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is Vlaanderen gewonnen uoor Amnestie ?
Oud-Volksvertegenwoordiger Dierickx antwoordt in de 

» Libre Belgique *> : JA.

De heer V. D ieriçx is een oud-volks- 
vertegenw oordiger voor het arrondis
sement Aalst.

Het is typisch hoe al die anti-V la- 
m ingen hoe langer hoe meer met^ het 
voorvoegsel «oud» voor hun tite ls 
prijken : o u d - volksvertegenw oordiger, 
oudi bur^em eester, oud-bestendig-af- 
gevaard igde, enz., enz..,.

O ud-ex-gewezen........
En nu en dan voelen die heeren de 

dringende noodzakelijkheid de ge
meenschap er even aan te herinneren 
dat 2c nog n iet begraven zijn, a l zijn 
ze reeds lang, politiek gesproken, in 
ver gevorderden staat van ontbinding.

U it die kringen komen ook de 
scherpe aanvallen te^eri de voort
schrijdende dem ocratiseering van het 
openbaar leven.
'O m dat de druiven te groen zijn voor 

deze oude voskes en dat ze met hun 
tam m e oude pooten n iet m eer zoo 
hoog kunnen springen, laten  ze zich 
met verachting uit over parlem ent, 
provincie- en gem eenteraad en zijn 
alle gelegenheden hun goed om hun 
nijd en afgunst u it te kw ijlen

Zelfs franskiljonsche-conservatieve 
journalisten  vinden de averechtsche 
dem agogie van die heeren wel eens te 
bar en dees w eek hadden we het ge
noegen in een Brusselsch weekblad 
te  lezen het volgende raak  w eder
woord :

«W e weten wel dat het parlem ent 
en de parlem entsleden op dit oogen- 
b lik zoowat overal een slechte pers 
hebben, ingezonderheid bij dezen die 
n iet langer genade hebben gevonden 
bij de stemrechthebbende m assa, en 
die door de politieTce om w enteling te 
recht zijn gekomen bij de oude v ig i- 
lantepaarden ...

«M aar w ie heeft het onbillijk g e 
noemd wanneer de vo lksvertegen
woordigers verkozen werden door ’t 
cijnstelsel, dat deze heeren voor v ijf 
t ig  ja a r  2000 florijnen trokken (w at 
toch een huidige w aarde van 60.000 
iv . vertegenw oord igt) dat het p arle 
ment kostelooze pensioenen die 2000 
gotld-frank bedroegen stemde voor de 
weduwen van volksvertegenw oordi
gers en dat deze heeren hun leven 
.eindigden overladen met eerbew ijzen 
ien decoraties en begraven werden 
■mét m ilitaire parade als de hoogste 
d ign itarissen  van den S taa t ?

M aar laten  ̂ yve terugkeeren  tot den 
zuürgewordetT 'oud-Volksvertegen- 
woordiger die op V rijdag  9 M aart in 
de Libre Belgique zijn stem  verhief 
tegen  am nestie.

W e hebben het genoegen dezen 
oud-volksvertégenwoordiger en brou- 
w er-op-rustgeld  persoonlijk te  ken- 
nen.

Hij k reeg  als gave van zijn  Schep
per een minzame glim lach en een stap 
om achter de Cecilia-fanfare te para- 
deeren en we moeten bekennen dat 
hij met deze talenten heeft gew oe
kerd.

M aar het verstand dat hem ont
brak heeft h ij er b eg r ijp e lijk e rw ijz e  
n iet .mee kunnen vervangen : zijn b ij
d rage in de Libre Belgique geeft er 
ons een nieuw bew ijs voor.

W e vermoeden zelfs, na lez inç van 
z ijn  artike l, dat de ouderdom zijn al 
van huis uit n iet zeer schitterende 
intellectueele kw alite iten  niet heele
m aal ongerept heeft gelaten .

. En inderdaad, die goeie Libre B el
gique herhaalt te pas en ten onpas 
dat de V laam sche B ew eging niet be
staat, dat het V laam sch Nationalisme 
nog veel minder bestaat en dat heel 
V laanderen tegen am nestie b lijft g e 
kant.

E r zijn alleen een handsvol a r r i
visten die veel gerucht m aken ...

De heer D iericx van uit zijn zetel 
leest die a rtike ls  en knikt, knikt en 
g lim lacht, mompelt «en effet — da’s 
iu st dadde» g rijp t naar zijn pen en 
g aa t een artik e l schrijven om te be- 
toogen dat de L ibre Belgique over
schot van g e lijk  heeft...

M aar in p laats van te schrijven dat 
de franskiljonsche krant het m et haar 
bew eringen b ij het rechte « ind  heeft, 
wanneer ze schrijft dat iedereen in 
V laanderen tegen  am nestie is, betoogt 
h ij, natuurlijk  zonder het te weten, 
ju is t het tegen overgeste lde ..

Leest ende savoureert het volgende 
proza, dat we tot ons groot sp ijt ver
talen moeten voor onze lezers : dat 
houterige, açhtienhonderddertigste 
Belgisch-Fransch is anders wel p ret
t ig  om in ’t origineel te worden ge 
lezen :

«B ij de laatste  wetgevende verk ie
zingen w aren er tw:eè van die anti- 
b elgen 'd ié  de driestheid zóó ver dre- 
yçn dat ze zich durfden kandidaat

stellen voor de Kamer. Ik had het mij 
tot plicht geacht ze te bestrijden mij 
er overigens bij bepalend de bevol 
k ing te herinneren aan w at deze ac ti
visten gedurende de bezetting in 
k laarlich ten  dag hadden gedaan. Je  
das subir la cuisante surprise de me 
voir desapprouvé lors d’une réunion 
de l’Association catholique de l’arron
dissement d’Alost. — M et sp ijt en ver
wondering moest ik het lijden dat 
m ijn houding afgekeurd  werd op een 
vergadering van de katho lieke asso
ciatie van het arrondissem ent A alst».

«U  hebt ongelijk , zoo was ongeveer 
de zin van w at men tegen mij in
bracht, die kw estie weerom op te ra 
kelen ; U  m ag in ’t openbaar niet zeg
gen (Lat die mannen hun vaderland 
verraden hebben». Ik heb mij bij deze 
beslissing neerglegd zooveel te meer, 
dat andere gezaghebbende leiders in 
de woorden van wie ik vertrouwen 
heb, die meening d e e ld e n voor de 
rest,«estimant que je n’étais plus à 
la page» bedenkend dat ik niet meer 
op de hoogte wras, heb ik mij u it de 
politiek teruggetrokken».

W e zijn oud-volksvertegenwoordi- 
ger D iericx zeer dankbaar voor dit 
zijn pleidooi voor am nestie en ook de 
redactie van de L ibre Belgique om dat 
ze dit bew ijs voor de diepe w ijz ig in 
gen die de openbare m eening in 
V laanderen heeft ondergaan in de la a t
ste jaren , zoo g astv r ij heeft onthaald.

A ls er nog iemand b ew eert: N ie
mand in V laanderen v raag t am nestie : 
\’ lâarideren heeft zijn meening over 
het activism e niet gew ijz igd , zullen 
we hem verzenden naar den brief van 
den heer Diericx in de L ibre Belgique 
van 9 M âàrt 11.

W ant, en dat zal iedereen wel toe
geven als eenerzijds de leden van de 
katholieke associatie te A alst nog zoo 
scherp anti-activ istisch  voelden en 
anderzijds als deze heeren in het u it
spelen van de an ti-activ istische g e 
voelens der m assa een troef hadden 
gezien om de lijs t  van hun politieke 
tegenstanders afbreuk te doen. dan 
hadden ze niet alleen den heer D iericx 
gelukgew enscht, m aar hem een stev ig  
handje geholpen.

Dat zal toch niemand betw isten.
M aar de heeren van de katholieke 

associatie, zijn eenigszins à la page, 
ze weten dat het an ti-activ istisch  g e 
stook geen opgeld meer doet, dat ons 
arrondissem ent in ’t algem een en hun 
eigen katho liéke troepen in het b ij
zonder, hoe langer hoe meer sym pa
thie gaan voelen voor het V laam sch- 
nationalism e en liever dan de twee 
activisten  op onze lijs t aan te vallen 
hebben ze hun oud-leider, oud-volks- 
vertegenw oordiger V. D iericx aan 
den dijk gezet, comme n’étant plus 
à la page 1

Zullen we den ouden heer D iericx 
nu nog eens onder handen nemen en 
hem met zijn  katholieke neus in zijn 
machtelooze oud-mannekenahaat du
wen?

Och I II est bouché à l'ém eri: heb 
compassie.

De brave man .dateert uit den tijd  
toen ze op de scholen een halve uur 
per week Vlaam sche les kregen  in 
hét Fransch.

Dat z>jn verzachtende omstandig- 
héden.

Hij is dan brouwer geworden en 
ook dat zijn verzachtende om standig
heden.

Van heel de nationalistische stroo* 
m ing die sedert straks honderd v ijf
t ig  ja a r  Europa en A m erika en wel
dra Azië en A frika doorbruist heeft 
hij niks begrepen.

Heb compassie !
Hij staa t nog a ltijd  te lam eeren dat 

w ij verraders zijn van het vaderland 
en hij heeft nog geeu tijd  gehad qm 
in te zien dat zijn yaderlaqd niet o i is  
vaderland is en dat we ons vaderland 
n iet kunnen dienen zonder zijn  vader
land den nek te breken. .

Het is zijn récht zijn vaderland te 
verdedigen.

M aar het is eveneens ons recht en 
onze plicht vóór 'óns vaderland te. 
staan.

En o n s  v a d e r l a n d  is  V l a a n d e r e n .
En zijft hoofd en zijn vuisten 

zijn oud.
En in ons bru ist de trcitsche kracht 

van het jonge leven.
Ons vaderland zal leven.
Elke levensavond is weemoedig, 

m aar g e lukk ig  de man die na een 
leven doorgebracht in den strijd  bij 
het naderend einde om zich heen voelt 
het warm  gevoel van de jonge gene
raties : die m ag geru st sterven, h ij zal 
voort leven in de mannen van mor
gen.

A. D’HAESE. .

Het militair accoord
e n  o n s  L e g e r s ta tu u t

W e hebben reeds herhaaldelijk  ge
wezen op de tegen ste llin g  Poullet- 
Standaard in zake Fransch-belgisc^ 
m ilita ir accoord.

Oud-minister Poullet heeft herhaal- 
delijk  verk laard  dat er in dat m ilitair 
accoord niets staa t dat de zelfstan
digheid van den Belgischen S taa t in 
’t gedrang brengt.

De V lam ingen, zelf die van den 
Standaard , w eigeren hardnekk ig  zich 
te laten overtuigen door de mooie 
woorden van een Poullet en verw ij
zen naar de u itlatingen  van generaal 
M aglinse in 1920, van generaal Gallet 
in 1928.

De woorden van Maglinse in 1920.

«Ik  geloof dat niemand zal aanne
men, dat w ij in een verbond gaan  met 
strijdm achten die k leiner zijn dan 
deze die w ii zouden kunnen leveren ; 
het is te zeggen met een krachtiits 
spanning die in verhouding k leiner i ; 
dan deze die door de andere partij g e 
leverd wordt. Het is een kw estie  va: 
goede trouw  en eerlijkheid . Ten an 
dere, indien w ij met een on voldoe nr 
leger voor den dag moesten komen, 
dan zouden de Franschen het recht 
hebben, een hooger toezicht over ons 
leger te e ischen ...» .

En hij voegde er bij : «W ij zu lie ii. 
w aarsch ijn lijk  een m ilita ir akkógtftpj 
sluiten met de Franschen. Diensvol- 
gens zjin w ij vijanden voor de Duit- 
schers».

De woorden van Gallet in 1928.

U it dien aard van zaken (de bezet
ting  in D uitschland) volgt een gees
tesgesteldheid  waarm ede dient reke 
ning gehouden, want na er aanleid ing 
toegegeven te hebben w are het on
redelijk  er niet de noodige gevo lg 
trekkingen  op m ilita ir gebied uit te 
trekken. Die gem eenschappelijke be- 
zettingspolitiek van F ran krijk  en B el
g ië bestaat sinds negen ja a r  en moet 
nog zeven jaren  blijven duren, w es
halve w ij, in de oogen van Duitsch
land, innig verbonden zijn met F ran 
k rijk  en veel m inder verschoonbaar, 
omdat we niet zoo m achtig zijn».

De politieke leiders voelden reeds 
m eerm aals de noodzakelijkheid sus
sende verk laringen  af te leggen no
pens de politieke draagwi/dt.

