeid en sociale voorzorg (in | christelijke. Beide hebben zich om de 

niaumsĉ ' ™ Dlt valt te bez>en. I heurt met gedweeheid laten gebruiken 
Lie heer De Clercq (in ’t V laam sch). I voor het garee l dat de kazerne opletrt

Men bew eert verder, dat er een aari ” 10 r,"“f ------ j  • -
controleur zou benoemd zijn  zonder 
zelfs een examen te hebben afee leed  
enkel en alleen omdat hij deel u it
m aakte van een m achtige politieke in
stelling.

Op 28 November 1927 vroeg ik den 
m inister of de benoemingen zouden 
verschijnen vóór deze in terpellatie . Ik 
betreur dat hij m ij « ja »  heeft jjean t 
woord... ö

te verwachten is. Unvernoien iaat mei 
b lijken, dat deze toenemende bewape
ningen tegen Engeland gerich t zijn. 
Senator Borah heeft op de vergroo- 
ting  van het oorlogsgevaar, die de 
wedloop in bewapening met zich mee
brengt, gew ezen :

gram  ui verband met den laatsten  rijn 
herhaaldelijk  opgtedoken verk laringen 
dat de riva lite it der oorlogsvloten en 
daarm ee ten slotte ook een strijd  tu s
schen beide landen onverm ijdelijk is. 
Het is dezelfde w aanzinnige politiek, 
die voor den wereldoorlog door Enge
land en Duitschland gevoerd werd en 
die een der voornaamste oorzaken van 
den oorlog was».

P olitiekersmanieren.
U it «De V laam sche O udstrijder» 

orgaan der V.O.S.
Het zou één van de hoofdverdiens

ten moeten zijn van een democratisch 
regiem  met alle macht er voor te iive- 
ren, dat de m ilita ire macht worde "ge
kortw iekt. Een caste zooals de m ili
ta ire  kan in een ernstig-opgevatte de
m ocratie niet stand houden.

W ij hebben hier in dit land een dub
bele vertakk ing  van w at zich demo- 
cratie nnpmt- ^  i

Pliclierzuimers O

o

o

oo

De leiders der Belgisch politieke partijen kregen reeds 
menigmalen de gelegenheid om, tegenover Vlaanderens 
verdrukkers, ten bate van hun volk, éen daad te stellen.

Uit vrees,
uit gemis aan inzicht of uit gemakzucht hebben ze altijd 
die plicht verzuimd.

ONZE PLICHT IS
ons Volk voor te lichten

het met het doen eri laten der Belgische leiders in 
kennis te brengen.

DAT DOEN WIJ
door lezers te winnen op ons blad De Mandelgalm, 
of het weekblad De West Vlaming.

Hij die dat verwaarloost, misdoet tegenover zijn volk 
pn is zooals de Belgische politieke leiders, een plicht-

O
O

o
o

en
verzuimer.

Wie wint zijn vriend of gebuur als geabonneerde ?

© o ©
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Wat iedere Afdeeling overwegen moet

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 29 April, 3C Zondag na Paschen, i 
Maandag 30, H O tharlna .
Dinsdag 1 Mel, HH. Philipp, en Jacobus 
Woensdag 2, Octaaf van den H. Jozef. 
Donderdag 3, H Kruisvinding.
Vrijdag 4, H. Monica. V. M.
Zaterdag 5, H. Plus.

! <\, Anlovo, Hooglede en Iseghem.
Al de afdeelingen moeten ta lr ijk  

vertegenw oordigd zijn.

Bieruitvoer.
Nu de zomer aankom t is ’t een 

goede gelegenheid om nieuwe klieten
aan te werveif. H et worde niet verge
ten.

s t a d s n i e u w s  Landdag Kester
Apothekersdienst.
’s Zondags is er m aar éene apotheek 

open van stad. Apotheker van dienst : 
F lorent Lalem an, B rugstraa t.

