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li rechte en h  lette
OP HET PAPIER

ln iM liM ie ld  actiïeruilstelliog uoor Vlaanderen
Ministerie van

Volksgezondheid
Op 22 Februari 1.1. stelde de W aa l

sche vo lksvertegenw oordiger Souplit, 
de volgende vraag  aan den bevoegden 
m inister :

«Op m ijn v raag  van 6 December 
heeft de m inister geantw oord dat hij 
2 miljoen toelagen verdeeld had onder 
de gem eenten die sedert Ju li 1926 ge- 
zondheidswerken uitgevoerd hadden.

«Zou de m in ister m ij de lijs t  dezer 
verdeeling per gem eente en per toe
gekende 9om kunnen m ededeelen?

Het antwoord verscheen in « B el
gische wetgevende Kamers. — V ra
gen en antwoorden, blz. 186.

W e geven de namen van de gem een
te en achter iedere naam het bedrag 
der u itbetaalde som. De namen van 
V laamsche gem eenten drukken we in 
vetjes :

B aeygem , 2.127; Iddergem, 12.000 
E lverdinghe, 8.000 ; Saint-H ubert,
59.653; Ln Louvière, 28.595; Iseghem, 
15.344; Furfooz, 13.127; M acbelen, 
78.185; Eras, 27.995; W ellin, 7.716; 
V illers-la-Bonne-Eau, 11.673; f.iber-
c h î ë s ^ r n 4 2 ^ X lT lo i s  W ït te rzée .T 'O .///  f
Gosselies. 3+5.199; Ocquier, 1.367; 
Bure, 2.941 ; W aterloo, 42.769; Charle
roi, 15.371 : Niel, 29.819; Roux 205.813; 
W evelghem , 21.809; Omezée, 7.004; 
Sinsin, 17.009; A ngleur, 25.305; Sa- 
vsnthem , 12.036; R ansart, 219.267 ; Ge- 
dinnc, 57.324; Anderlecbt, 50.577; 
Doornik. '66.513: St-Lam brechts-W o- 
luwe, 125.521; Niel (A sch), 1.3.76,8; 
Genck, 60.000 Engis, 27 933; Zele, 
13.192; C ourt-Sain t-Etienne, 20.394;' 
P âturages, 20.588; Nieuwerkerken, 
10.000; Mechelen, 88.289; Grandville, 
12.000.

Te zamen dus 15 Vlaamsche g e 
meenten die k rijgen  • 440 667, en 28 
W aalsche gemeenten die k rijgen  
1.369.276 fr.

Of Belgische gelijkheid  in rechte en 
in feite.

In 't Belgisch Pos’wezen
Op 29 Februari v foeg  vo lksverte

genwoordiger S taf De Clercq volgen
de in lich tingen :

1. Aan hoeveel V lam ingen (agenten  
van Vlaamschen oorsprong) en aan 
hoeveel W alen samen 175 — werd 
van het tweede ha lf jaar 1924 tot het 
tweede h a lfjaar 1926 de u itzonderlijke 
aanschrijv ing «groote keus» zonder 
examen toegekend?

De m inister antwoordde (V ragen  en 
Antwoorden blz. 194-195) :

4Van die 175 am btenaars en agenten 
zijn er 60 in de Vlaam sche landstreek, 
104 in de W aalsche landstreek, 8 te 
Brussel en 3 in den vTeemde geboren».

2. Hoeveel V lam ingen en hoeveel 
W'alen onder de 27 k lerken der poste
rijen de groote keus hebben bekomen 
met terugw erkende kracht tot 1921, 
1922 of 1923?

De m inister antwoordde :
«V ijf van die k lerken zijn in de 

V laam sche landstreek geboren, 17 in 
d eW ’aalsche landstreek en 5 te B rus
sel». ________________ _________

3. Hoeveel V lam ingen en hoeveel 
W alen werden begunstigd door de 32 
bevorderingen toegestaan  in het 
hoofdbeheer en in den uitvoerenden 
d ienst?

De m inister antwoordde :
t «Die 32 bevorderingen van graad  

werden toegestaan aan 14 in de 
Vlaamsche landstreek, 17 in de W aa l
sche 'landstreek  en 1 in den vreemde 
geboren agenten».

Onze nationale s trijd  is dus w e lis
w aar in de eerste p laats een strijd  voor 
nationale zelfverheffing m aar even
eens en in niet mindere m ate een strijd  
om brood en w elvaart voor onze 
volksgenooten die nu benadeeld wor
den door een vreemd regiem .

W e w illen dat V laanderen ophoude 
te wezen een W aalsche kolonie

onze Taal aan Spoorwegen
Zeven ja a r  geleden werd de be

stuurlijke taa lw et door de Belgische 
wetgevende macht aangenomen en af* 
gekondigd.

Nu heft de m inim alistische pers een 
ju ichkreet aan : m inister Lippens heeft 
een nota u itgevaard igd  d ie . laa t ver
wachten dat deze taa lw et ook aan het 
m inisterie van spoorwegen eenigszins 
zou worden nageleefd.

W e hebben die nota ook aandachtig 
gelezen en ons verwondert over de g e 
m akkelijkheid  waarm ede de V lam in
gen ju ichkreten  aanheffen.

W e zullen hier tot stichting onzer 
lezers punt 3 van deze nota citee^en.

Het g aa t over de opvatting en de 
toepassing van sommige artikelen  van 
de w et van 31 Ju li 1921.