Doch l i e t . technisch overleg duurt 
voort en spreekt zeer duidelijk bij 
monde van den algem eenen stafover- 
ste in de commissie.

«W elk  ook de meening weze, die 
elk van ons over de gevechtsw aarde 
van de legerafdeelingen , gesproten uit 
dit stelsel (van den zesmaanden- 
dienst) hebbe, ik ben in staat u te ver
zekeren dat onze verm oedelijke bond- 
genooten ze w isse lvallig  zouden oor- 
déelen en ik m ag verzekeren dat ze

er zouden van afzien ten gunste van 
B elgië een • inspanning te doen, die 
verder dan de verdediging van hun 
eigen grens zou reiken».

M et andere woorden : uw dienst
moet langer dan 6 maanden zijn, of 
ge k r ijg t onze lnilp niet. Is zulks geen 
verplichting voorleggen?

B ij deze verk laringen  teekent Dr J . 
Rombauts het volgende aan in De 
Standaard van 11 M aart 1.1.

«Een V laamsch vo lksvertegen
woordiger vroeg me in de commissie 
« tw ijfe lt g ij, dat het parlement niet 
bij machte zou zijn zich een m ilita ir 
statuut op te bouwen, zonder zich 
m aar eenigszins te moeten bekomme
ren of zich in te laten met het zooge
naamd Fransch-Belgisch m ilita ir ver
bond».

H ier heeft men de afleid ing of de 
verw arring  tusschen possibiliteit en 
w erkelijkheid , tusschen politieken of 
buitenlandschen invloed op het P arle 
ment en den invloed op den legerstaf.

In beginsel, is het parlem ent, uit 
politiek en jurid iek  standpunt, vrij 
van verplichtingen.

M aar uit hoofde van de technische 
studie welke de Fransche en de Bel
gische staf leveren, uit hoofde van 
de technische overeenkomsten w or
den v ingerw ijz ingen en zedelijke ver? 

rftliehtingen op onzen legerstaf dour 
de Franschen opgelegd ; en in naam 
van die techniek zal men onze volks
vertegenw oordiging trachten te be- 
invloeden. Zóó verk laar ik mij de ver
w ittig in g  van generaal M aglinse in 
1920, en van generaal Gallet in 1928, 
voor de volksvertegenw oordigers in 
de gem engde commissie. Anders had- 
de men beter die gezegden w egge la 
ten.

Generaal Gallet zegde wel oprecht 
dat hij in niets zijn land bij zulkdanig 
technisch overleg zou binden, omdat 
die macht aan het Parlem ent behoort.

M aar zeer kran ig  en u iterst belang
rijk  klonk in de commissie de v raag  
van volksvertegenw oordiger M arck : 
«En indien ik U bew ijs dat een m aat
regel voor een onmiddelliike uitvoe
ring is getroffen gew eest?»

Niemand heeft hierop rechtstreeks 
geantwoord, took niet de heer du Bus 
de W arneffe, die zeer s ie r lijk  alles 
naar de parlem entsm acht verwees».

W ij teekenen daar bij aan :
W ij gelooven dat de invloeden die 

F ran krijk  rechtstreeks en onrecht
streeks kan uitoefenen op het B el
gisch parlem ent sterk  genoeg zijn om 
aan de zeer Francofiele Belgische le
gerstaf gelegenheid en toelating te 
geven zijn gang  te gaan.

En is in het Belgisch parlement 
geen m eerderheid  die zich wenscht te 
verzetten tégen een m ilita ire  eiscli 
van het Fransche im perialism e 1

De lage Landen 
aan Zee

Bij een rhetorisch artikel van den
kleinen Hoste, commandant der 

Belgische pompiers.

Zouden de «B elgen» al w erkelijk  
n iet meer weten van w at hout pijlen 
te m aken?

Zouden ze nu reeds gaan  inzien hoe 
zw akjes hun «één- en onverdeelbaar- 
heid» is?

Nog niet zoo lang  geleden behan
delden ze ons uit de hoogte, m isprij
zend, als «quantité nég ligeab le» en 
spottend stelden ze ons v ragen : «Hoe 
zult ge dit doen? Hoe zult ge dat 
doen?» en om hun mond speelde een 
m eelijdende glim lach om onze zooge
naamde ze lfoverschatting ....

En nu plots beginnen ze zoo dram a
tisch te doen, ze bezweren ons bij al 
w at heilig  is, ze smeeken ons b ijna om 
toch te w illen afzien van onze hem el
tergende plannen.

Het is voor ons een ongewoon g e 
noegen het a rtik e l van den kleinen 
H oste te lezen in' het L aatste  Nieuws 
van D insdag 13 M aart 1.1. _

i Dit artik e l is een echo op een pole
m iek gevoerd tusschen De Standaard 
eenerzijds en Herman Vos in De 
Schelde anderzijds, polemiek zelf u it
gelokt door een Correspondentie uit 
B russel aan het Parijsche blad 
«L ’CEuvrè» w aarin  mej. Dusser gew e
zen had op de broosheid van den Bel
gischen S taa t, broosheid vooral te 
w ijten  aan de groeiende Vlaam sch-na- 
tionale beweging.

De Standaard had de boosaardig
heid zoover gedreven te insinueeren 
dat we misschien wel bétaald  werden, 
neen niet door Duitschland, ook niet 
door Rusland, ja  n iet eens door Ne
derland, m aar door... verschiet niet, 
vriend lezer,... door F ran k r ijk !

Deze detectieven zullen er op den 
duur toch nog achterkom en dat we 
uit tien verschillende landen geld heb
ben gekregen  om ons Vlaam sche H ui
zen te bouwen.

M aar laten we het artik e l bespre
ken van den kleinen Hoste.

H. Vos had in De Schelde een flink 
gedocumenteerd artik e l geschreven 
over de onderhandelingen vóór 1870 
gevoerd tusschen Napoleon III en 
B ism arck om België u it te leveren 
aan F rankrijk .

De kleine Hoste had dat artik e l g e 
lezen, heeft er een week op gebroeid 
en heeft er in deftig  proza kantteeke-

I ningen bijgeschreven in onvervalsch- 
ten pom piersstijl. 

i Hoste ziet reeds in zijn verbeelding 
; de tw éé erfvijanden akkoord komen 

en in m ekaars armen vallen, te rw ijl 
zijn Belgisch vaderland het g e lag  be
taalt. Onnoodig er den nadruk op te 
leggen, dat hij, pour les besoins de la 
cause, het belang van den Engelschen 
factor zooveel m ogelijk  in de schaduw 
laat.

En wanneer de kleine Hoste dit 
Franco-Duitsch spook oproepen heeft 
dan valt hij bovenarms op ons. Hoste 
junior ..schijnt tne stillekens aan seni
or, zooniet, senülissinius te worden.

Hij zit met een activ ist op zijn neus 
de brave dikke jongen.

Kom je  Hoste tegen en je  zegt 
«Goed weer vandaag» dan antwoordt 
h ij: « J a , m aar die activistische onver
laten enz., enz.». Kom je hem mor
gen tegen en je  z eg t : «A ch ! Hoste, 
de koning heeft de griep  of de kleine 
prinses lieeft het zuur in d£ darmen» 
dan zet ie een gezicht als een acteur 
u it de Vlaam sche Schouwburg te 
B russel en begint te declameeren 
over het activism e.

Enfin, een verschijnsel van gaga- 
isrne in hoog-conjonctuur.

Nu ook weer bij dat artik e l over 
B ism arck en Napoleon : ’t zijn weer 
de activisten die ’t gedaan hebben en 
als morgen Briand en Stresem an een 
tweede editie voorbereiden van het 
koopje van voor 1870. dan zullen 't 
w eeral de activisten zijn.

En plechtig dat hij daarbij is, plech
tig  a ls .een  sim ili-C icero. Hij drapeert 
zich in zijn toga, de linker hand op 
de m aag, de rechter u itgestoken op 
schouderhoogte in \o n ze-rich ting  en 
declam eert op den toon van:quo us
que tandem C atilina... de volgende 
tirade :

«En hier richten w ij ons jiogtnaals 
tot de degenen onder de Vlamingen, 
die in hun extrem istische verblind
heid ...»

H alt ! Stop ! Extrem istische ver
blindheid. Is dat geen vondst, is dat 
n iet gen iaal, savoureert ge daar wrel 
al de pittigheid v an ? ... Geen gewoon 
geval van verblindheid m aar veel 
s te rker... extrem istische verblind
heid !

Enfin, als Hoste s.enillissinuss be
gint, is hij w erkelijk  k lassiek .

M aar laten we voortlezen... «die in 
hun extrem istische verblindheid m aar 
niet w illen inzien, hoe de ontw richting 
de verdw ijn ing van B elgië alles be

halve een Vlaamsch, laat staan een 
Nederlandsch-Vlaamsch en een a lg e 
meen Europeesch belang zou dienen.

«De verdw ijn ing van België kan 
enkel — trouwens zeer slecht begre^ 
pon — Fransch-D uitsche belangen 
dienen ten nadeele van de Vlaam sche 
verrijzen is zoowel als van Nederland 
en van den vrede in W est-E uropa; 
dat is en b lijft onze diepe overtu iging 
getoetst aan de lessen uit het verle
den en aan de w erkelijke verhoudin
gen in Europa».

Oef ! L aat ons een oogenblikje op 
adem komen.

Ten eerste, we zijn niets, we be
staan niet, we kunnen niets, le bon 
sens beige etc., etc. W aarom  bezweert 
de kleine Hoste iets dat niet bestaat?

Ten tweede, zou een federatieve 
omvorming van den Belgischen S taat 
B elgië doen verdw ijnen als zandkor
rel van internationaal belang?

Ten derde, moest het Vereenigde 
K oninkrijk der Nederlanden heringe
richt worden op federatieven grond
slag, zou er dan, internationaal gezien, 
iets zoo vreeselijks gebeurd zijn in 
W est-E uropa?

Ten vierde, het huidige België moet 
blijven bestaan volgens de kleine 
Hoste. W el, dat hij er dan helpe voor 
zorgen dat het leven er in m ogelijk 
weze voor ons Vlamingen. M aar als 
heel V laanderen één Groot-Brussel 
moet worden, als w ij als V lam ingen 
moeten stikken om België ' in ’t leven 
te houden, dat B elgië dan stik t, dat 
België in elk geval m eestikt. W ij zul
len al stikkend dan toch nog het p le
zier hebben van deze tezien stikken 
die ons doet stikken

En Hoste herinnert aan het Help 
U Zelf van de opstandelingen der 16° 
eeuw. Best, we helpen ons zelf opdat 
God ons helpe, m aar als we daarbij 
ook de hulp van - den vreemde niet 
afw ijzen  dan volgen we. medunkt, 
trouw het voorbeeld van onze vaderen 
in hun vrijheidstrijd  tegen Spanje

Hoste spreekt van een overtu iging 
getoetst aan de lessen uit het ver
leden...

W ij kennen ook de lessen uit het 
verleden, kleine dikke pompier, en al 
uw geraas tegen het heldhaftig ac ti
visme zal van de jonge Vlaamsche 
generatie geen bangerikken maken 
naar mv patroon en model.

W ij w illen niet stikken in uwen 
Belgiek.

Vlaanderen, het Nederlandsche 
V laanderen zal leven !

Een NOOR en een ZWEED behooren tot de volken die in hun 
eig^n taal worden aangesproken de gansche wereld door; die schrijven 
in hun eigen taal en antwoord ontvangen in hun eigen taal.

Noorwpgen staat daarbij op eene eereplaats — de werpldletter 
kunde, al de beschaafde volkeren van den aardbodem lezen Ibsen en 
Björnsen, vertaald in tien talen. Noorwegen telt slechts twee milioen
inwoners, juist de helft van ’t Vlaamsche land.

UIT DEN PIJLKOKER

De Senaatkiesing Gent-Eekloo
De socialisten kregen een dayering. 

Ze kregen een drie duizend stemmen 
min dan in 1925, wel een bew ijs dat 
ons volk de anti-dem ocratische poli
tiek  van de sociaMsten in de laatste  
jaren  heelem aal niet b illijk t.

W at ons vooral in teresseert is het 
aan tal w itte  briefjes : 13.397 öp een 
totaal geld ige briefjes van 128.125.

Laten onze vrienden uit het Gent
sche eens nadenken op die cijfers.

W ij zijn overtuigd dat een paar jaa r  
ernstig  werk aan de Vlaam sche "Na
tionalisten in dit arrondissem ent
10.000 stemmen zouden brengen.

Een aan tal ontgoochelde k iezers die 
in 1925 voor de socialisten dopten 
brachten nu hun stem uit voor de k a 
tholieken. Zou een ernstige actie van 
oiizentwege niet een deel van die 
stemmen op den naam van eeii flin
ken nationalistischen kandidaat kun
nen vereenigen.