P laatsen  van politieagent.
Het College van B urgem eester en 
;hepenen der stad Iseghem , brengti • 1- r  .1__________J__

Het Inrichtingskom iteit der betoo- TOT EN DE TROUW AAN HET 
ing van 10 Jun i te A alst beoogt: 1 EINDIDEAAL. >

1.Er d e  grootste Vlaamsch-Nationa- IEDERE AFDEELING MOET ER 
listische uiting van te maken om aan j ZIJN :

-en te t.ponen w at V laanderen I Op haar best,
?*».igciöof .Uiire ftouaing, w aard ig  door 
i hare uiting, w aard ig  door haar ideaal.S O I I »* . T .'1 - J- • • m

doelwit k laar en de hand vast is.
2. Een waardige hulde brengen aan 

de beweging en aan de leiders die deze 
en geene zijde van den I jz e r , V laan 
deren langs den w eg van lijden en
g e le id haar nieuwe ]even hebben

G « n  elektoraal doel, geen partij- 
politieke oogmerken bezielen ons

JU Jun i moet zijn
DE VLAAMSCHE GELEDEREN DIE BOVFN 

ALLE POLITIEKE BESCHOUWIN 
GEN ONVERBREEKBAAR A 4 N 
MEKAAR GEHECHT ZIJN DOOR
VLAAMSCH-NATIONALE SO U  
D ARIiEIT e n  d o o r  d e  l ie f d e

Orde moet er zijn, tucht en w aar
digheid.

\V e moeten dien dag de puntjes op 
de i s zetten, het toekijkende V laande
ren tot voorbeeld.

Stuur ons uwe toetreding, de lijst 
r i 'ver V laamsche strijd litteratuu r, 
Uwe herinneringen aan het front of 
aktiv istische bew eging, de fotos onzer 
leiders, de fotos onzer betoogingen, 
m aakt propaganda, brengt spandoe
ken mede, verzorgt alles door vorm 
en mhoud.

ZIJN ^ M0ET EEN MODELDAG

Schepenen ijci 3L<i<a locguvm, uivug*. 
ter kennis van de belanghebbenden dat 
tw ee plaatsen van politieagent te be- | 
geven zijn in het gem eentelijk  politie- ! 
korps der stad.

Aanvangswedde 10000 fr. en kle.e.- 
ding.

De vragen der kandidaten moeten 
ingediend worden bij den heer politie- 
kom m issaris tot den 30 April toeko
mende.

Iseghem,- den 6 A pril 1028.
Bij bevel :

De Sekretaris , 
A.WERBROUCK.

Burgem eester en Schepenen,
C. STAES.

BURGELIJKE STAND 
Geboren :

Lucienne V angheluw e, d,v, M arcel 
en Germana Vandorpe, NederAveg.

Jerom e Beels, z.v. Ju liu s  en A lida ; 
M istiaen , Becelaershof 257.

Eea T uyttens, d.v. René en Jeatm e ■ 
S arre , Kruispl.
Raym onda Vanbeylen, d.v, Silv in en 
M agd. Desnouck, Bellevuestr. 245D.

M ariette  M artens, d.v. Romanus en 
van Cesarina M aes, M eenenstr. 46.

Raphael Focquet, z.v. Gérard en 
M artha Grymonprez, R oeselarestr.

Godelieve Derieuw, d.v. Gust, en 
Helena M aertens, M eenenstr 11.

Noël Feys, z.v. Rem i en M adeleine 
Vandenbroucke, Zevecote 105.

Rosa Vanacker, d.v. M arcel en Rach. 
M aertens, S labbaertstr. 19.

Edgard Lefevere, z.v . A loys en 
Bertha Vandenheede, Zuidkaai 14.

Emile Rosselle, z.v. Ju les en M aria 
Deblauwe, Roeselarestr. 239.

Overliidens r
Aug. Rosselle, tim inerm . 27 j. echtg. 

Rach. B ruggem an

SCHIKKINGEN
I. Regeling der trams.

A. Naar K ester :
1. U it B russel (Rouppeplaats) : te 

8 u. 30; te 11 uur (speciale t r a m ) : te 
11 u. 20.

2. U it Edingen : te 9 u. 05 ; te 12 uur ; 
te 14 uur.

3. U it H alle : te 8 u. 50; te 12 uur.
4. U it Ninove : te 8 u. 40 ; te 11 u. 25.

B. U it Kester. .
1 . Voor Brussel : te 17 u . ' l ï -; te 19 u. ' 

(speciale tram ) ; te 19 u. 21 ; te 22 u. 30
2. Voor Edingen : te 17 u. 31 ; te  20 u. 

17.
3. yo o r N inove: te 17. u. 11 ; te 19 u. 