De m inister heeft nam elijk  bet vol
gende besloten :

3. Voor het gebruik van de talen 
in de hoofdbeheeren (a rt . 12 van de 
w et en art. 1 van het koninklijk  be
slu it tot u itvoering van dit a r tik e l) 
dienen volgende regelen in acht geno
men :

a ) de centrale diensten zullen zich 
beijveren om, bij alle gedingen voor 
ondersoeken en het afdoen van de m * 
ken, h*t Franech of het V karasch  t# 
bezigen naar ge lang  de*« aaken door 
de openbare overheden, de diensten of 
de particu lieren  in het Fransch of in 
het V laam sch werden voorgelegd ;

b) de diensten belast met bijzondere 
technische studie« mogen voor het op
maken van hun persoonlijke verslagen

de taa l gebruiken diezij verkiezen» die
m achtiging geldt niet voor bet loo- 
pende bureelw erk, onverschillig of het 
technisch of bestuurlijk  is ;

c) de algem eene zaken worden voor
loopig (?  !? )  in het Fransch behandeld, 
te rw ijl aan de buitendiensten mede te 
deelen stukken, zoo noodig, vertaald  
worden ;

d) de Beheeren zullen, met inacht
nem ing van art. 9 van de w et, gebruik 
maken van alle gelegenheden om w ij- , 
z ig ingen te brengen aan de verdeeling j 
der werkzaam heden of de groepee- 
ring  ervan, aan de verdeeling der be
dienden en am btenaars en, over het s 
algem een, om alle beletsel van het in
richten van den dienst overeenkom 
stig  de vorenstaande p aragraaf a ) w eg 
te nem en;

e) kan, tijdens het overgangstijd
perk, een zaak niet volkomen worden 
afgehandeld in de ta a l w aarin  zij voor
gelegd werd, dan mogen de daarop 
betrekk ing hebbende stukken vertaa ld  
worden.

Tot daar het m inisterieel proza.

Al w ie het aandachtig leest — we 
hebben gelf h ier en daar iets onder- 
lijnd, — eal moeten to e leven  <kt de 
m inim alistische pers nog in langen tijd  
niet moet vreezen voor tekort aan 
grieven-kopij en dat er nog een paar 
dozijn in terpellaties zullen moeten 
worden gehouden vooraleer de k reu 
pele w et van 1921 eens wordt toege
past.

08 H a t-iiiitra ie  Donggenooten
W e hebben in onö blad reeds her

haalde lijk  de aandacht gevestigd  op 
de neigm g die tusschen katholieke en 
liberale conservateurs tot u iting  is ge~ 
komen om als bondgenodten de ver-* 
kiezingen van 1929 aan  te  gaan.

W e hebben ook de v raag  gesta ld : 
Wat denken de katho lieke democra 
ten van zulk bondgenootschap w aar 
van V laanderen en de dem ocratie on
verm ijdelijk  het g e lag  zullen betalen.

Het A.C.W. heeft dan enkele dagen 
geleden een motie aangenomen w aar
in het verk laart wel vrede te kunnen 
hebben met een sam enw erk ing in de 
regeering  m aar niet te w illen  hooren 
van een bondgenootschap bij de ver
kiezingen met deliberale partij.

De heer A uguste M elot bespreekt 
deze motie in de Révue générale  en 
neemt ze heelem aal n iet trag isch  op...

«De verkiezingen zijn  eerst voor het 
volgend ja a r , schrijft hij. A ls de k a
tholieke dem okraten deel b lijven  u it
maken ran  het m inisterie Jasp ar , zul
len ze tegen dien datum al heel w at 
verder afstaan  van de socialisten dan 
nu, ze zullen zich hoe langer hoe meer 
solidair voelen met de daden gesteld 
door dc liberale m inisters en daarom 
ook zal het hun hoe .langer hoe moei- 
lijk c r vallen met scherp geschut de 
liberalen te lijve te g a an ...»

Ook de Libre Belgique is gewonnen^, 
voor een min of meer verkapt bond
genootschap met de liberalen.

Het conservatief orgaan  schrijft :
«Ook w ij hebben reeds gelegenheid 

gehad om te verk laren  dat we even 
als de heer M elot wel g ra ag  zouden 
zien dat de katholieke en liberale le i
ders overleg zouden plegen om in de 
m ate van het m ogelijke te verhinde
ren dat de tw ee partijen  m ekaar in 
den rug zouden schieten bij de. a a n
v e ile n  ie g *.en op de vergadering  van de 
tion des associations catholiques. 
Sommige u itlatingen  van de linksche 
pers heben ons dan laten gelooven dat 
dit gevoelen beantwoord werd in de 
liberale kringen.

Dan gaa t de Libre Belgique pole- 
m iseeren met de liberale G azette de 
Charleroi, die een aanvallende taktiek  
tegen de katholieke partij predikt en 
het katholiek conservatie f orgaan ver
volg t :

«De liberalen w erken in de regee
ring samen evengoed met de katho
lieke dem ocraten a ls met vertegen 
woordigers van de oude katholieke 
partij om een program m a te verw e
zenlijken dat de eenen als de anderen 
hebben goedgekeurd bij de regeerings- 
verk laring . Dit program m a zal niet 
u itgeput zijn bij de aanstaande K a
m erverkiezingen ; het is trouwens 
niets meer dan een eerste u itdrukking 
van een politiek die moet voortgezet 
worden volgens den geest w aarvan  zij 
den stempel d raagt. — Ce programme 
ne sera pas épuisé au moment des 
prochaines élections; il n'est, d’ail
leurs qu'une première expression 
d'une politique qui doit être continuée 
selon l’esprit dont il porte la marque. 
— Tenzij voor de verkiezingen het li- 
beraa l-katho liek  accoord kwam  te 
breken en de regeering  Jaspar-H y- 
mans uitéénviel, w at w ij n iet wen
schen en w aarsch ijn lijk  ook L a Ga
zette de Charleroi n iet, zoo zullen de 
partijen  die nu de regeeringsm eerder- 
heid vormen gedwongen zijn  het hui
dig regeeringsprogram m a te verdedi
gen en te steunen bij de verkiezingen 
en de politieke opvatting w aaru it dat 
program m a is gevloeid ea waarvoor 
zijde aan zijde zullen hebben geijverd  
katholieken, katholieke democraten 
en liberalen. Door het feit zelf zullen 
dit program m a en deze politiek het 
hooidbestanddeel vormen voor elk  der 
drie groepen van hun verk iezingsp lat- 
fo rm ...»

Dat is alles goed om weten en onze 
propagandisten zullen dit c itaa t uit dc 
Libre Belgique van D insdag 20 M aart 
1.1. met zorg bewaren.