W at Gent gekund heeft in 1919, kan 
het nu weerom op ééne voorwaarde : 
ern stig  werken, propageeren en orga- 
niseéren.

Toe mannén van ’t Gentsche, de 
handen uit de mouwen!

Socialistische beginselen.
De heer B althazar bespreekt de u it

slagen van de Gentsche Senaatsver
kiezingen in Vooruit en doet zijn best 
om zijn  vrienden te troosten.

H ij schrijft o. m.
«M aar dit bevestig t de noodzake

lijkheid  om meer dan ooit onze aan 
dacht te schenken aan de Verspreiding 
onzer socialistische beginselen»:

W elke beginselen, die van De Man 
of die van Van der Velde of die van 
B rancquaert of die van Ernest of die 
van H uysm ans?

Als de heer B althazar eens begon 
met de socialistische beginselen te 
vrespreiden onder de «le iders» van de 
socialistische partij !

De bluf van minister Carnoy.
Een van de «dem okratische» lak e i

en van Jaspar-H vm ans-V auth ier- 
H outart heeft gesproken te Assche.

Over het legervraagsttik  zegde de 
m in ister: «dat de christen-dem okra- 
tische m inisters nooit voor een rege
ling zullen te vinden zijn w elke tegen 
het program m a van- de christen-demo- 
k ra tie  indruischt».

W ij v ragen : W at is dit program 
ma ?

Zes maand of tien maand? V laam 
sche legerd iv isies of Belgisch-V laam - 
sehe peletons ?

Hij durft.
Dezelfde m inister zegde tezelverge- 

legenheid :
«H et voornaamste is echter goede 

benoemingen te doen van burgem ees
ters, die in ’t Vlaamsche land met hun 
volk voelen».

L ijk  bijv te Denderleeuw, niet w aar 
m ijnheer Carnoy?

Is ’t daarom, omdat ze te weinig 
met hun volk meevoelen dat ge onze 
schepenen aldaar hebt afgezet?

Hunne zelfstandigheid.
Doublepatte verklaarde nog :
«Door de socialisten te volgen,had

den w ij b lijk  gegeven van gem is aan 
zelfstandigheid».

En Poullet dan, vroeger?
M aar Jaspar, Hymans, de Broque- 

ville, Vauthier, Lippens, H outart Jan- 
son volgen dat is natuurlijk  van wege 
Vlam ingen en democraten een fameus 
bew ijs van zelfstandigheid.



En nog een paardegedacht.
M inister Carnoy moest van zijn 

t ..'hoorders te Assche w erke lijk  een 
kleinen dunk hebben om ze zooveel 
j.aardengedachten te slikken te geven.

Hier is er nog een :
M aar door een sam engaan met de 

liberalen wordt het gevaar afgew eerd  
dat de socialisten die m inisteries op
tischen, w aar men rechtstreeks in
vloed op het volk kan hebben». ̂

Is ’t daarom dat ze den anti-V laam - 
sd'.en liberaal V auth ier hebben verko- 
K-n boven den Vlaam schgezinden 
socialist H uysm ans aan Kunsten en 
W etenschappen?

Ook socialisten!
Ook de Belgische socialisten ijveren 

voor am nestie ... in Rusland, in Geor
g ië , in B u lgarie m aar voor de V lam in
gen w illen  de W aalsche socialisten 
van geen am nestie weten.

Destrée w il eenvoudig het genade- 
recht van ... den koning u itbreiden !

Is zoo iets niet ineffabel. Zij de re
publikeinen w illen de macht van den

ANTI ’30
België tegen Vlaanderen

IV.
Vlaanderen, in den persoon van de 
besten onder zijn zonen, heeft 1830 
niet gewild — heeft 30 in zijn gevol
gen bestreden — wilde en wil 30 te 
niet doen, met het doel: Vlaanderen 

aan de Vlamingen!
Het V laam sche V olk? « ...D e lam 

lendige V laam sche bevolking heeft die 
om w enteling van 1830 tegen haarzelve 
lijdzaam  laten  gebeuren ...»  (Prof. P. 
Fredericq, in «V laam sch-België sedert 
1830», III).

De «vader der V laam sche B ew e
g ing», Jan Frans Willems, bestreed de 
m uiterij van 30 met de wapens in de 
hand. (Zie zijn levensschets door M ax 
Rooses). H artstochtelijk  bekent h ij : 

« ’k W erd geen m uiter, geen verra 
d er...» .
en de V laam sche dichter J . De G eyter 
zingt :

«W at ook het Zuiden dede,
W ij deden het niet mede».

De V laam sche steden? — Trouw 
aan Oranje is hun woord. U it ’t Noor
den k linkt hun lof : « ...A ntw erpen
houdt zich heerlijk . Ieder roemt hier 
die stad. Ook Gent verdient lo f ...»  in 
een brief van J . de Vries aan J . Fr. 
W illem s, Sept. 1830).

De Vlaamsche Beweging ontstond 
oin de gevolgen van 30 te keer te 
gaan . En ze geeft ons het positieve 
wachtwoord, dat, samen met de nega
tieve Anti-30-w erking, aan alle anti- 
dertig-geestgenooten den w il en den 
w eg w ijst voor een doelbewust op
treden. Ons program  kan alléén dat 
zijn, w at de vroegere leiders van de

■  ̂ V laam sche B ew eging, in- hun rede
voeringen en geschriften  hebben aan 
geduid — (zonder het breedvoerig te 
bepalen, daar ze of door dringendste 
ku ltureele m aatregelen  van de meer 
politieke doeleinden werden afgehou
den, of, onder de bedreig ing van de 
Belgische staatsm acht, niet vriju it 
spreken konden).

Het zijn de grondbeginselen, welke 
het w erk Van Jan  Frans W illem s be
zielen : «de vrijheid en zelfstandigheid 
van het V laam sche volk». (V uyisteke, 
in zijn rede te Ieperen, 10 Febr. 1884).

Het is de geest van Berten Roden
bach, die u it den grond van zijn hart 
«heel ’t boelken van ’t ja a r  d ertig  naar 
de m aan» w enscht; die «V laanderen 
algeheel v rij en zelfstand ig wilde zien 
herleven», (n aar de getu igen is van een 
jeugd- en studievriend Dr A. B ruw ier, 
op de «V lagge» -feesten te B rugge, 
H erfst 1925).

Het is de overtu iging van M ulta- 
tu li, «dat de Vlaam sche B ew eging in
derdaad een staatkund ige scheiding 
van B elgië w il». (14 Aug. 1867).

Het is die dubbele stem m ing: Anti- 
d ertig  — V laanderen aan de Vlam in
gen — w elke van 1830 af langzaam  
tot volle bew ustzijn  rijpt,

die het uitfluiten van de B raban
çonne als heug lijk  feit begroet, (V er- 
m eylen) ;

die de mannen van de «B estuurlijke 
scheiding», kort vóór den oorlog, de

De belgische Reactie
TEGEN HET

Vlaamsch Nationalisme

AdvoVaat Jozef Muys voor 
cl 'ie maand geschorst

Dinsdag 1.1. verscheen advokaat Jo 
zef M uys, onder beschuldiging een 
m eeting te hebben voorgezeten die a f
breuk deed aan de eenheid en de vei
ligheid van het... Belgisch Vaderland, 
voor den Tuchtraad der Mechelsche 
Balie.

Gevolg : Advokaat Jozef Muys
wordt voor drie maand lang geschorst 
in zijn ambt als advokaat.

Onze lezers herinneren zich nog de 
schitterend geslaagde m eeting «Eu- 
pen, M ajm edy, V laanderen», de hon
derden geestd riftige  toehoorders in 
den Alham bra te M echelen, heel het 
gem obilizeerde parket, spionnen met 
de vleet van de geheime veiligheid. Ze 
hebben, tegen  w il en dank, de w aar
heid moeten vernemen over de schan
dalige Belgische verdrukkingsm etho- 
den in Eupen en M almedv. En, w aar 
ze die w aarheid  niet onder stoelen of 
banken kunnen wegmoffelen, wreken 
ze zich op den persoon van den voor
z itter der m eeting, advokaat Jozef 
M uys, door hem te veroordeelen tot

koning nog versterken  ! Nu waarom  
n iet ! Hebben ze hem geen negen m il
joen per ja a r  bezorgd?

En de Belgische socialisten zijn 
voor vrede en internationale verzoe
ning, m aar de W aalsche socialisten 
w illen zelfs geen un iversite it aan dc 
V lam ingen toestaan en de V laamsche 
socialisten verdragen dat alles als g e 
dweeë knechten. 1

De duivensport.
In een Brusselsch blad vinden we 

volgende gegevens over de duiven
spört :

Het geta l prijskam pen ja a r lijk s  in 
B elgië georgan iseerd  overtreft de 
1Q.000, w aarin  20.000 m iljoen duiven 
betrokken zijn. Er zijn 2600 duiven- 
m aalschappijen inct 350.000 leden.

In 1926 werden door den S taa t meer 
dan 6 miljoen frank taksen geïnd. 
Ieder ja a r  verkoopt de N ationale F e
deratie der Duivenmaatschappijen 3 
miljoen en half m etalen ringen. De 
voeding van de Belgische duiven 
vergt ja a r lijk s  meer dan 100.000 ton 
granen.

W alefi als vreem delingen bezuiden de 
taalgrens verw ijst, («F ran k rijk  in 
V laanderen», u itgave van dc «B e
stuurlijke Scheid ing») ;

die den Vlaam schen priester Hugo
■ V erriest doet zeggen : «In v ijftig  ja a r  
zal B elgië niet rneer bestaan», (tegen  
den V lam ing Leo Delfoss, in den trein  
tusschen Gent en Oudenaarde, Ju li 
1914);

die de bew eging van de «roem rijke 
Vlaamsche A ktiv isten» doet ontstaan ;

die de d.d. V laamsche burgem ees
ter Van op den Bosch «de beide v lag 
gen, de V laamsche en de Belgische, 
als de symbolen van tw ee onverzoen
bare legers, tegen  elkander» doet ste l
len, (A alst, Aug. 1925) ;

die den Vlaamschen vo lksvertegen
w oordiger Staf De Clercq in de Bel
gische Kam er doet verk laren  «dat het 
onm ogelijk is V laanderen te dienen 
zonder B elg ië te verraden». Aug. 1925 ;

die den grijzen  W est-V laam schen 
leider Dr Depla, op zijn  sterfbed in 
ballingschap het k lare  onverbiddellij
ke woord ingeeft : «Van B elgië w il 
ik  niets meer w eten ...» . (Sept. 1924;

en die — steeds breeder en dieper
— de B ew eging voor het Jong- 
V laam sch program  verder d r ijf t : 

Verdw ijnen moet de staat en de 
naam België.

V laanderen moet worden een vrije, 
zelfstandige S taat.

Vaderland voor alle Vlamingen.
BESLUIT

W ie ooit aan Vlaam sche Bew eging 
heeft m eegedaan, een bew eging, die 
voor doel heeft de gevolgen van 1830 
te keer te gaan , kan onm ogelijk de 
oorzaak, >830, vieren.

W ie ooit zich V lam ing heeft ge
noemd, kan onm ogelijk die gebeurte- 
tenissen van 1830, 

anti-V laam sch in hun doeleinden, 
anti-V laam sch in hun gevolgen, 

die honderd ja a r  verdrukking, Heugen 
en Smaad,

meevieren.
M eer dan ooit gelden de woorden 

van het m anifest, dat de Vlaamsche 
Volksraad, op 20 November 1904, ter 
gelegenheid van de 75° verjar in g  van 
België, in het licht zond:

«Er. bestaat voor het V laam sche 
volk geen reden om deel te nemen 
aan de feesten, w elke, in 1905, gevierd 
worden ter verheerlijk ing  eener 
staatsin rich ting , waaronder het niets 
kende dan verdrukking, verstooting 
cn m iskenning zijner dierbaarste be
langen».

M AAR
zal hij, die ooit zich V lam ing heeft 
genoemd, dien hoon dulden, lam lendig 
dien k aak s lag  aannemen, w at men in 
zijn eigen V laam sche land dezen aan 
slag  op de vrijheid en de fierheid van 
zijn volk met tentoonstellingen, luide 
feesten en pralende optochten v iert?  
W ie zich ooit V lam ing noemde, zal te 
gen die plannen opkomen, ze t ’ allen 
p laatse bestrijden en hun uitvoering 

'boykotten, met alle hem ter beschik
k ing staande middelen, 

opdat de wereld in 1930 hoort, dat 
V laanderen nog leeft, en alle V lam in
gen zich sam ensluiten onder de dub
bele leus

ANTI-DERTIG 
Vlaanderen aan de Vlamingen

een tuchtstraf, een tuchtstraf die hem 
een eer wordt, het is den tweeden 
galon die hij verw erft op liet V laam 
sche veld van eer. Zijn k ran ig  gedrag  
destijds als voorzitter der Leuvensche 
studenten, en ditm aal zijn houding 
tegenover de domme en botte w raak  
van een Belgische balie, zullen hem 
des te hooger doen w aardeeren door 
al de Vlaam sche nationalisten.