21- (m et aanslu iting  te Leerbeek).
, 4. Voor H alle : te 19 u. 21 (m et aan

slu iting  te  Leerbeek).
II. Muziekuitvoeringen te 1 uur.

j III. Vertrek van den stoet te 3 uur.
i
1 N. S. - r  De deelnemers zijn vriende

lijk  verzocht de veldvruchten onzer 
landbouwers te eerb ied igen !

V / T V —

DIKSMÜIDE

ZONDAG 13 MEI
Inhuldiging van de Vlag der Vlaam

sche Fanfare V. O. S.
U it alle hoeken van W est-V laande

ren kwam en reeds toetred ingen : tien

[Alcool en arbeidsongevallen

r i s' r---- ç,— wv* v*«». v i v; n u c u le  opiegft i l )u itsche regeering  bevat elke maand c*. \ ee ,e studie, door Dr F la ie
aan wie met beschaamd is voor knecht I ee« speciale afdeeling toegew ijd  aan v an ^ t fen.,nv’oed van het gebruik 
te speieiK Het dem ocratische regiem  I arbeidsbescherm ing. Het nummLr van iev a lL n  T 1ranken °P het aan tal on-
E L S  S  Ä Ä “  t e : i r.eS _ ons " »  » « •  be- h«

Invah’ede officieren.
Er zijn op dit oogenblik 4422 offi- 

ïeren in het Belgisch leger die den 
■oriog hebben m eegem aakt.

Tweeduizend acht honderd zes en 
wintig genieten een invaliditeitspen- 
ioen. r

1596 slechts genieten geen. 
jl In t geheel namen 12877 officieren 
in den oorlog deel.
8455 hebben het leger verlaten, 
aarvan 4-5o naar de reserve gegaan  
jn en 4230 op rustgeld , ontslagne- 
end, afgesteld  of gesneuveld zijn.
\ an de officieren die het leger ver- 
:en hebben zijn er 46-11 die een inva- 

I iteitspensioen genieten.
|Uet g e ta l officieren die een invali- 
eitspensioen genieten m ag zeker 
ischen de 60 tot 70 per honderd 
rden geschat.
i o e  zou den B elg iek  een sterk  leger 
len hebben met zooveel invaliède 
eieren ?

heeft zich in B elg ië onteerd met als 
dienaresse te spelen voor de tw ee on- 
zedenjkste factors van den moderne 
t i jd : de finantie en het leger.

W at men «\ laam sche dem ocratie» 
noemt heeft in de laa tste  z itting  van 
de leger-com m issie de volle m aat van 
haar w aarde geleverd.

Onder de leid ing van oud-m inister 
1 outlet die aan een caricatuur van ee- 
w esteh jke indeeling zijn naam ge 
hecht heeft, hebben zij het zoover p-e- 
bracht de conclusies, door generaals 
'^gegeven, met volledige toestemming- 
bij te treden. s

De «V laam sche dem ocraten» heb-

---------- ïiu im iier van
April brengt ons daär tw ee zeer be- imoo-ctT' 'v, c c l  a a t  üe|gT>ë het
lan g rijk e  bijdragen , waarop ik me ver- het la a ls te  n w  M aanda?  en

S e t o  K ï ï - f w  . .H «  p u it-
y -. . J ö vvaatujj ik. II]

oorloot de aandacht te vestigen.
De eerste studie is geschreven door 

den Weenschen m spekteur van den a r 
beid Dr le is s l .  Zij betreft den invloed 
van de vermoeienis op het aan tal on
gevallen.

Het onderzoek was breed opeevatlet nmvnttA ______n ^

sche onderzoek komt to t'hetzelfde “re-* 
su ltaat. En Dr F la ig  herinnert aan het
d o  Z u X  Van betreffende
r i t  , be!^son?fv a llen  van personen 

, ,aFe jk s  zekere sommen aan al- 
köhol besteedden. Deze c ijfers b ïiven

“  personen die

acn. -tsruggemaii.
M aria  Thes. Spillebeen, z.b. 75 j.

1 rV>nv< I .erinclus De Vla- 
M aurice \ anderheeren, past5T"2ri i. 

z.v. Henri en Leonie Pottie 
Huwelijken!

M aurice M olly, schoenm. 23 j. en 
M an a \\ erbrouck, schoenfabriekw. 

j. b. h. w.
M ichel Cauwelier, borstelm . 22 j. en 

Ju lm a V arrew aere, spinster 19 i b 
h. w.