Dat zal dus de inzet zijn  vart den 
komenden s tr ijd : het bewaren van de 
regeeringscom binatie Jasp ar-H ym an j 
de slechtste d ie voor Vlaanderen 
denkbaar is.

W e k rijgen  schoon spel, w ij, V laam 
sche nationalisten, en we zullen van 
deze troeven r ijk e lijk  gebruik  maken.

L aten  onze vrienden over heel 
V laanderen van nu af aan den strijd  
voorbereiden.

De regeeringscom binatie Jaspar- 
Hym ans moet h ate lijk  zijn  bij alle 
vlaam schgezinden, zelfs bij hen die 
nog niet evenals w ij logisch durven 
door te denken.

Laten  we van nu af aan onae ad res
sen lijsten  van al de vlaam schgezinden 
van ons dorp of stad van ons kanton 
en ons arrondissem ent bijw erken.

Geen van hen kan iets voelen voor 
Jasp ar - H ym ans -V auth ier - H outart- 
de Broqueville-Janson.

A M N E S T I E
Het verslag van de Middenafdeeling

Eindelijk is het verslag  van den heer 
Jan  Van den Eynde verschenen.

De u its lag  van het m aandenlang ge 
harrew ar is alles behalve verblijdend: 
bet produkt is een m isselijk  Belgisch 
poespas. De W aalsche socialisten heb
ben definitief bewezen dat ze eerst en 
vooral W aalsche chauvinisten zijn.

W e laten de Belgische m otiveering 
van het am nestie-genade-voorstel 
achterw ege om alleen vers lag  te ee- 
ven over

Het onderzoek van het voorstel.
Het wetsvoorstel onderteekend 

door de vertegenw oordigers van de 
drie politieke partijen  werd op 7 April 
1927 aangenomen door de afdeelingen 
met 85 tegen 54 stemmen en 18 ont
houdingen en in de Midden afdeeling 
kwam  geen verzet tot u iting  tegen het 
principe.

Doch er worden tegenwerpingen 
aangevoerd zoodra men tot eene con
crete passende formule wil komen 
w aarb ij de am nestie alleen voor poli
tieke wanbedrijven wordt verleend.

De indieners van het voorstel heb
ben de moeilijkheid voorzien ; zij heb
ben geen passenden tekst kunnen vin
den, die een nauw keurig  onderscheid 
m aakte tusschen de politieke veroor
deelden en die w e'ke krachtens de
zelfde^ bepalingen ran  het W etboek 
van Strafrech t veroordeeld werden 
om redenen van niet-politieken aa rd ; 
ons W etboek van Strafrech t m aakt 
dienaangaande geen du idelijk  onder
scheid.

Het voorstel Van C auw elaert, dat
•ui jjniiCïpc .

Krachtens litte ra  a van het eerste 
artike l verleent het algem eene am nes
tie voor de politieke m isdrijven, nam e
lijk  voor de m isdriiven voorzien in de 
artikelen  104, 105.'109, 110 en 118bis. 
Dit laatste  a rtik e l 118bis werd afge- 
kondigd door de R egeering  van Sint- 
Adresse onder den vorm van eene be- 
slu it-w et en doelt voornam elijk op de 
politieke actie gedurende den oorlog.

Doch litte ra  b van het eerste artike l 
kent ook am nestie toe aan de politieke 

eroordeelden van artik e l 118bis, zelfs 
wanneer zij tege lijk  veroordeeld w er
den hetzij w egens hulpverleening aan 
den vijand, — overtredingen van de 
artikelen  115, paragraaf 4, 117 en 121 
bis van het W etboek van Strafrecht ■— 
en litt, c kent ook am nestie toe voor 
de overtreding van bovengenoemde 
artikelen  wanneer zij niet g estra ft 
werden met gevangzetting  voor een 
duur van meer dan drie jaar .

Niemand zal de noodzakelijkheid 
betw isten van het onderscheid tus
schen d e  veroordeelden die gehoor
zaamden aan onteerende drijfveeren, 
aan de lage instincten van zelfzucht, 
en die welke drijfveeren van ideolo
gischen of politieken aard inroepen of 
liefde voor hunne taal.

«Hun opstand tegen het land schrij
ven de indieners van het voorstel, is 
vooral het gevo lg  van een blind idea
lisme, en w ij vinden dat het artik e l 
118bis den toetssteen is waarm ede 
men de politieke veroordeelden van de 
anderen kan onderscheiden».

Sommige leden van de M iddenaf
deeling denken dat dit criterium  geene 
absolute w aarde heeft en, met het lof
fe lijk  doel de moeilijkheden te verm ij
den van het onderscheid tusschen de 
politieke misdaden en de zoogenaam 
de misdaden van het gemeen recht, 
werd een subsidiaire tekst ingediend.
Ziehier die te k s t :
Wetsvoorstel waarbij uitzonderlijke 
maatregelen worden uitgevaardigd ten 
aanzien van de misdaden, wanbedrij
ven «in verband met de oorlogs-be- 

zettings omstandigheden».
1. Behalve de Hem bij artik e l 73 der 

Grondwet verleende machten, kan de 
Koning, op voorstel van den M inister
raad ten aanzien van de op tegen
spraak of bij verstek  veroordeelden, 
wegens misdaden en wanbedrijven in 
verband met de oorlogsbezettingsom - 
standigheden, die persoonlijke m aat
regelen nemen als raadzaam  worden 
geacht.

In ieder geval, zullen de u itw erkse
len van de vrijheidsstraffen worden 
gestaak t op. November 1928 tenzij de 
Koning, op ’t voorstel van den M ini
sterraad , voor sommige veroordeelden 
er anders over beschikte.

2. Na de afkondiging van deze wet, 
zal geen enkele vervolging worden

I aangevangen of voortgezet voor zoo
gezegde misdaden of wanbedrijven, 
daar de rechtsvordering moet worden 
aangezien a ls verjaard  zijnde, zelfs in

dien e r  daden z ijn  w e lke  de v e r ja r in g  
stu iten .