Denken die heeren van den tucht
raad der Mechelsche balie nu oprecht 
dat ze met zoo’n belachelijke inquisi- 
tie-m iddeltjes, het V laam sch Nationa
lisme onder den domper van hun bel
gische tyrann ie zullen houden? Dan 
zullen ze spoediger dan ze het gaarne 
hebben ondervinden dat ze gerekend 
hebben zonder den waard. Hun reactie 
zal onze Vlaam sch nationale actie ver
levendigen, het olie op het vuur dat 
de belgische afgoden eens zal ver
branden tot asch en gruis.

W aarom  vervolgen ze nu W'ard 
Hermans en P ie ter Finné ook n iet? 
W aarom  zenden ze hun gendarm en 
niet af, hun speurspionnen? W at 
wachten ze toch ? Of voelen ze dat het 
geen pak meer heeft, dat de V laam 
sche N ationalisten in plat V laamsch 
gezegd, «hun botten vagen» aan de 
intim idatie-m iddelen van het Belgisch 
Gerecht !

Het landbouwonderwijs
IN VLAANDEREN

Al is de kw estie der verkeersw egen 
van overgroot belang voor iedereen, 
dubbel b e langrijk  is ze toch voor on
zen V laamschen buiten die lijd t onder 
’t gebrek aan voldoende verbinding.

H et_i£  gem akkelijk  te begrijpen : 
handel of nijverheid zijn onm ogelijk 
op de gem eenten die verstoken liggen 
van nlle aanknooping met de steden, 
w ier w egen niet gesch ikt zijn voor 
het moderne vervoer. Een eerste g e 
vo lg : de werklieden moeten eiken dag 
vóór en na de zw are taak  langs don
kere modderwegen een half uur, een 
uur, soms ander half uur te voet. Hoe 
gem akkelijk  zou, op vele van die dor
pen, een nijverheid ontstaan die w erk 
verschaffen zou aan degenen die thans , 
verplicht zijn uit te w ijken ? En zou 
een degelijk  vervoer geen heilzamen 
te rugslag  hebben op den prijs der w a
ren? En zou een regelm atige verbin
ding geen besparing zijn voor degenen 
die verplicht zijn  uren te besteden 
voor boodschappen en m eer? Eu bo-~ 
vendien het onderwijs, de opvoeding 
onzer kinderen zou volledig worden 
in een gem akkelijk  te bereiken stad, 
Dc landbouw voortbrengselen als fruit, 
groenten, boter, eieren, melk, enz. 
zouden vast en zeker in waarde stij
gen indien snelle verbinding met d e ' 
steden bestond.

W e zullen njet veel argum enten 
hoeven te gebruiken om onze lezers 
te overtuigen dat het op gebied van 
verkeersw egen heel slecht gesteld  is 
in onze streek : elk heeft aan den lijve 
den slechten toestand onzer wégen 
ondervonden : smal, onverlicht, met
slagen, slechte kasseien zijn ze m aar 
al te d ikw ijls  oorzaak gew eest van 
ta l van ongelukken. M et de verbin
ding is het al niet beter gesteld  : op 
de 81 gem eenten van het arrondisse
ment A alst zijn er ten minste 40 die 
noch door trein noch door tram  w or
den aangedaan. '

Die toestand is dubbel verschrikke
lijk  w anneer we bestätigen  dat de 
flinke verbinding, de veel betere ver
keersw egen in het W alenland ten na- 
deele van ons werden aangelegd

W e moeten m aar even overwegen 
dat er van 1835 tot 1880 1135 km. 
spoorwegen MEER in Wallonië dan 
in Vlaanderen werden gelegd.

W e moeten m aar eens nagaan dat 
op het zelfde tijdstip t dat in Namen 
1216 km. steenwegen door den Bel
gischen Staat, in Luxemburg 1175 en 
in Luik 1127 km. werden aangelegd, 
in Oost-Vlaanderen daarentegen
sle^hst 763 km. en in Antwerpen 67T 
km.

Arme Vlaam sche boer die polst tot 
over de schoenen in de s lijk erige  w e
gen van uw veronrecht land,

Arme Vlaamsche boer die ja a r lijk s  
m iljoenen verliest aan tijd , aan geld. 
enz., bij gebrek aan snel verkeer.

R ijs t er dan in uw binnenste geen 
verzet tegen het ste lse l dat u op elk 
gebied tre ft in uw  zedelijke en stoffe
lijke  belangen? En het is niet al.

U it een bespreking in de Kamers 
eenige weken geleden gehouden, bleek 
het dat de Nationale Maatschappij 
voor Buurtspoorwegen, levend en te
rend op uw geld sommige lijnen uit- 
baat met verlies.

Weet ge hoeveel?
81 t. h. van dat verlies kwam ten 

goede aan Brussel en Wallonië.
19 t. h. aan het Vlaamsch gedeelte 

van het land.
Het komt h ier misschien niet al te 

best van pas, m aar het valt ons te 
binnen, dat de Vlaam sche buiten m aar 
eens van voor staat bij de Belgische 
regeering  en dat ie wanneer hij z’n 
vele kinderen leveren mag om in de 
bloed#rächten van den Yzer te staan 
roet 90 Vlamingen op 100 soldaten.

Als er dan op HONDERD GE
SNEUVELDEN 35 VLAAMSCHE 
jongens te veel zijn dan huldigt de 
gem eente een monument in en dan 
is er wel een of andere officier of 
groote meneér die zich door die slech
te w egen riskeert om u te felic itee- 
ren dat ge zoo laf z ijt gew eest zoo
veel per honderd van uw jongens Te 
VEEL TE LATEN SNEUVELEN.

Vlaamsche Boer.
S traks HONDERD JA A R  draagt 

ge met een slaafsche onderwerping 
al de vernedering, al het onrecht van 
een Belgisch regiem .

S traks honderd ja a r  worden uwe 
centen aangew end tot BEVOORDEE- 
LING van de anderen, tot nadeel tot 
verdrukking van u zehren.

Met uw geld werd de Waalsche nij
verheid, het Waalsch onderwijs, de 
Waalsche bedienden, de Waalsche we
gen en verbindingen betaald, wijl gij 
zelf de LANDBOUW ZAAGT TEN 
ONDER GAAN en alles w at een volk 
noodig heeft missen moest.

NIEUW NIEUW
Bij de uitgeverij Excelsior verschenen

ELKERLIJK 
Moderne bewerking door E. P.Adhem

Capuden

te verkrijgen in Boekhandel
VOLKS VERHEFF1NQ

ZOO HOORT HET
Het weekblad « De Vlaamsche Duif », 

hier ter stede gedrukt, kon ter oorzake 
der werkstaking niet verschijnen op 
3e M aart Hl. H*t rosthureel van Hyon- 
Siply, in ’t Walenland dus, vroeg daarvan 
de reden en kreeg tot antwoord : « Oor 
zaak werkstaking, heden werk herno
men ».

De W aalsche « chef » echter zond het 
ding terug met de melding er op : 
« Pr>ur traduction » (om te vertalen).

Die W aal hreft geliik , hij lapt de taal 
wet aan zijn zolen al Is hij staafsambte- 
naar. M aar moest een Vlaamsch post- 
overste ’t zelfde doen ?  .. die zou gewe 
zen worden op de taalwet, a ls ’t niet 
erger is en met reden, want die bestaat 
alleen maar voor ons.

Wanneer alle Vlamingen even vast in
hun schoemn 't<an a ls die W aal, j a ......
dan zal d e1 Belgiek op zijn sterfbed 
liggen, al is hij ons één en onverdeelbaar 
vaderland.

■.................... 1 ,,r1« ■ 1 — — 1, 1 "

EEN NIEUWE TAAL
Deze week ontvingen degenen die 

’t geluk hebben een telefoon te bez it
ten, u it B russel het volgende bericht. 
Dus kregen w ij er ook een Tot onze 

•verbazing ontdekken we dat we de 
taa l niet kenden w aarin  dat proper 
stuk je gesteld  was. misschien is dat 
nu de Belgische taa l die aan ’t worden 
is. De lezer oordeele zelf :
Bericht tot de Telefoongeabonneerden 

Het Beheer «der» Telefonenadres
boek brengt de H eeren geabonneer- 
den ter kennis dat «z ij»  binnen kort 
de volgende Telefonenboeken zal doen 
verschijnen:

1. Eerste boekdeel: Ordening van al 
«geabonneerden» ( I) volgens de g e 
meenten der provinciën en volgens de 
straten  der voornaam ste steden van 
B elgië ;

2. Tweede boekdeel : Ordening van al 
de «geabonneerden» ( !) van België 
volgens hun beroep.

Die tw ee Boekdeelen zullen aan de 
inschrijvers alleen geleverd worden 
hetzij te samen of afzonderlijk De 
prijs is thans «van» 32 fr. voor de twee 
boekdeelen.

Het eerste boekdeel verkoopt zich
19,50 fr. ; het tweede 26 fr.

«Het» ( ! )  aandacht der geabonneer
de is op het tweede boekdeel bijzon
derlijk  «aangetrokken». Dat boekdeel 
zal al de nijverheids en handels F irm as 
van B elg ië volgens lvun beroep orde
nen.

«Het» ( ! )  Pub liciteit zal in dat boek
deel alleen aangenomen worden.

Ieder geabonneerde zal onder eene 
m elding verschijnen. Degene die on
der andere meldingen of in duidelijker 
drukletters zouden willen verschijnen 
moeten hun aanvraag  doen aan «het» 

. Publiciteitsdienst, 181 L aekenstraat. 
te B russel, en de hierbijgevoegdo 
kaart invullen.

Dc inschrijvers ! !  w aaraan  het geld 
bedrag is bijgevoegd zullen alleen g e 
dient ( !) worden.

De geabonneerde zijn verzocht ons 
te doen kennen onder w elk  beroep 
zij w illen versch ijnen ; dit eerst voor 
hun eigen zelf, en ook voor de ju is t
heid der inlichtingen die door het T e
lefonenadresboek zullen opgegeven 
worden.

W ie zou niet schaterlachen bij ’t le 
zen van zulke brabbeltaal, met zooveel 
taalfouten en verkeerde u itdrukk in 
gen. M aar het is d roev ig ; dat zijn 
de gevolgen van zoo genaam de «tw ee
ta ligheid», Op de keerzijde van dat 
bericht s taa t de Fransche tekst en die 
bevat evenveel onzin. Men w il twee 
talen gebruiken en geen enkele bezit 
men volledig.

^Nu, halfheid en m iddelmatigheid 
zijn ju is t zoo echt Belgisch.

W anneer betaa lt Vlaanderen die 
kaakslagen  eens met klinkende munt?

-----  —’ ----------------------

Kerkelijk nieuws
K ERK EL IJK E  KALENDER

Zondag 18 Maart, 4e Zondag van den 
Vasten, H. Cyrillus.

Maandag 19, H. Jozef, bruidegom van
O. L. Vrouw.

Dinsdatr 20. Mis van den dag. 
Woensdag 21. H. Benedictus. N. M. 
Donderdag 22, Mis van den dag. 
Vrijdag 23 »
Zaterdag 24, H.Gabriël, aartsengel.

--—-------------  ------- -- -

STADSNIEUWS
APOTHEKERSDIENST. -

's Zondags is er maar één apo 
theek van stad op^n Apoth^k- r 
va»1 dienst is de heer Michel Ver 
haiïime, Roesscläres'raat.

GELD TE BEKOMEN
op vasten eigendom, om huizen te koo- 
pen, r>m te bou ten , om ^ro- den of meer 
sehen te koope , om handel of nijverheid 
uit te breiden; alle gewe> schte en zeer 
voordeelige voorwaarden.

Bij 'nndere voorwaarden voor landbou 
wers InUchtbgen kasteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be 
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

Wantje P ieterstiaat, iir 40, Iseghem.

Ds Vlaamsche harmonie is iedereens 
nuten aangenaamheid Iedereen moet ze 
dan o k steunen. Hebt ge reeds loten 
gekochl.

Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond 
Zaterdag, dtn 3 Maar», onrt 71/2 uur 

's  avonds, komt «d okaat Hoornatit uit 
Brussel, spreken over :

/. WAAROM WIJ OEEN AMNESTIE BEKO
MEN ;

2  HOE BEUCHE ONS B8DRIEGT.
Gezien de belangrijkheid van deze 

voordracht worden alle Vlaan sche natio
nalisten aangewakkerd dezen avond vrij 
te houden.

Hebt ge al loten voor den tom
bola van de Vlaamsche Harmo
nie op Beloken Paschen ?

VERONGELUKT, — De heer Arthur 
AUewaeit, Iseghemnaar van geboorte, 
die sedert drie dagen uit zijne woning te 
Eecloo verdwenen was, is Maandag avond 
op het grondgebied van Lembeke, op de 
spoorbaan, door eeD ijzerenwegbediende 
gevonden geworden, met het hoofd ver
morzeld en eene hand afgereden.

Wellicht zai hij door den trein die om 
19 u. 30 uit Eecloo ve trekt, overreden 
geworden zijn.

V.O.S. - b .v .o .sT*
Jeroom Leuridan in ’t VI Huis.
M aandag 11.1. heeft adv. Jeroom 

Leuridan, de sym pathieke voorman 
uit het Ypersche, drie uur lang zijn 
toehoorders geboeid met zijn prach
tige  voordracht ’n 300 ta l menschen 
w aren aanw ezig  en hebben zich hun 
avond niet beklaagd. Sp ijt ig  dat door 
een ongelukkig  toeval enke! na 8 uur 
kon begonnen worden.

Na een inleid ing, w aarin  hij sprak 
over de geschiedenis van N iklaas Zan- 
nekin en den slag  bij Cassel in 1328, 
en de betéekenis u iteenzette van het 
feit dat de bedevaart naar Dikstmiide 
dit ja a r  zal in het t.eeken van deze 
Zannekin-herdenking, begint spreker 
zijn voordracht.

Zijn prachtige platen en den u itleg  
die hij er bijvoegde verw ekten de 
grootste aandacht.

’t Eerste deel g af ons een beeld 
van ’t leven onzer jongens aan den 
Yzer, in de loopgraven, onder B elg ië ’s 
terreur. Soms w as de indruk zóó over
weldigend dat menigeen binnens
monds iéts monpelde dat ons «één en 
onverdeelbaar» vaderland niet zeer in 
den sm aak zou vallen.

W ie er was heeft nu een k laar beeld 
van w at België is voor ons, van wat 
oorlog is, ook als die g aa t om ’t «ze]f- 
beschikkingsrecht der kleine vo lke
ren».

In een tweede deel zagen we hoe 
het enkel de V laam sche jongens w a
ren die het zedelijk  peil, én daardoor 
de legersterk te  zelf, trachten hoog te 
houden. Het apostelaat voor ’t goede 
g ing  uit van V lam ingen en breidde 
zijn w erk ing zelfs uit tot de W alen. 
V anzelf komen hier de namen . van Dr 
Daeis, E. H. C yriel V erscliaeve, Re- 
naat De Rudder. Joe, English e a. op 
de lippen. M aar ... ze werden tegen 
gew erk t, omdat ze V lam ingen waren. 
De Belgische generale staf zag  liever 
het leger ten onder gaan , dan het 
gezond en zedelijk  hoogstaande te 
houden... als dat moest van de V la
mingen komen.

En heel natuurlijk  waren het ook 
ju is t DIE jongens die het ergst de 
schandige behandeling voelden vanw e
ge de Belgische overheid en die dan 
ook het meest w erkten  voor hun VI. 
broeders. T egenw erk ing en bedrei
g ing  was hun loon. V laanderen moest 
dood.

E indelijk in het derde zien we hoe 
de bedevaart naar de graven der g e 
sneuvelde jongens, van eene kleine g e 
beurtenis, gegroeid  is tot de heden- 
daagsche nationale gebeurten is W ie 
onderging niet den m achtsindruk bij 
het zien van die onm etellijke m assa’s 
V laam sche koppen. X ij kunnen iets 
als we willen, m aar dan moeten we 
w erkelijk  eens w illen !

Na het tweede deel van de voor
dracht werd het beeld : «M oeder
V laanderen» u itgelo t en viel ten deel 
aan een juffer uit de stad. Proficiat !

O udstrijder adv. J . Leuridan danken 
we om zijn talentvolle prachtige voor
dracht, en wenschen niets beter dan 
dat vele Vlam ingen en vooral V laam 
sche moeders die aanschouw elijke les 
over moderne uitm oording en B elg i
sche vaderlandsliefde zouden volgen

BURGERLIJKE STAND.
QEBOORTEN

M agdalena Coppens, d. v. Maurice en 
Martha Dumoulin, Scîiaafd. 55. — André 
Bourgois. z. v. Jozef en Zenobie Spriet, 
M arktstr. 29. — Yolanda Staas, d. v. 
André en Helena Coemelck, Krekelstr. 
23. — Georg-s Vandevelde, z. v. Llevyn 
en Juliana Velghe, Boschw. 72. — Lia 
Lezy, d. v. Henri en Emma Vanhaver- 
beke, Kloosterstr. 3. — Richel Carette, 
d. v. François en Germaine Vanden- 
berghe, W ijngstr.

HUWELIJKEN
Jozef den Nieuwenboer, rchoensnijder,

29 j .  met Martha Verstraete, hulsw. 
23 j. b. h. w.

OVERLIJDENS :
Eugenia Becksert hulsh. 74 j. wed. 

Ie Aug, D»laere ; 2e Aug C*u^iere. — 
Gustaf M lstlaan, borstelm -  54 j. echt. 
M*»rla Debusschere. — Flrmin G ulle 
" ^ , 2  m r . v. Reml en Maria Ooster- 
lynck. -  R salie Car 1er, zb 82 j. wed. 
Henri Dew iele M aria Therese Lam 
berthn. huish. 40 j vr. Ju>es D a lle .— 
Maria K-othe, hulsh 72 j .  vr. Gustavus 
R sselle.

ARDOYE 
Hoera ! voor ons muziekske.

De omhalingen voor ons muziekske 
brengen nog al wat op Binnen kort ma
ken wij de hgezamHde somme^ bekend. 
Het grootste deel zullen er van verschie
ten !

I tusschen, makkers, voortgedaan.
Eik heeft zijn steentje bijgebracht en 

wij komen er. *t Is te hopen dat wij zeer 
christelijk zullen blijven overeenkomen 
In plaats van christelijk te vechten.

E” nu vooruit voor nieuwe abonne-
op nDZ* 200 gaarne gelèzene 

« Mandelgalm ». >oe Wever.

Sociale Syndikate

KRONIJK
THIELT

Eerherstel.
Onze vriend Isidoor is kwaad. Wc 

hadden hem trouwens reeds ’n p a a r  
keeren zijn eigen woorden van des
tijds onder den neus gew reven, onder 
andere, dat hij g ra ag  eens J . D. hadt. 
gezien om hem te kunnen vertellen 
hoe hij uit-een bepaalde inrichting was 
vertrokken, en w at er daar zooal g e 
beurde.

In «De Volksm acht» v raag t h ii ee r
herstel. W el manneken, we zonden ze 
u g ra ag  geven indien dit m ogelijk 
w are. M aar lu istert, als we uwe eere 
geschonden hebben, dan kon dit toch 
m aar uwe politieke eer zijn, en we 
vragen ons af, w at politiek eergevoel 
een mensch heeft die openlijk durft 
verklaren , dat hij in ’t muziek zal gaan  
spelen van de partij of de groepeering 
die hem eerst een woonhuis bezorgt ? 
W e vinden dat die man geen politieke . 
eere ’n heeft en dus geene kan on t
nomen zijn. Er kan dus nog veel min 
van eerherstel sprake zijn.

Hebt ge ’t weg Isidoor?
Of is ’t mifis.diien in ve -  e e r»1 v a n  _ 

Syndikalist.
W as ’t V er led en  u w e  e e r e ,  ’t is nu 

ons loon. W ij als dulle leeuwen had
den gezorgd voor ’n tarief v a n  ons 
w erk die ons toeliet een redelijk  loon 
te verdienen. Isidoor is daar gekomen 
en begonnen onder den tarie f te w er
ken. ’t Gevolg daarvan was, dat de 
patroon den Isidoor-tarief ook op ons . 
en andere — kristen  gesyndikeerdet:
— wilde toepassen. De Belgen kw a • 
men ’s avonds onderhandelen, en ’s 
anderendaags moesten onze getouwen.
10 toeren rapper draaien. G elukkig 
voor de werklieden zijn de leeuwen 
er rap bij gew eest om dat te verhin
deren. *

Zouden w ij weerom aan de bazen 
n iet verkocht z ijn ?

De leeuwen schonden zijn eere, door 
de waarheid te zeggen, m aar hij 
schondt ons loon door den ta rie f te 
onderkruipen. Dat is 't verschil, m aar 
w ij zijn toch de verkochten ! Zou I s i
door niet beter in Iseghem gebleven 
z ijn ?  Of kw eekt men in die coöpera
tieve onderkruipers om ze als v ak 
man naar de fabrieken te sturen ?.

W at zegt g ij ervan Isidoor?
Modest Dewitte.

Bij de naaisters.
Als gevolg aan onze v raag  naar 

loonsverhooging, werd bij de firm a 
Verm eersch de 5 t.h verhooging tóc- 
gepast.

Bij de a n d e r e  p a t r o o n s  z a l  O pn ieuw  
w o r d e n  a a n g e d r o n g e n .

Z’Hên der genoeg van!
De p laatse lijke schrijver uit De 

Volksm acht viel ons aan, veirspreidde 
om trent onze w erk ing eenige leugens 
en valsche verzinsels. W e gaven hem 
antwoord en duwden hem met zijn 
Belgentotje in zijn k ris te lijk e  vader- 
landsche vuiligheid. Zondag 1.1. heef', 
hij de discussie opgegeven. Hij b laast 
den aftocht, en lijk  al de groote jon
gens die m isdaan hebben, m aar de 
moed missen om het te bekennen, 
roept hij, dat w ij in onze vereen ig ing 
w eldra den laatsten  adem gaan geven 
dat we mogen blijven liegen en laste 
ren, dat ’t hem voortaan niet meçr 
kan schelen, en met de handen in de 
broekzakken hoovaardig als ’n pauw 
en met ’n miskennend gebaar voor ons 
laa£ gedoe, verlaat hij het strijdperk.

Goed zoo jongen, en laat ons to e 
komende keer met ruste of... ge k r ijg t 
van 't zelfde laken een nieuw broekje !

W  erkloozenonderstand.
Een m inisterieel besluit van 12 Fe

bruari 1.1. zegt dat vanaf 5 M aart 1.1. 
voor het bepalen der werkloozenver- 
goeding door het Nat. Krisisfonds vol
gend reglem ent in voege kom t:

Zes dagen werkloosheid in eene 
week 6 dagen vergoed ing:

V ijf dagen w erkl. 5 dagen vergoed.
V ier dagen w erkl. 4 dagen vergoed.
Drie dagen w erkl. 2 dagen vergoed.
Twee dagen w erkl. • 1 dag vergoed. 

Een dag niets
De werklieden die Engelsche wéék 

w erken en des Zaterdags werkloos 
zijn, worden ook aanzien als zijnde 
een vollen dag werkloos gew eest

ISEGHEM
Bij de borstelmakers.
De overeenkom st, samen met de 

scheidsrechterlijke u itspraak , en de 
vereenvoudiging der aangenomene ta 
rieven zijn in boekvorm versehenen. 
Op het bureel van het V rij Kristen 
Synd ikaat in ’t V laam sch Huis zijn ze 
voor de borstelm akers verk rijgb aar 
tegen 0,50 fr. het stuk.

A lle werklieden moeten er aan hou
den dit boekje in hun bezit te hebben. 
W ei is w aar worden die bepalingen in 
sommige fabrieken nog niet heel en 
al nageleefd, m aar de "actie der ver
e n ig in g e n  gaa t door om de naleving 
op te eischen.

Ook zal men die boekjes bij de geld- 
om halers kunnen koopen.

Bij de drukkersgasten.
De stak ing  is deze w eek geëindigd 

met voldoening voor de werklieden. 
Het w erk werd D insdag hernom en..

De drukkerspatroons betalen dus 
hier aan hun werklieden 4,10 fr. oer 
uur, te rw ijl in T h ielt in de d rukkerij 
Lanoo (gew ezen drukker van De 
M andelgalm ) reeds lang  4 40 fr. be
taald wordt.

En zeggen dat a lle  N ationalisten 
zulke slechte bazen z ijn !