Eugenius Delaere, vlasw . 25 j. en 
^ an a  Guillemyn, borstelm . 22 i b 
h. w . 1

Ju les Velghe, schoenfabriekw. 27 i. 
u it I.endelede en Emerence Debis- 
schop, schoenfabw. 32 j. h. w.

U i t  o n z e  I n r i c h t i n g e n

F am iliez iekenbondyo lksbe lang .
gem eenteraad w ijziijde oo *t 

voorstel van ’t schepencollege het re
glem ent dat de toelagen aan de m utu
alite iten  regelt.

M ogelijks volgt h ieru it n w ijzim nfr 
aan de voordeelen, voor wat betreft 
de inwoners van Iseghem.

Ledenaantal.

De ziekenbond w int dageliiks n ieu
we leden. Sedert N ieuw jaar wonnen 
we nagenoeg 400 leden. W e gaan  dit 
ja a r  nog de 2500 leden te boven, ja  
naar or.s 3000* lid.

W ie helpt er m ee? En waarom  z ijt 
g ij nog geen lid ?

Vrij Kristen Syndikaat.

m uziekm aatschappijen en een veertig 
tal V.O.S.’senbonden en andere V laam 
sche vereenigingen. De achterb lijvers 

, zullen zich onverw ijld in regel stellen. 
! W est-V laanderen heeft dus begre- 
’ pen dat het hóógst noodig is, dit jaar , 

twee m aal naar D iksm uiae te komen, 
want de opkomst naar de Bedevaart 
mocht geen aanleid ing zijn  om niet op 

I 13 M ei feest te komen vieren met hun 
i; Vlaamsche broeders die van Diks- 

rnuidc een w aard ige bedovaartstad 
w illen maken.

Diksmuide is een oude Vlaam schha-

van den V laamsch Nationalen hamer. 
Het volk, zooals overal, staat niet v ij
andig tegenover de V laamsche zaak 
doch is er onwetend over en slecht in ' 
gelicht. Een deftige optocht van dui
zenden personen moet de po?in?en  
^ " , d.c p laatse lijke w erkers komen 
kracht en macht bijzetten.

Door het stadsbestuur werd ons 
een toelage gew eigerd , met 10 stem- 
men tegen 1 . Vooraleer de toe iating  
tot den stoet te geven heeft de burge
m eester eerst den tekst van de rede-
geëCchtT? Cn " Van *** m uzi€kstukken

Dit a lles is kenschetsend genoec 
opdat niemand er nog kunne aan tw if-

op l3 M e i2,Jn PlaatS te D iksmi,ide is
groepen, om 1

uur 30, langs den Essenweg.
Optocht om 2 uur door de stad.

™  h*t v *“ <w »p <ic
Aanspraak door de V.O S ’sen • A
M  •’ f ‘ .P inné< J • Leuridan. ' 
M uziekuitvoering van 5 tot 7  uur. 
lJiksm uide deed overal zijn plicht*

Vht&msche bond uit 
West-Vlaanderen mag ontbreken!

^  10 Mei zu)len toegetreden bonden rechtstreeks verw it- 
tigd worden over hun lokaal, en hun 
plaats in den stoet.

dering van diensttijd  voor on«-e- 
wenscht te proclameeren. En in het 
form uleeren van die gedachten heb
ben zij zich bediend van de term en die 
ue generaals aanwenden om alles er 
door te halen : de nationale veiligheid.

De «V laam sche dem ocratie» vindt 
het natuurlijk  dat de eenheidstaal, de 
taal van het bevel, niet de taal zou

Z ’e t  S ’Æ . T S S  t g  Z "  Cü m et h M r h s* •:.;••• SS
Img met een nietszeggende voizinne- cn met deze vaste ilm g er
tie  wordf u

r j  »vao üict'U Opgevat

de ™ astelling-en^^ ziehier m aar 50 t.h. v a^ d e^ o ^ ev^ k n ^ d ie^ d 11 | j 10̂ d^edac*lten ni^ de aan; ïpraak^v-tn | “ W Ifl « p m, . t J   ̂ 8 Personen „.„n.. j ...V a,e .ae 1 J - D eclerca en Bert __ I —
) .  t ie t  gevaar voor ongevallen 

g roeit met den arbeidsduur; ,
2) Na drie uuf ononderbroken ar 

beid begint de vermoeienis en het nerfyp __-il m -

manr Vu te  uigaven, hadden maar t.h. van de ongevallen die d̂
d f n ^ l60 trCffen Welke dage lijks méér 
gaven en V° ° r alkoholSTebruik uit-