3. Betreffende de bij verstek veroor
deelden, verjaren  de vrijheidsstraffen 
tien ja a r  na de feiten. Hun wordt 
echter vergund van deze verjaring  af 
te zien en, bij verzoekschrift gericht 
aan den M inister van Ju stitie , te v ra
gen om gevonnist te worden. In dit 
geval, zuilen zij v rij vóór hun rech
ters verschijnen en, na het vonnis, in 
voorkomend geval, kunnen genieten 
van het bepaalde bij bovenstaand 
eerste artikel.

4. De voorafgaande bepalingen bij 
de artikelen  2 en 3 zijn slechts van 
toepassing op de vrijheidsstraffen. Zij 
kunnen niet aanleid ing geven tot te 
ruggave aan de veroordeelde van zijn 
politieke rechten, van zijn tite ls of 
eereteekens, van zijn stortingen w e
gens boeten, herste llingskaarten  : zij 
kunnen hem evenmin ontslaan van de 
betaling van de algeheelheid zijner 
geldelijke veroordeelingen.

5. De veroordeeling b lijft op het 
s tra freg iste r geboekt met de voorge
schreven vermelding.

* * *

Het voorstel verruim t, op onbeperk
te w ijze, het begrip der genade. Het 
biedt het voordeel de periode der ver
volging wegens oorlogsfeiten af te 
sluiten en laat toe genadem aatrege- 
len te nemen ten aanzien van de bij 
verstek  veroordeelden. Het bekwam 
echter de meerderheid niet en de Mid- 
denafdeeling met 4 tegen 2 stemmen
f & l  ° v é ° ï f e ^ ca,S u ü S ï iA .F n

Bij het onderzoek van de litt. B en 
C van hetzelfde artikel, betreffende de 
daad van m edewerking met den v ij
and en van verk likk ing , ste lt een lid 
voor deze litt. B en C te vervangen 
door den tekst van het vörenvermelde 
subsid iaire voorstel.

Naar het zeggen van het achtbaar 
lid, biedt deze combinatie het tw ee
voudig voordeel :

1. Van het beginsel zelf van het 
wetsvoorstel en de hoofding ervan te 
behouden voor de politieke m isdrij
ven ;

2. Van de bijzonder hate lijke  g e 
vallen van verk likk ing  of van mede
w erk ing met den vijand van am nestie 
te laten uitslu iten .

Dit amendement werd afgewezen 
met 3 stemmen tegen 3 en 1 onthou
ding.

De litt. B en C van het eerste a r t i
kel ondergingen hetzelfde lot.

D aaruit volgt dat het eerste artike l 
van het voorstel tot den enkelen tekst 
van litt. A is iiigekort geworden.

Art. 2. — Bepalende dat de R aads
kam ers of de Kamers van inbeschul
d ig ingste lling  de openbare rechtsvor
dering voor vervallen kunnen verk la
ren onder de voorziene voorwaarden. 
— Aangenomen.

Art. 3, 4 en 5. '— Beperken de u it
w erk ing van artik e l 1. — Inderdaad. 
A m nestie : 1. Geeft aan den veroor
deelde de hem ontnomen eereteekens, 
tite ls, graden, openbare ambten, be
trekkingen en bedieningen niet te ru g ;

2. Kan niet aangevoerd worden, 
noch tegen de rechten van den S taat 
noch tegen die van derden ;

3. Is niet toepasselijk  noch op de 
vreem delingen noch op de Belgen die, 
in een vroeger v ijand ig  land, een open
baar ambt hebben bekleed. — A ange
nomen.

Het geheele wetsvoorstel, waarvan 
het eerste artikel tot de litt. A werd 
beperkt, werd aangenomen met 4 te
gen 2 stemmen en 1 onthouding.

BESLUIT. — De leden van de mid
denafdeeling zijn bet er over eens om 
te verk laren  dat er sommige genade- 
m aatregelen  dienen genomen te w or
den, niet alleen ten aanzien van de op 
tegenspraak veroordeelde personen, 
m aar in sge lijks ten aanzien van de bij 
verstek  veroordeelden, aangezien nie
mand meer verlangt de prikkelende 
debatten te heropenen, welke de open
bare denkw ijze en de sociale orde 
verstoren.

Echter ten overstaan van de uit- 
eenloopendheid der gevallen en dc 
moeilijkheid een ju iste lijn  te trekken 
tusschen de zoogezegde misdaden en 
die van gemeen recht, neigen de eenen 
over naar de gedachte van het genade- 
recht te verm eerderen, de anderen zijn 
van gevoelen dat, tien jaren  na den 
wapenstilstand en tegenover den on- 
gelijken  m aatregel der gew'ezen von
nissen, er niet een verminderde g e 
nade, m aar wel de gunst van amnestie 
noodzakelijk is. Daarenboven kan het 

I land geen betere gelegenheid vinder, 
I om een openbaar bew ijs te geven van 
1

UIT DEN PIJLKOKER
Zii die jongens hebben weten of t i e n  

fusiljeeren in het Belgisch leger, zoo- 
als te Luik, Waalhem, Oude-Capelle, 
Pohnchove en elders, worden dringend 
verzocht hun adres mee te deelen en 
zoo mogelijk een geschreven relaas 
van de feiten die ze biiwoonden, aan 
WARD HERMANS TE HEYST-OP- 
DEN-BERG. Aarzelt niet het vandaag 
nog te doen. Er ziin getuigen te Deer
lijk, Sint Niklaas-Waas, Roeselare, dat 
die al beginnen met ons in te lichten.

De regeering en de amnestiekwestie.
W anneer zullen we eindelijk eens 

vernemen w at de regeering  in zake 
am nestie zinnens is? 'H e t zou ons dun- 
kens gaan tijd  worden om toch eens 
in deze belangrijke aangelegenheid 
positie te kiezen.