Bij de bouwarbeiders.
Onze vereen ig ing richtte een nieuw 

schrijven naar de patroonsbond v ra
gende een verhooging van 0,25 fr. oer 
uur, toepasselijk  met 8 April. W e ho
pen eerlang van het gun stig  antwoord 
te mogen melding maken



Bij de vlasbewerkers.
Dc patroonsbond in zijne vergade

ring  van V rijdag  9 ,M aart heeft aan 
gaande onze. v raag  naar loonsverbete
ring  geen beslissing genomen. Deze 
week g rijp t nu een nieuwe v c g a d e -  
rig  plaats. W at opvallend is : W e be
zochten .verschillende patroons en 
kwam en er geen enkelen tegen die 
de zedelijkheid en gew ettigheid  onzer 
v raag  durfde betw isten . Zoo de pa
troons rnet hun zelf logisch zijn , zul
len vve zonder moeilijkheden de loons- 
verhooging bekomen.

L aat hét ons hopen in ’t belang van 
patroons en werklieden.

Bij de metaalbewerkers.
Onze v raag  naar loonsverbetering, 

en ons voorstel dienaangaande, bleef 
door den patroonsbond onbeantwoord.

W e vernemen dat met de socialis
tische en kristene vereen ig ing bespre
kingen werden gevoerd. Er werd zelfs 
een par. kommissie sam engesteld, 
m aar van de w erk ing dier kommissie 
schijnt m aar w ein ig  in huis te komen 
en over de gevoerde onderhandelingen 

»wordt het stilzw ijgen  bewaard. Er 
werden voorstellen gew isseld. En 
w elke? Zouder die m achtige cen tra
len hi et goed doen met hunne leden 
daarover in te lichten? En w are een 
actie om de toepassing der oude over
eenkomst ook niet ge-weuscht?-

«o o r meer solifleriten onder 
w e M k e r s

We deden verleden week een treu
rige ondervinding op.

Een van onze gesyndikeerden raak
te niet betaald door zijn w erkgever. 
Het g ing  voor onzen vriend om een 
som van een goe tweehonderd frank, 
het loon van een w eek werk. De baas 
bew.eerde dat niet hij moest betalen 
m aar wel een andere aannem er met 
wie. hij gecontracteerd had.

Dat gekibbel tusschen houfdaarine- 
m er en ondergeschikte aannemer 
g ing  ons niet aan.

De hoofdaannemer had ous altijd  
persoonlijk, eigenhandig betaald, wij 
w isten niets en hoefden ook n iets te 
weten van ohdcr-aannem ers : de
hoofdaannemer moest ons ook het be
tw iste weekloon uitbetalcn.

De zaak kwam  voor den w erkrech- 
tersraad .

W e pleitten en de rechtbank trad 
onze opvatting bij m aar eischte dat 
we met getu igen , op een tweede z it
ting  zouden komen bevestigen dat de 
hoofdaannemer ons en al de andere 
m akkers a ltijd  eigenhandig had u itbe
taald.

We w aren zeer tev red en . over die 
u itspraak en vve zegden aan onzen 
vriend dat hij zeker zijn weekloon niet 
zou verliezen.

W at was immers eenvoudiger dan 
getu igen  o'i< te roepen die de w aar
heid zouden komen verklaren , die zelf 
a ltijd  door den hoofdaaiuiemer w er
den uitbetaald.

Onze vriend sprak drie van zijn 
w erkgezellen  aan en die beloofden op 
gestelden dag en uur te verschijnen 
voor den w erkrechtersraad  om dc 
waarrheid te verklaren.

W ij tw ijfelden er niet aan of ze 
zouden komen.

Twee van de door ons gevraagde 
ge tu ig e «  hadden met denzelfden baas 
ook m oeilijkheden gehad ora betaald 
te geraken  en de w erkrechtersraad  
had den baas ongelijk  gegeven en 
hem verplicht te betalen.

Ze kenden dus de zaak, ze waren 
reeds op den w erkrechtersraad  ver
schenen, ze w isten dat men daar de 
menschen niet levendig vilde en ...

Op gestelden dag en uur versche
nen de getu igen  n iet...

W as de w erkrechtersraad  niet in 
sch ikkelijk  gew eest, onze vriend ver
loor zijn weekloon.

G elukkig op ons aandringen stelde 
de raad de zaak noe eens uit en k r ij
gen we gelegenheid onze getu igen  
nog eens op te roepen.

M aar...
W e zullen het hen niet meer gaan 

vragen, we zullen ze laten dagvaarden 
door den deurwaarder.

W el ik  v raag  he^ in gemoede aan al 
de werklieden die dit lezen : Is dat 
geen schande dat iemand met den 
deurw aarder moet verplicht worden 
om voor de rechtbank ten gunste van

Bij «Excelsior» te Brugge verscheen 
bet bundeltje Novellen.

De Strooptocht
VAN

Kapelaan Hermans
Fraai uitgegeven is dit boekje No

vellen van den fijnen verteller die Si
mons is, een onmisbaar iets voor elke 
boekerij, voor eiken huiskring.

Prijs i 6 fr. Verkrijgbaar in Boek
handel «Volksverheffing», Onderwijs
straat, Aalst. Mits storting van 6,60 
fr. «p postrekening kosten vrij te huis.

Hier volgt een novelle van de 10 
waaruit het werk is samengesteld.

— «Kijk, het sneeuwt!» zei Marten 
Pea«.

— «Dat zat a4 twee dagen in mijnen 
rug!» bromde Takke van Peerken- 
Tist, en den Dobber, zijn broer, die 
ak  een schaduw «n een echo was van 
Jftkke, liet er onmiddellijk op volgen: 
«In éen mijnen ook!»

W itte Donderdag: de mannen van 
Peerken-Tist, kerels als boomen, te 
Bamea met dat klein mager springer- 
ke van een Marten Pens — de drie 
verwoedste wildstroopers van 't dorp 
— hadden, als alle jaren, dien morgen 
hun Paschen gehouden. Schuw tra- 
dan zjt de kerk uit, trokken den bree* 
den rand vun hnn stroopershoed diep

) een w erkgezel de waarheid te komen 
verk laren  ?

Zouden we - n iet fier en g e lukk ig  
moeten zijn w anneer w e een 
w erkgeze l mogen helpen?

Is onze so lidarite it n iet het eenige 
en het sterke wapen w aarover we be
schikken om ons recht af te dw in
gen tegenover bazen die hun plicht 
niet w illen doen.

W at vandaag aan onzen vriend 
voorvalt, kan dat zich morgen ook 
niet met hem voordoen?

Trouwens, we herhalen het, het had 
zich reeds met hen voorgedaan.

De rechtbank had hen reeds in ’t 
g e lijk  gesteld .

M aar zooveel samenhoorigheid 
voelden ze niet dat ze hun m akker 
niet terz ijde sprongen nu hij veron
g e lijk t werd.

W erklieden, de sterkste vijand van 
uwe organ isatie en van uw  eigen per
soonlijke belangen dat is die kleine 
zelfzucht, die gem akzucht, dat be
krompen egoistne.

W eg er mee en allen voor één en 
één voor allen.

De verkiezingen voor de 
Werkrechtersraden

op 1 Juni aanstaande

Art. 12.
Wie is kiezer.

— Om Kiezer te ziin moet
men :

1. W erkgever, werkm an of bedien
de z ijn ...

2. Belg zijn of de gewone natu ra li
satie hcbbç-n bekomen ;

3. Volle 21 ja a r  zijn  ;
4. Een w erkm an of een bediende in 

dienst hebben gehad, binnen het g e 
bied, op den dag dat men begon de 
k iezerslijsten  op te maken of te her
zien, of binnen het gebied en op den- 
zclfden dag in .dienst zijn  gew eest of 
aldaar als zeeman te zijn aangem ons
terd.

— Behouden hun k iesrecht de w erk
lieden en de bedienden die, wegens 
ziekte , ' ongeval, staking, lock-out of 
onvrijw illige .werkloosheid, tijd e lijk  
opgehouden hebben te werken.
De taak van den werkrechtersraad.

Art. 1 van de org. wet. — Dc w erk 
rechtersraden zijn ingesteld m et het 
doel bij middel van Verzoening, en in 
gebreke van verzoening, bij middel 
slechten betreffende het w erk die op
rijzen':

H etzij tusschen w erkgevers cener- 
zijds en hun werklieden of bedienden 
anderzijds ;

H etzij tusschen wrerklieden, tu s
schen bedienden of tusschen w erk lie
den en bedienden,

Buiten hun voornaam ste taak  zijn 
de w erkrechtersraden nog belast met 
de bew aring van den eigendom van 
industrieele teekeningen en modellen.

Ze kunnen ook door de regeering  
worden geraadpleegd om hun meening 
te laten kennen over vragen en onder
werpen die den arbeid raken.

De bevoegdheid van de 
werkrechtersraden.

Art. 43. — De w erkrechtersraden 
zijn  bevoegd in zake :

1. B etw istingen betreffende het 
leerlingw ezen, het arbeidscontrakt en 
alle ander verhuring van arbeid met 
uitzondering van gedingen betreffen
de de werkongevallen ;

2. V ragen tot het terugbekom en van 
panden, certificaten , acten, w erk tu i
gen, kleederen of andere voorwerpen 
afgeleverd  in u itvoering van de h ier
boven verm elde contracten ;

3. Betw istingen  betreffende arbei- 
dersboekjes ;

5. B etw istingen tusschen w erk lie
den en personen die de gewoonte heb
ben hun het gebru ik  van lokalen of 
w erktu igen  nf d rijfkrach t te verhu
ren ;

6. B etw istingen tusschen w erk lie
den, tusschen bedienden of tusschen 
w erklieden en bedienden ontstaan 
naar aan leid ing van de uitoefening 
van hun ambacht of bedrijf ;

7. Betw istingen tusschen am bachts
lieden...

D aaruit b lijk t reeds voldoende van 
w at belang het is dat en werklieden 
en bedienden er voor zorgen dat ze 
betrouwbare afgevaard igden naar den 
w erkrechtersraad  sturen.

De Betooging te Aalst
OP 2 2  APRIL

No g immer toetredingen
Er is schier geen opwekkende öp- 

roep noodig, om al onze m edestanders 
op 22 April naar A alst te doen reizen.

N aar den k ring  van V iaam sche 
strijders, die b lijkbaar bew aren den 
volhardenden strijd lu st van een zeer 
grooten voorganger en kam per in 
V laanderen, van P riester Daens, een 
krachtfiguur, w aarvan  de trad itie 
voortleeft en het w erk ged ijt.

Naar een centrum van Vlaamsch- 
nationalen kamp.

Allem an moet, allem an zal er zijn !
HERMAN VOS.

PUERS-CALFORT
Telkens als er in A alst eene betoo

g ing  plaats had, waren we er aamve- 
zig, daar het aan de onvermoeibare 
w erk ing  die uit A alst u its traa lt te 
danken is, dat we zulk een kran ig  
weekblad bezitten, zullen alle V laam - 
sche N ationalisten u it Puers-Calfort, 
zoo mannen a ls vrouwen, op 22 April 
op post zijn

Lode Van Acoleyen.

HERENT
Naar Aalst op 22 April.
Op Zondag 22 .April a.s. zal Herent 

deftig  vertegenw oordigd zijn op de- 
groote V ham sche N ationalistische be
tooging van A alst. Vele leden hebben 
zich laten inschrijven en besloten per 
autobus uit H erent te vertrekken .

WILLEBROECK
De mannen van A alst roepen ons 

op voor 22 April te r gelegenheid van 
de inhuldiging, van het VI. Huis. Deze 
plechtigheid stellen ze in het teeken 
van hulde en sym pathie aan het akti- 
visme, Dr Borms en alle afgestorven 
of verbannen aktiv istische leiders.

BesWk^t \y.ie den naam vanrech lge
aard V lam ing opeischt moet naar 
A a lst ! Het moet worden een echte 
m achtsontplooiïng van onze VI. revo- 
lutionnairen, w ij moeten weten, hoe
veel stoere VI. kerels er zijn waarop 
Vlaanderen m ag rekenen wanneer 
eens Roeland storm zal luiden !

Dirs al degenen die vast besloten 
hebben met ee ltige handen den onver
biddelijke strijd  te strijden voor VI. 
tegen België, rukken op 22 April mee 
op naar A alst, de stad van P riester 
Daens, die dc eerste grondvesten 
heeft gelegd van het rasbew ustziin 
van ons volk.

A lle toetredingen sturen naar J . De 
Hollander.
s  M. De Ridder.

UIT HET ISEGHEMSCHE
Beste Vrienden,

We ontvingen uwe uitnoodiging, en 
zagen met innig genoegen in ons blad 
van Zondag 1.1. dat heel ’t V iaamsche 
Land op 22 April te A alst zal v erte
genwoordigd zijn.