ben er z i e i T b ^ ^ ^ X ^ r S :  !
dering van diensttijd voor nno-P. i er ^ g ^ a lle n  bereikt een genoeg, en ik vestig op die^sTud'ies

de ernstige aandacht van onze nro pae-andistPn n., . onze pro-

Jein-mensch elijke vijandigheid.
er gelegenheid van de opening der 
im sch W etenschappelijke Con- 
isen te Leuven, w as er een ont- 
’ St in het Hôtel M étropole, inge- 
t door de vier voorzitters Poullet,
■ s, Carnoy en Parein . Een noen- 
1 werd aangeboden. M gr. Ladeuze 
>r van de U niversite it, lie t zich

„ - - — . voizinne
tje  wordt afgescheept met een zin
speling op het «regionalism e».

En dan hebben zij hun vertrouwen 
uitgesproken in de zedelijke leid ine 
van de officieren, dit hebben zij Ge
daan, die \ laam sche democraten &en 
hun schitterend w erk hebben zij g e 
kroond met te roepen, samen met de 
g en eraa ls : Vive le R o i! Vive la Bel 
gique.

maximum ;
i , i l  De a r^eidspause (eetm aal of 
! f i  f f rU het gevaar zinken ;
! 4) Daarna herbegint de vermoeienis

! n f i eeV r0e,end aantal o m v a lle n , die hun hoogste punt op het achtste 
uur bereiken ;

5) B ij voortzetting van den arbeid 
na 6 uur, s t ijg t de vermoeienis noe- 
meer en met haar het percentage der ’c y  *- j  
ongevallen, en met deze vaste lling  er S r o m

pagandisten. De w et op d e n ^ k o h o ï 
W irdt „ ie t toegepast. Jen ever wordt

z ; : a r p r ^ r sÄ ; t e d ? , dcmb' ;
vergff T  POrt°  Schenkt’ w a a ï

Wanneer overigens alle rechten der
worden in bet oog gehouden, en op het staatsgezag f  r !  m° eten
het zijne te laten, de schennis k , e rust aan ieder

i en genoegzame huln* de armm l* , reeds voldoende steun

I ä
hooren door den Staat onder z i i n  l . j 6“ toe8ta.nd verkeeren, be-

T r\ 1 “*>■ w  -i.inbpraaK van
J . Declerccj en Bert D’H aese. Nog zoo
veel werklieden zijn voor onze veree- 
m ging te winnen. Spreek uwe vrien
den en geburen aan. Geef hun namen 
op, opdat ze bew erkt worden

g e b l a f ndiSten' Syndikalisten- Plicht

Spaargilde.

Al de leden der V laamsch Nationale 
bpaargdde zijn verw acht op de alg-e- 
meene vergadering  die te 3 uur Zon
dagnam iddag p laats heeft.

Dagorde : W elkom , mededeeling-
groote lo terij. s

De leden zijn dringend verzocht 
z ich  van de uitnoodig ingskaart of hun 
lidboekje te voorzien. A lleen de aan 
wezigen en de w ettig -afw ez igen  heb
ben recht op deelneming.

A lle leden zijn  verwacht.

Voor de provincie Antwerpen 
»  Antwerpen en omstreken 
» de provincie Brabant 
»  Brussel en omstreken 
»  West-Vlaanderen 
» Oost Vlaanderen 
»  Gent en omstreken 

Henegouw
de provincie Luik 
Luik en omstreken 
Limburg 
Luxemburg 
de provincie Namen

821 
846 
820 
856 
790
799 
806 
830
800 
800 
800 
805 
704

Gedenkt
het Bormsfonds j tZ.'ZZ ZEE

P ensioenbelangen.

De leden geboren in de maand April 
brengen deze week hun pensioen- 
kaart De achterb lijvers berokkenen 
hun eigen zelf n adeel ÜK“enen

Vlaamsch Nationaal Vakverbond.
Zonder tegenbericht, hebben we 

Zondag nam iddag te 2 u. 30 zeer stipt 
- e r  belangrijke vergadering  voor de 
bestuursleden van het V rij Kristen 
Synd ikaat uit Roeselare, Oost N .-ker-

VERKIEZING VOOR n p  
s t a % Rd1 CHTERSRAOEN “  a a n E
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