Is het w aar w at de franskiljonsche 
kranten schrijven? Heeft de regeering  
van bij haar sam enstelling positie ge
kozen tegen am nestie? M aar als dat 
w aar is w at doen de hh. Heyman en 
Carnoy dan in dat m inisterie, zij die 
beweren am nestie te w illen. De h. Car
noy verklaarde no? iets d e r le i! iks oj- 
zijn laatste  spreekbeurt te Assche.

isaa r  aan leid ing van deze redevo'i- 
riner schreef L ’Independance beige van 
20 M aart 1.1. :

«Zeker, de heer Carnoy beeft ge
sproken als katholiek-dem ocraat en 
als m an-van-zijn-partij, vergetend dat 
hij m inister is en deel u itm aakt van 
een regeering  die beslist de am nestie 
uit haar program m a heeft geweerd. 
Hoopt de heer Carnoy, samen met 
andere democraten de regeering  op 
haar eerste besluit te doer" terugkee- 
ren ...»

W anneer zullen we eindelijk iets 
did voorw aarde: geen am nestie? Heb
ben Heyman en Carnoy die voorw aar
de aanvaard om m inister te wórden? 
En spreken ze nu m aar voor am nestie 
om zand in de oogen te werpen? Men 
zou dat wel g ra ag  weten.

De openbare meening in Vlaanderen 
en de amnestie.

Het artike l uit de Indépendance bel
ge w aaru it we hier boven iets citee- 
ren, tracht nog eens te bew ijzen dat 
de openbare meening in V laanderen 
tegen amnestie gekant is.

Het spreekt van zelf dat het proza 
van den heer V. Diericx, waarop we 
hier verleden wreek antwoordden, er 
ook wordt bijgepaald .

Om te bewijzen hoe w ein ig de h^er 
D iericx nog de opvatting van zijn par
tij verto lkt zal het volstaan er op te 
w ijzen dat geen enkel van de drie

zijn zedelijke kracht en van zijn hecht
heid.

Plet Parlem ent zal er over beslissen. 
Een dringende oplossing is geboden. 
W ij noodigen de Kamer uit een w erk 
van begenadiging, van sociale bevre
d iging en v ui politiek doorzicht tot 
stand te brengen.
De V erslaggever, De Voorzitter.
J . VAN DEN EYNDE. E. TIBBATJT.

De schaamteloosheid der Waalsche 
Socialisten.

In het verslag  van onzen Collega 
wordt de beteekenis der Amnestie zeer 
nauw keurig  aangegeven — het is de 
verk laring , vah Wege de wetgevende 
macht, dat de <geam nestieerden m is
daden als «oodau ig  niet hebben be
staan.

Ondanks onze vergetensgezindbeid 
kunnen w ij niet^toetreden tot een for
mule zoo zeer onbeperkt en zoo zeer . 
strijdend met de geschiedkundige 
waarheid Onzes inziens, zijn de onder 
den oorlog gepleegde misdaden, welk- 
danig deze ook waren, gepleegd ge
worden en mogen niet geam nestieerd 
worden. Onzes inziens, zijn al de +e- 
kortkom ingen tijdens die verstoorde 
periode thans vatbaar voor vererv ing , 
zonder hernem ing van het onderzoek 
en de behandeling der afzonderlijke 
gevallen, zonder de misdaden van po
litiek  uitzicht te onderscheiden van de 
andere.

Iedere m aatregel die voor gevolg 
zal hebben de in zekere middens door 
deze veroordeelingen verw ekte ver
b ittering  te doen verdw ijnen, om ieder 
voorwendsel te ontzenuwen, dat van 
aard zou zijn een voor de nationale 
tredachte v ijandige g isting  te doen 
ontstaan, kan op onze toetreding re
kenen, te rw ijl hij het teeken zal zijn 
van de genadigheid die aan de sterke 
machten past en hij aan de an ti-natio 
nale elementen ieder voorwendse' zal 
ontnemen om zich voor verdrukten te 
doen doorgaan.

T. DESTREF 
J . MERLOT.



weekbladen die de katho lieken u itg e 
ven in ’t kanton G eeraardsbergen, de 
verdediging van den heer D iericx en 
zijn oud-m annekenshaat durft opne
men.

De G eeraard sch rijft :
«En toch komt er am nestie al k re 

gen al de franskiljons a l de k leuren 
van den regenboog van koleire, er. 
a l schreef men er nog honderd m aal 
meer tegen in «L a L ibre Belgique».

«M et zoo argum enten? Neemt het 
niet kw alijk , m aar ’t is p ie te rig !

«M eent men dat V laanderen nog 
langer dat onrecht duldt.

«D at men eens naar onze buitenge
meenten g aa t met de verk iezing en 
tegen am nestie opkomt.

« De tijd  der «dw ingelanden» is 
voorbij. Er zijn nu «v rije  menschen».

En zelfs oud-schepen J . P ierart 
schrijft in «De V aand rig» :

«W at de am nestie zelve betreft men 
kent den wensch u itgebracht door on
zen gem eenteraad, vragende die zoo 
breed m ogelijk  toe te passen ...

«De bew eging om dit te bekomen is 
niet meer te onderschatten in het 
V iaamsche lan d ...»

Zoo is de toestand in het kleine 
Zuid-Oost-Viaamsche stad je aan de 
taa lgrens !

In andere gezonder V iaamsche stre
ken moet de toestand nog beter zijn 
en toch gaan  dè franskiljons voort 
met moorelen w ij z ijn  de m eerder
heid !

EENIGE CIJFERS.

Prof. Baudhuin heeft uitgerekend 
dat in 1927 voor 2750 m iljoen frank 
aan dividenden is u itgedeeld gew or
den.

De stille groei van een gedachte.
Het aarts-conservatieve «H andels

b lad» van Antwerpen schrijft tegen 
de cen tralisatie die de Belgische m ees
ters hier à 1’ in star de P aris doorvoe
ren en het brave Belgisch blad besluit :

«De Fransche cen tralisa tie  moet een 
of anderen dag tot gevo lg  hebben dat 
de al te s trak  gespannen banden sprin
gen en dan staat bestuurlijke schei
ding voor de deur».

Of misschien nog iets anders, braaf 
Handelsblad !