We zijn hier ver van A alst af, en 
desniettegenstaande meen ik  te mo
gen verzekeren dat honderden Ise- 
gliem sche vrienden met ons op dien 
dag naar A alst mee komen. Niet a l
leen Iseghemsche m aar vele leden en 
bestuursleden der afdeelingen van het 
VI. Nat. Vakverbond uit onze streek, 
zullen er w illen b ijz ijn  w anneer de 
eerste v laggeinhuld iging van een on
zer zu ste ro rg an isa tie s  wordt gevierd.

W at dat beteekent?
Als paddestoelen rijzen ze op de VI. 

Huizen, ’t V laamsch Nationalism e is 
in opmarsch ! Van de gedachtenzege 
naar de zege der dingen.
,  De eerste Vlaam sch Nationale w erk 
liedenorganisatie huldigt hare v lagge 
in ! Vóóraleer we 10 ja a r  verder zijn 
hebben honderden afdeelingen haar 
voorbeeld gevolgd ! .

Door het V laamsch Nationalisme 
voelt België, t.t.z. de verdrukkende 
S taat, zich bedreigd. Door de VI. Nat 
»werkliedenorganisatie wordt ook de 
Belgische demo( ? )k ra tie  bedreigd en 
in haar de heerschers en machtheb
bers die téren op de verwording dezer 
dem okratie.

In onze w erk liedenveren ig ingen  
vechten we voor de zelfstandigheid 
van ons volk, en meteen bouwen we 
de sociale structuur van den V laam - 
schen, onzen, S taa t.

In dit teeken zullen de Iseghem 
sche werklieden op 22 April naar A alst 
komen om onzen vooruitgang te ko
men feesten. En die feeste zal ’n aan
sporing zijn voor de werkbroeders uit 
andere steden en dorpen van V laan
deren, om zooals w ij, zich los te scheu
ren van elke inrichting die Belgisch, 
dat w il zeggen, slecht is, en met ons te 
werken aan de voltooiing van het dag 
aan dag sterker werdende Vlaamsch 
N ationaal Vakverbond.

J. Declercq

Ulaanderen’s Economische OnlunihHeiino
in  h et heden

UIT ZUID-VLAANDEREN
W aarde Strijdgenooten

Deze om u het verheugend nieuws 
mede te deelen dat Zuid-Vlaanderen 
zich aan ’t voorbereiden is om op 22 
April bij u en met u te komen ver
broederen.

Daar het inhuldigingsfeest van uw 
Vlaamsch Huis in het teeken staat van 
zuivere strijd , van innige liefde en 
w are geloofsbelijdenis, van am nestie, 
van hulde aan het aktiv ism e, hulde aan 
Dr Borms, onzen ongekroonden ko
ning, zoo hebben wip het oprechte g e 
noegen u mede te deelen, dat a lle VI. 
Nat. Demokratische krachten samen 
geroepen worden uit heelZ uid-V laan- 
deren om op Zondag 22 April in dichte 
gelederen naar A alst te komen.

Ge moogt ste llig  op ons rekenen. 
We zullen flink vertegenw oordigd 
zijn.

Hulde aan het aktivism e.
Drie m aal hulde aan Dr Borms !
M et VI. Nat. k lauw ,

Je f Meuleman, Kortrijk.

Toetredingen uit Nederland
M et zeer veel belangste lling  heb ik 

steeds de w erk ing, dc stoere, volhou
dende en kran ige actie van de A alster- 
sche vrienden gevolgd en verheug er 
mij over dat zij w eldra ertoe zullen 
kunnen overgaan het V laam sch Huis, 
nieuwe u iting van doelm atigheid dier 
W e r k in g ,  in te huldigen.

Dat u deze gebeurtenis, een m ijlpaal 
in de geschiedenis van het Vlaamsch 
Nationalism e in het Aalstersche, w ilt 

in ste llen  in het teeken van hulde aan het 
'• aktiv ism e, aan Borms en alle verban

nen of afgestorven aktiv istische le i
ders is een bew ijs te meer hoe u ook 
inziet dat het aktiv ism e een noodza
kelijkheid  gew eest isom de V laam - 
sclie bew eging niet alleen bezieling te 
geven en een ruim er arbeidsveld te 
verstrekken , m aar vooral om haar 
Viaamsche fierheid en een ru ggeg raa t 
te geven. Zeker zullen Dr Borms en 
de bannelingen het op prijs stellen, 
dat u die voor u zoo blijde gebeurtenis 
in dat teeken hebt w illen ste llen ...

K. WATERNAUX, 
Sekret, der VI. Hollandsehe Vereeni- 

gingen, Rotterdam.

De inhuldiging van uw Vlaamsch 
Huis bew ijst dat uw organ isatie weer 
nieuwe uitbreiding heeft gekregen . 
W ees van harte gelukgew enscht en 
wees overtuigd dat de uitgewekenen 
zich alle verheugen in den vooruit
gang  van het Aalstersche.

Prof. Dr MARCEL MINNAERT, 
Utrecht.

Naar Aalst op 22 April

in dc oogen en stapten in de sneeuw.
Een paardenwerk, dat te biechten 

en ter communie g aan !
L iever een nacht op de heide met 

de boschwachters op de h iden . M aar 
een woord is een woord. Goed dat ze 
door hun belofte aan Kapelaan H er
mans m aar gebonden w aren aan W it
ten Donderdag en dat W itten  Don
derdag m aar eéns in 't ja a r  viel.

Op die vrome daad moest hun g e 
weten getracteerd  worden.

De laatste  jaren  hadden ze nog half- 
kes en dikkoppen kunnen k rijg en  in 
de achterkeuken van «Den M oriaan», 
doch verleden week was Janneke 
Schoors op heeterdaad betrapt door 
de com miezen... Dat ze toch in B rus
sel n iet kunuen verdragen dat een 
arm e mensch eens gaarne een k le in 
tje  snoept,.. Nu w isten ze niet goed 
waarheen.

— «K om t,» zei M arten, « ik  heb 
thuis nog een halve flesch w ijw ater  
staan ; die gaan  we omkantelen».

* * *

V ijf m inuten la ter zaten ze gedrie- 
en bij de flesch in ’t hutteke, w aar 
M arten op zijn eentja ongehuwd klui- 
zenaarde, met de Leuveneche bu iska
chel tusschen dc knieën, 't Mocht bui
ten sneeuwen en w eer zijn w at het 
wilde.

— «Hoe lang is ‘t nu dat we onzen
Paschen houden?» vroeg Jak k e , na 
zijn eerste k lein tje te  hebben binnen
gew ipt. j

— « Ja , hoe !ang is dat n u ?» echode 
Den Dobber, te rw ijl fiij met den rug 
van de hand zijn mond afraagde.

— «V ijftien  ja a r  — van tw ee ja a r  
vóór den oorlog».

— «Ik  zou Kapelaan Hermans nog 
eens w'illen zien».

— «Ik  ook».
— «Zou hij soms nog aan ons den

k en ?»
— « Ja , aan ons denken?»
Kapelaan Hermans pastoorde a l j a 

ren ergens in den Polder, m aar nooit 
zouden ze hem anders dan «K apelaan» 
hebben genoemd. Een man naar hun 
hart ! Die had hun ooit m aar één ver
driet aangedaan : nam elijk  toen hij, 
op jaren  reeds, van de parochie w eg 
trok om elders te gaan  pastooren.

— «Ju is t zoo’n w eer toen !» schud- 
dekopte M arten  met een stillen  g lim 
lach.

—«Ja , verte l dat nog eens, M arten».
— «Toe, M arten».
Het strooperke vaagde zyn  mond 

af, hoestte ’nen keer, en begon :
— «Ju is t zoo’n w eer toen, in de 

w eek van A llerheiligen , op een Don
dag, 'k  weet het nttg goed, daags vóór 
den Eersten V rijd ag ; K apelaan H er
mans was naar den «Boschuil» uw 
vader za lig er gaan bezoeken, die met 
een p leuris la g ...

Nooit zou de kapelaan voorbij mijn 
deur zijn gegaan  zonder zijn neu9 bin
nen te steken of zijn pijp eens te  stop
pen, hier bij1 de stoof, al zette ik m 
dien tijd  geen voet in de kerk . Dat 
heet ik  gedome ’n mensch ! En nooit

of jam ais zou hij van Zondagmis of 
Paschen hebben gesproken. Dat was 
puur uit goedheid, dat stak  in dien 
mensch in ...

H ij stoot de deur open en bromt 
met zijn  zw are stem : «M arten , ik
w eet ’nen haas liggen. Midden in ’t 
Broek. Tusschen ’t mastenboschke en 
den elzenkant achter ’t Lieve-Vrouw- 
ke — bij dien grooten w itten  berk. 
Ik heb hem opgejaagd, m aar geen 
nood: die komt terug».

Onze Sus za liger was dien morgen 
door de gendarm en gehaald , om twee 
maanden pensionnaat uit te doen in 
de B eg ijnenstraat. Ik zeg : «M ijnheer 
de Kapelaan, ik meende dezen avond 
tnet den lichtbak uit te zetten in ge
zelschap van mijn broer, dan had ik 
uwen haas in passant kunnen snap
pen, m aar onze Sus is dezen morgen 
naar de stad gaan  z i t t e n » .

W aren  zijn  volgende woorden van 
eerst af gemeend, of w ilde hij enkel 
zwanzen, dat durf ik  niet slissen. In 
elk geval, hij v ro eg : «W il i k  mee
gaan , M arten ?» ~  En dat pakte me 
zoodanig, dat ik  antwoordde op den 
stond: «M ijnheer de Kapelaan, als ge 
dat doet, houd ik  in ’t vervolg alle 
jaren  mijnen Paschen». H ij kwam  op 
mij toe met u itgestoken handen: «Ik  
ben uw  m an !» zei h ij ;  «om w at uur 
moet ik present a ijn ? »  — «H alf elf, 
k lokslag  voor de deur,» zeg ik.

En 's avonds, stipt op ’t uur, klopt 
hij aan. Hij had een ouden groenen 
kapoot om, dien hij nog alleen aan 
trok om peren te plukken, zei h ij.

3. —  D e huidige Viaamsche nijverheid.

Op 31 December 1900 bedroeg de 
Vlaàmsche bevolking (provinciën Ant
werpen, Oost- en W est-V laanderen, 
L im burg en arrondissem enten B rus
sel én Leuven) 3.990.551 inwoners op 
6.593.548- voor het R ijk , d.i. 59.62 t.h. 
nagenoeg de twee derden. Het zw aar
tepunt van den Nederlandschen stam 
in B elgië lig t in de beide Vlaanderen, 
zooals dat van het W alenland berust 
in Henegouwen en Luik. W elnu in 
het tijdperk 1846-1900 was de alge- 
meene groei der bevolking 54 t.h. dus 
dc helft ; die van W est- en O ost-V laan
deren 25.23 en23.83 t .h,  een v ierde ;

Qroote bedrijvigheidsta*fken Het Rijk
Landbouw 1 205,000
Handel 385,000
Nijverheid 1,130,000

die van Henegouwen en Luik, 59.92 
en 82.44 t.h., meer dan de helft en 
meer dan drie vierden. Z iedaar dc u it
s lag  der crisissen die het V iaamsche 
land teisterden in dit v ijf t ig ja r ig  tijd 
vak, ziedaar anderzijds de gevolgen 
der opkomst van de moderne n ijver
heid in het W alenland.

Indiem men de bevolking verdeelt 
naar het aantal personen die hun be
staan vinden in een der drie groote 
bedrijv igheidstakken : landbouw, han
del cn nijverheid (volgens de g ege 
vens der optellingen van 1900 [bevol
k in g ], 1895 [landbouw] en 1896 [n ij
verheid ]) dan komt men tot volgen
den inerkw aardigen u its lag  :

AANTAL PERSONEN IN
Vlaamsch-België Waa!sch-BiV—t

765.000 if 63.371. b. 438.000 of 36.4 3 1. b.
218 600 of 56.03 t. b. 167,000 of 43.27 t. h.
533.000 of 47 17 t. h. 597,000 of 52.83 t. h.