West-VIaamsche humor.
K areltje w as gevraagd  op de maal- 

tid bij Piernoom. Ten elven issen hal 
daor en begunt t ’ eten.

Piernoom die w as bluven hangen 
in d 'erberge bai d’andere fam ilie, 
komt ten twauven t ’us en is stif ver- 
wounderd dat K areltje  bekans olies 
binnengespeeld het.

— Oh! zegt K areltje  mai zin gebrei- 
en buiksche, kommen ik  ten elven en 
’k eet voor tw auY e .

Ontwapening?
Er werden sedert den oorlog en tot 

nog toe 38 zittingen van den V olken
bond en van den raad aan het ontwa- 
pen ingsvraagstuk besteed, 120 z ittin 
gen van het kom iteit werden er door 
in be3la g  genomen en 111 besluiten 
getroffen.

ïn tusschentijd  bouwt men kru isers, 
oorlogsvliegtu igen, forten, fabrikeert 
en verfijnt men de bewapening, zoekt 
men in laboratoria enz., naar de g e 
vaarlijk ste  en de w reedste moordgas- 
sen.

Hoeveel eenvoudiger zou de ontw a
pening zijn  indien men in alle landen 
met zooveel ijver aan de vern ietig ing  
van het oorlogsm ateriaal w erkte .

Bij een liberaal recept.
Een liberaal blad sch rijft : «N iets is 

eenvoudiger dan een politiek mandaat 
te kapen ! Het is voldoende een idee 
te hebben».

W e leiden daar uit af dat de liberale 
partij hoe langer hoe minder ideeën 
heeft.

Zaken in België in 1927.
Gedurende 1927 werden in ons land 

zoomaar 751 nieuwe naamlooze ven
nootschappen met aandeelen gestich t 
met een gezam enlijk  kap itaa l van
2.678.118.000 frank.

Bovendien kwam en er 211 koopera- 
tieven en kredietverbonden tot 9tand, 
met een gezam enlijk  kap itaa l van
15.599.000 frank.

Niet minder dan 6Û8 naamlooze ven
nootschappen verhoogden hun kap i
ta a l met 3,371,530.000 frank.

Gedurende 1927 werden 212 ven
nootschappen met een kap itaa l van
449.962.000 frank, ontbonden, evenals 
84 kooperatieven en kredietverbonden 
met een kap itaa l van 7,396,000 frank.

Van al deze nieuwe vennootschap
pen lig t de ak tiv ite it van 703 in B elg ië 
van 20 in B elg ië en in het buitenland 
en van 28 in Kongo. Van 751 hunner 
zijn  er 494 w aarvan  het kap itaa l meer 
dan 1 m iljoen bedraagt.

Welke zijn de beste zaken?
Wrelke zijn de beste zaken h ier in 

ons land? Ja-, welken m aatstaf zou 
men zooal gebruiken. W e kunnen niet 
beter nemen dan het ten honderd u it
betaald aan in terest volgens het be
legd kapitaal.

De g lasfabrieken  komen aan het 
hoofd, 36,28 t. h , en dan : spoorwegen 
27.95 t.h .; electrische tram s, 25 31 t.h .; 
bloemmolens, 22.58 t.h. ; m ijnen, 19.76 
t.h .; papier, 17.92 t.h .; beursverrich
tingen, 16.45 t.h .; schouwburgen 15.64 
t.h. evenals hotels en bioskoopen; 
electric ite it, 14.78 t.h.

Men heeft dit li js t je  slechts de door- 
loopen om de oorzaken van het stijgen  
der levensduurte te kennen

LANDDAG TE KESTER
op 3  M e i 1 9 3 8

Tekst der rondges*uurde Uitnoodigingen :

MIJNHEER DE VOORZITTER,

Wij hebban de eer er Ued. aan te herinneren dat de jaarlijksche Landdag der 
Viaamsche Nationalisten, dit jaar voor de 9e maal plaats heeft te Kester, op 6 Mei.

De voorvallen van verleden jaar hebben het bewijs geleverd dat de Belgische 
overheid den Landdag dood wil 1

Wij zijn de meening toegedaan dat de Landdag kan dood gaan, niet door het 
opzet der Belgische regeering, maar alleen door den wil of liever door het gebrek 
aan wil van het Vlaamsch-Natlonale Vlaanderen.

Op 6 Mei 1928 zal het uitgemaakt worden of het mogelijk blijkt, in 1930, aan 
de poorten van Brussel zelf, ten aanzien van duizenden vreemdelingen, eene groot
sche, machtige, overweldigende betooging in te richten, die a lle Belgische macht
hebbers ten spijt gelden zou als de bewuste en dadenzwangere uiting van ons onver- 
woesthaar geloof in de nakende Vlaamsch-Natlonale eindzege.

Het woord is nu aan de Viaamsche Nationalisten !
Wij noodigen de vereeniging, waarvan gij voorzitter zijt, DR1NOEND uit aan

wezig te zijn, op voormelden datum, te 2 uur namiddag ln de dorpskom en verzoe
ken U, hieraangehecht toetredingsbulletijn te willen sturen aan het adres van onder- 
geteekende. Met de meeste hoogachting,

STAF DECLERCQ, VI. N. volksvertegenwoordiger.
N. S . — Het inrichtingskomiteit deelt mede dat er 2000 fr. premies zullen uit- 

gereikt worden, waarvan 200 fr. vooraf aan elke muziekmaatschappij van minstens 
20 spelende leden.

O E

M olenstraat, 57 , A a ls t

In verstandhouding met de leden van den partijraad, met de inrichters van der 
Meiiandoag te Kester, besloot het Inrichtingskomiteit de op 22 April te Aalst belegde

Algemeene Betooging
te verschuiven tot ZONDAQ 10 JUNI a .,  ten einde het wellukken van dec landdag 
te Kester in geenen deele te kompromitteeren.

Het « Inhuldiglngskomitelt Vlaamsch Huis » hoopt, dat deze blijk van Vlaamsch 
nationalistische solidariteit door alle afdeelingen zal gewaardeerd worden en dat :

1° Elk tïouw- en arrondissementsbestuur dien dag en de onmiddellijk voorafgaande 
Zondagen zullen vrij houden.

2° De tientallen afdeelingen die hun toetreding reeds stuurden die zuilen behouden 
en de propaganda voor de inschrijving zullen doorzetten.

3° De gouw- en arrondissementsbesturen maatregelen zullen treffen opdat het 
kankter der betooging waarlijk algemeen zou zijn door een algemeene deelname.

Het Inhuldljngskom iteit geeft anderzijds alle zusterafdeell» gen de verzekering den 
)0schlkbaren tijd te bes<eden aan de voorbereiding van een schitterende ontvangst.

Ten einde de feestelijkheden ook nuttig te maken richten we een tentoonstelling 
o :

a) Van alle fotos van Viaamsche leiders van 1830 tot heden.
b) Van alle boeken, vlugschriften en uitgaven van belang over onzen strijd ver

dienen.

Kath. VI. Nat Verbond.
W aarom bekomen wij geen Amnestie ? 
Hoe bedriegt België ons ?

Zaterdag a.s. 31 Maart, te 7 .30 uur s avonds, spreekt Adv. HOORNAERT over dit belangrijk onderwerp.Houdt dien avond vrij ! Iedereen welkom.
Een Ontwérp van

Belastinghervorming

H et congres van den Bond der B e
lastingbeta lers nam volgende in teres
sante besluiten :

1. De belastingen leveren minder 
stof tot k ritiek  dan de w ijze, waarop 
ze worden geïnd.

2. De fiscale inquisitie is verw erpe
lijk  en moet worden afgescnaft.

3. De goede trouw  van den belas
tingschuldige zou steeds moeten w or
den aangenomen. Het is aan de adm i
n istratie  bew ijs te leveren van het be
drog, en niet aan den belastingschul
dige bew ijs te leveren van zijn gnede 
trouw.

4. Het is onm ogelijk de b e lastin g 
wetten  str ik t toe te passen, wegens 
de koninklijke besluiten , m in isteneele 
omzendbrieven en beslissingen a lle r
hande, die de w etten  zijn komen vol
ledigen, amendeeren en w ijzigen . V er
eenvoudiging dringt zicli dus op.

5. Niemand wordt beschouwd als on
wetend van de w et. M aar lie t is on
rech tvaard ig  a lle burgers de vol
m aakte kennis van alle be lastingw et
ten op te leggen.

6. De belastingam btenaren zouden 
zich steeds moeten herinneren, dat ze 
evenzeer de dienaars van het publiek 
als de dienaars van den S taa t zijn.

7. Het is noodzakelijk voortaan ;
a. dat de controleur der belastingen 

niet meer in eerste instantie zetele, en 
zoodoende rechter en partij weze ;

b. dat de belastingschuldige geen 
negatieve bew ijzen meer leveren moet 
tegen w illekeurige taxaties daar het 
onm ogelijk is derge lijke  bew ijzen te 
leveren ;

Voor de k leinhandelaars:
1. Het is onrechtvaard ig hun de ver

plichting eener boekhouding op te leg 
gen. M eestal ontbreken hun daartoe 
de noodige kennissen.

2. De belastingzegels en de ingew ik
kelde tarieven  zouden moeten a fge 
schaft worden. Men zou zonder be
zw aar globale, fo rfaita ire  taxatie? 
'J.™ " c ucSiuuiutei a lgen  en net Tijdver
lies, die deze stelsels meebrengen, te 
verm ijden.

3. Het fo rfa ita ir ste lse l zou eer. dub
bel voordeel hebban. Zoowel voor den 
S taa t als voor den belastingschuldige 
zou het de inningskosten en de beta
lingskosten verm inderen; anderzijds 
heeft het de verdienste voor den S taat 
als voor den belastingschuld ige de te 
verwachten uitgaven en inkomsten te 
bepalen.

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 25 M aart, Passiezondag. 
M aandag 26, O. L. V. Boodschap, 

afgestelde heiligdag.
Dinsdag 27, H. Joannes Damascus. 
Woensdag 28, H. Joan. Capistr. E. K 
Donderdag 29, Mis van den dag. 
Vrijdag 30, O. L. Vr. van 7 Weeën. 
Zaterdag 31, M is van den dag.

STADSNIEUWS
APOTHEKERSDIENST. -

’s Zondags is er maar één apo 
theek van stad open Apotheker 
van dienst : Jozef Verhamme, 
Marktstraat.

GELD TE BEKOMEN
op vasten eigendom, om huizen te koo- 
pen, om te bouwen, om gronden of meer- 
schen te kooperi, om handel of nijverheid 
uit te breiden; alle gewenschte en zeer 
voordeelige voor waarden.

Bijzondere voorwaarden voor landbou* 
wers. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

W antje Pleterstraat, nr 40, Iseghem.

Katholiek Vlaamsch Nationaal Verbond.

Zaterdag, den 31 M aart, om 7 1/2 uur 
’s avonds, komt advokaat Hoornaert uit 
Brussel, spreken over :

1. Waarom wij ç e e n  am nestie bekomen;
2 . Hoe B e lg ië  on s bedriegt.
Gezien de belangrijkheid van deze

voordracht worden alle Viaamsche natio
nalisten aangewabkerd dezen avond vrij 
te houden.

Hebt ge ai loten voor den tom» 
bola van de Viaamsche Harmo
nie op Beloken Patchen ?

Erg M oto-ongeluk

Maandagavond rond 8 1/2 uur, werd 
de heer Dr Desmet geroepen bij een pa
tiënt te Ledeghem.

Daar zijn auto onbruikbaar is, wendde 
hij zich tot den loodgieter G. Gheklere 
om hem per moto naar Ledeghem te 
voeren. Bij het naar huis komen kwam 
er defekt aan den motor met het gevolg 
dat beide personen ten gronde werden 
geslingerd en zich in deerlijken toestand 
bevonden wanneer men hen vond op de 
plaats van het ongeval. Zij werden 
overgebracht naar de kliniek te Meenen, 
waar men hun toestand hoogst bedenke* 
lijk vond en den heer Desmet D insdag’s 
morgends het H. Oliesel toediende.