Dit laatste  c ijfer is niet van aard sen en eischt dus nadere toelichting, 
om den waren toestand te kcnschet- Inderdaad er zijn in :

Nijverheidsbazen en ambachtslieden 
Beambten en meesterknechts 
Fabrieks werklieden 
Hulswerklieden

Het RHk 
282.000 
40,000

690.000
118.000

VI. Belgii! 
157,700 
12,000 

268,100 
97,900

W. België 
123,300 
28,000 

421,900 
20,100

V laam sch-België bezit dus 
bachtslieden, veel kleine nijv 
huisindustrie. Het aantal 
werklieden (loontrekkenden 
te zoowel als kleine bazen), 
lijke nijverheid, is bijzonder 
V laam sch-België 38.84 t.h.,

Mijnbouw
Metaalnijverheid
Steengroeven
Glasnijverheid

Te zamen :

vele am- 
erheid en 
fabrieks- 
bij groo- 
de eigen- 
treffend : 
W aalsch-

B elgië 61.16 t.h. H et aan ta l beambten 
(technische cn andere) is ook m erk
w aardig .

Af dalend tot de bijzondere bedrijven 
ondervindt men dat het W alenland in 
vier groepen het monopolie heeft •

WERKLIEDEN 
122 000
81.000 (op 98,000)
35.000 
22 000

260,000

ARBEIDSVERMOGEN
135.000 p. K.

75.000
20.000 
13 000

243.000

heele R ijk , behalve de spoorwegen, 
Dit is voor de bew eegkracht dezer 433.000 P .K .).

vier nijverheidsgroepen alleen meer Als overwegend Vlaamsch kan men
dan de helft van het geheel (voor het slechts noemen de

Textielnijverheid 
Tabaknijverheid 

Te zamen :

WERKLIEDEN 
61,000 (OD 82,000)

9.000
70.000

ARBEIDSVERMOGEN
67,000 P. K.

500
67,500

Deze onloochenbare minderheid van 
het V laamsch gedeelte van het R ijk  
op nijverheidsgebied komt nog beter

uit als men nagaat hoeveel industri
eele ondernemingen in Vlaam sch-Bel- 
g ië gelegen zijn.

N^verheldsinrichti'ïgfn met

1 fot 20 werklieden 
20 tot 50 »
50 tof 100 »

100 tot 200 *

IN HET RIJK IKVVL BELQI

ondernemingen 
68 300 

2.527 
931 
652

werklieden
199.900
75,905
64,966
92,070

ondernemlugen
10.300
1,218

4*0
250

werklieden 
115.000 
35 000 
28.000 
31,000

N aarm ate de ondernemingen meer 
omvang nemen, te lt V laamsch- België 
er in verhouding m inder: voor de vier 
bovengemelde reeksen zijn de percen
ten 58.05, 48.00. 47.3, 38.3.

Het onderscheid wordt nog inerke- 
lijk e r  voor de groote nijverheid, dit 
is voor de ondernemingen met meer 
dan 200 werklieden :

In het R ijk  582 ondernemingen met 
238.755 w erk lieden ; in Vlaamsch-Bel- 
g ië 140 met 57.898 werklieden. Dus 
voor V laam sch-België een vierde der 
ondernemingen en een vijfde der 
werklieden.

Ziehier overigens de verdeeling der 
ondernemingen in de V iaamsche en 
in de W aalsche provinciën :

PROVINCIËN ondern. werklieden PROVINCIËN ondern. werklieden
Antwerpen 24 9 927 Henegouwen 276 107 816
West VI. 16 4,387 Luik 129 58,087
Oost VI. 56 26.240 Nimen 24 9,044
Limburg 1 344 Luxemburg 1 243
Brabant Brabant (Nijvel) 12 6 667

(Brussel en Leuven) 42 16.000 Te zamen : 442 181,857
Te zamen 140 56,898

Het zal dus geen bevreem ding w ek
ken dat er op honderd inwoners in 
den landbouw bedrijv ig , gevonden 
worden: in de provincie Antwerpen 16, 
Brabant 17 W est-V laanderen 25 Oost- 
Vla'anderen 23, Henegouwen 13 en 
Luik 11 ; en dat de verhouding voor 
de nijverheid om gekeerd is. A ntw er
pen 13 personen in de nijverheid, B ra
bant 15, W est-V laanderen 13, Oost- 
Vlaanderen 16, Henegouwen 24 en 
Luik 22. M aar deze cijfers zijn nog 
te gunstig , w ant in de cijfers voor de 
V iaamsche provinciën zijn de ta lr ijk e  
huisw’erklieden van Oost- en W est- 
V laanderen begrepen. Neemt men en- ! 
kei het aan ta l fabrieksw erklieden, dan 
heeft m en: Antwerpen 8 n ijverheids- !

K raag recht, geen hoed op, m aar een 
zw arte s jaa l rond zijn hoofd gewon
den. Van ver leek hij precies een 
vrouwmensch.

Het sneeuwde zachtjes aan, van die 
eerste sneeuw die valt g e lijk  pluim- 
kes, en koud w as 't e igen lijk  niet. Ik 
re ik te hem den dooven lan taarn  over 
en stapte voorop, langs ’t binnenwe- 
ge ltje  hier achter den boschkant. Ik 
zeg : «Zw ijgen, m ijnheer de kapelaan, 
en zooveel m ogelijk  m ijn voetstappen 
drukken. S traks zult ge wel hooren 
w at er u te doen en te laten staat».

werklieden op 100 inwoners, Brabant 
9, W est-V laanderen 4, Oost- V laande
ren 8, Henegouwen 18 en Luik 17.

In de W aalsche streken zijn de loo
nen gemiddeld 1.50 fr. hooger voor 
de mannen, 1 fr. hooger voor de vrou
wen. V laam sch-België bezit het voor
recht der textie ln ijverheid , doch dit 
voorrecht beteekent lage loonen en 
een dagclijkschen arbeidsduur van 11 
uur en half voor den grooten hoop, 
voor enkele duizenden zelfs 12 uur cn 
voor eenige honderden 13 uur.

Om de beteekenis samen te vatten 
van deze lange reeks c ijfe rs : V laan
deren is nog meer «landbouw staat», 
het W alenland meor «industriestaat».

Schoenmagazijn
R.

Ver o'gO-

K reeg ik den grijzen  w inter weg 
En goud op woud en akker !
K reeg ik  den meidoorn op de heg.
En uw hart, uw harte w akker.

W ant schoon g ij staande en gaande 
Gij g lim lacht als in slu im er: [z ijt
Ik w il uw oogen sterk  en w ijd 
En alle heemlen ruimer.

M erk dan hoe hoog de leeuw erik 
Nog hooger w il ik dringen, [schiet, 
T erw ijl in m ijn gevleugeld  lied,
De zon, de zon zal zingen.

RENÉ DE CLERCQ.

Marktstraat 17, ISEGHEM
Groote keusvan mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgertef.

Het huls gelast zich met herstellingen.

E C Z E M A
huiduitslag, roode vlekken, jeukingen, 
springerde handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik vanCadeline-zeep

Te koop In alle aoofheken. 
ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.



Gij allen die min of meer onderhevig 
zijt aan b >fstkwalen : Bro'-chief, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproef J ht bt zonder afdof nd effekt te bekomen, indien £ij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet nitt dater  een middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

eorstöalsem Martin Toms, Resina zali, Microiienpillei
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  gtb ru ik  d e d iep st in gew orteld e b o rst
ziekten u itro eit en g en e e s t , en a ldus ’t b est voorbehoedm iddel is tegen  d e ter in g  en 'l zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Speclalist, 112, W etstraat, Brussel ASTWÏIA 

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

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

r';‘ ' X : ,.u Vi 'iSS-w :

Het Oud Bier der
is gekend voor B ro im r ii  l e  Arend „

't gezondste, klorkste, aangenaamste

À. Liouwaege-Verstraete, Cortemarck

In den

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

O mogelijke coccurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bedierlng

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 7 , Iseghem

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

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radloinstellfngen, wendt u Jot ’t huis

HENRI SIMOENS- SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

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

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

ZANNEKIN
___ t

' DUBBEL BLOND B I E R M Ü
gezord, kioek natuurlijk

Brouwerij St Louis
L. VERLENDE LÓO

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

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

iras
N aringdoeners, zoekt uw  profiJIJI

De schoonste k in d e rs ....
zijn deze die dagelijks

gepoederd worden inet

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

DE DOOS 1 ,50  FR.

Leest en verspreidt
De Mandelgalm

K a th o lie k - V la a m sc h -N a tio n a a l  
'W e e k b la d  vo o r Iseghem  

en O m liggende

DE VALLENDE 
ZIEKTEN ! m

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs s 30 fronlc

- .............................d ie  van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de
genezing brengt aan allen die het goïd 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 alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :
Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

XVA.A.HOM ?I zijn d e MONO POEDERS verkieslijk 
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zii altijd genezen daar waar alle 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 s'naak, door de moeilijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 12 pakjes 4,50 fr.
in doozen van : 25 pakjes 8,00 fr.

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

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

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscu its, P ra lines, Fondants, 

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

E ierkieursel vóbr broodbakkers.
I n ' t  groot SUIKERHANDEL In 't klein
Bijzondere Prijzen voor Voort ver U o o per*»

P I A N O S
B. Van Hyfte

Gent, N ederkouter, 32 Gent
(dicht bij Bet Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopst*“.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

MET ZEKERHEID VOOR ALTIJD GENEZEN / WCTCEWERELOBsROEMDE  ̂I
_ _  t d s r z a U F Ia p o th e e k  DEWALViscSuA

DI£P£STR/q^T , lö ,  ANTWERPEN .BLOEDVEBIUIWRins
VOO« BRAND, HAAR,WORM I 

BAARDZIEKTE , JEUKTE e n  a l l e  ANDERE

MUZIEK
H U I S  ’

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
fspreekmachienep) 

en pl-ten (disques) van alle 
* merken alsook allerhande

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Viole*, Mandolinen enz.
—: Alktoebehoorten :—

TE VERKRIJGEN 
ln alle Iseghemsche Apotheken

FAlKIILIEZIEKEBOnO VOLKSBELANG
ULAAMSCH HUIS ISEOHEIVI

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

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

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

on ons blad

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

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

Van den geestigen schrijver F eu x  
TIMMERMANS :

Ingen. Geb.
1. Pallieter, 8e form, fr. 22 ,— 30,—
2. Schemeringen van den dood

1 8 , -  3 0 -
3. Boudewijn 36,— 46,50
4 De zeer schoone uren van
Jufvr. Symforosa Begijntje 15,—
5. Het ftindeken Jezus in
Vlaanderen 22,— 30,—
6. Uit mijn rommelkas rond 
bet ontstaan van Pallietet
en Kindeken Jezus 15,—
7. Anne-Marie 22,— 30 ,—
8 . Driekoningen Tryptiek 12,— 15. —
9 De Pa8tooruit den bloeien-
den wijngaard 22, — 30,—
10. Het Keerseken in de
Lantaarn 22,— 30,—
11. Naar waar de Appeicie
nen groeien 30,— 39,—
12 Schoon Lier 30,— 39,—
13. Mijnheer Pirroen 12,— 15,—
14. En W aar de Ster bleef
Stille Staan 1 2 , -  15,—
15. Leontientje 12,— 15,—

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

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

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
OENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
v erstop p in g . draa iin gen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbussche
49, R IJS E L S TR A A T , 49,

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

P rijs 4,50 frank

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

uw water maken ?
Is uw water troebel o f  te sterk gek leu rd  ? 
Lij at g i j  aan jich t , heup o f  lend en jich t ? 

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

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

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

Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toevlu cht m oet 
nemen to t een e e rn s t ig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g met

?

Dalila Pillen
EN

Sam som ’s Oliebaisem

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 en volledig te 
genezen.

VERKRIJOBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

OOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF

Voor uwe

Sloven, Kachels en Besvuren
wendt u tot

Germ. fihehiere-Duiich
Roeselaerestr. 88, Iseghem

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

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

Fotografen Encadreurs

Kunstschild rs

JP robeert eens
met de produkten van

Vaartstr. 2, Roeselare
voor uwe kaderlijsten en leaders

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

VOOR UW

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEIIER E-HUVSEBT8UVT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Trouw e btdlenlng Lage prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijbanken : Antwerpen ft Rortrllh
Agentschappen :

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

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  T E  I8 E Q H E M  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

■ ■ ■ ■

Waarom hoesten al* BORSTPILLEN LALEMAN 
U radicaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden als CACHET
TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst
ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 
der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel ls ?

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

DUS VOOR ALLES NAAR DE

ADomeeR Florent teiemen
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Qendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTRIJKSCHE BOUW- 
• ER HYPOTHEEKKflS •

BUREEL :

Groote M arkt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382, Spreekdraad 382.

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

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

O pmaken van P lans en B estekken 
voor ’t bouwen van huizen, v illa ’s, 

fabrieken, enz.
—  Allerhande V erzekerinoen —  

Bran d -  Leven -  Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voor waarden.

TUU safi

P E C T O I D Sr. .  •

Overtreffen alle andere zwarte pilleken« tegen den hoest I

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