Woensdag morgend is de heer Desmet 
aan de bekomen wonden overleden. Hij 
laat eene weduwe na met 4 kleine kinde
ren. De heer Gheklere zal, zoo er zich 
geene verwikkelingen voordoen, binnen 
een paar dagen naar Iseghem kunnen 
overgebracht worden.

We hopen dat dit smartelijk ongeval 
geen tweede slachtoffer zal vergen.

Baldadigaards hebben in den nacht 
van Dinsdag laatst de onlangs ver
nieuwde voorgevel. van het huis van 
Adolf Kerckhof Seynaeve in de Roese
laerestraat, met Inkt besmeurd. Het is te 
hopen dat deze nietdeugen, die reeds 
driemaal in den laafsten tijd dergelijke 
streke uitgehaaid hebben, in de handen 
der politie zullen terecht komen en hunne 
welverdiende straf niet zullen ontloopen.

Eigen Leven.

b aan d ag  2n April a . s ., geeft de sym
phonie van Eigen Leven een prächtigen 
muziekavond, met een goed gevuld en 
degelijk programma dat we toekomende 
maal meaedeeien.

Alle liefnebbers zullen er aan houden 
dien avond gezellig te komen over
brengen.

De wetgeving over ziekte

en invaliditeitsverzekering

IN ENKELE LANDEN

Aandeelhouders van ’t VI. Huis.
-«■ . '■'* KJU4*\* actiidv^l-

houders veel r ijke menschen zijn. W ie 
zei daar ook weer dat de V iaamsche 
N ationalisten geen practische men
schen z ijn ? Er zijn  er nochtans wel 
eenige andere die niet veel geven oin 
hun kap itaa l en die bij de u itbetaling 
hun in trest hebben laten staan. Indien 
die kap ita listen  hun centen toch w il
len opstrijken zal hun daartoe de g e 

legenheid gegeven worden na P a 
schen

Mtuiek.

Steeds rapper en rapper g aa t de 
verkoop van de tombolaloten. W ie er 
nog begeert, m ag er niet op slapen 
noch er over denken, h ij doet best 

met er zoo gauw  m ogelijk  te koopen.
Dit zou geen enkel V laam sch N atio
nalist mogen nalaten.

Allo, veel k le in tjes maken een groot 
en met dat «groo t» maken we een 
sterk  muziek. Begrepen? Vooruit dan !

BU RG E U JK E  STAND

Geboren:

Roger Plets, zoon van Georges en Urb.
Vandenbulcke. Hendekenm. 29b.

Jozef Ledoux,zoon van Reml en Flavie 
Demets, Vandenbgl. 27.

Edgar Verbrugge, zoon van Lucien en 
Yvonne Bourez, Zegepl. 4 .

Carolus Kldey, zoon van Felix en Laura 
Beernaert, Rousselarestr. 57.

MarleOosterlinck, dochter van Mlchaöl 
en Julia Vangroenweghe, Nederw. 42.

Joseph Vercouter, zoon van Albericus 
en Ida Decroix, Brugstr. P.

SHvaln Vanbeylen, zoon van E ^ile en 
M ’ rla Gheysens, Bellev.str 245 b .

M aria Carlier, dochter van Camillus 
en M aria Flets, Molstr. 207.

Herman Vanhauwaert, zoon van Phl 
1 'mln en Rachelle Demeurlsse, Ommstr.

M^rie Antoinette Vanbeylen dochter 
van Benoni en Regina Vandenbulcke.
Gentstr. 43.

Yo'anda Verledens, dochter van Hector 
en Magdalena Parmentier, V. D. B 10 

Daniel Naert, zoon van Jules en El.sâ 
Houvrè, Boschm.

Overlijdena :
Cecilia Horrè’s, 1 j .  dochter van Con

s ta n ts  en Helena Beernaert.
Leonie Dewolf, dienstm. 65 j .  dochter

van Ludovicus en Bonne........
Jan-Ba tlst Vanmillaerts, zb. 85 i. 

wedr van Emma D’hont. ■
Celina Vandeputte, huish. 62 j. vr. I NIEUW ! 

Jules Devlieger.

Onze lezers m aakten reeds kennis 
met de tekst van het wetsvoorstel 
Heyman en consoorten, alsm ede dat 
van Jaun iaux .

De socialisten gaan echter in groote 
trekken  akkord met het eerste pro- 
jek t, zoodat daarrond dan ook wel het 
debat zal gaan.

H ieronder publiceeren we, w at reeds 
m andere landen op gebied van z iek te
verzekering is tot stand gebracht.

De nieuwe Fransche wet.

De nieuwe w et op de sociale v er
zekeringen in F ran krijk  c.r.ivat de r is i
co’s tengevolge van ziekte, v ro eg tij
d ige invalid iteit, ouderdom, overlij
den; ze voorziet daarbij in gezirtstoe- 
lagen, in b ijd ragen  wegens moeder
schap en werklooshe-id.

Verplicht verzekerd zijn alle loon- 
trekkenden van beide geslachten, van 
w ie het to taal jaar lijk seh  inkomen niet 
meer bedraagt dan 15.000 f i.  w elke 
grens verhoogd wordt met 2.000 fr. 
voor elk  kind, te beginnen met het 
tweede, dat ten laste van den verze
kerde komt. Anderen kunnen zich vrij 
verzekeren.

De middelen voor de uitkeering 
worden gevonden uit een b ijd rage van 
10 ten honderd van het loon van den 
verzekerde tot een maximum van 
15.000 fr. per ja a r , w aarvan een helft 
ten laste komt van den verzekerde en 
de andere helft ten laste van den 
w erkgever.

D e‘verplichte verzekering  geldt tot 
het 60e ja a r , doch de verzekerde kan 
de u itkeering  van zijn pensioen uit-
 ̂1 11 ̂  ~ — * A - ti ?X Ai 11 fl f*

M et betrekk ing  tot de verschillende 
risico ’s, welke de verzekering  omvat 
moge het volgende worden opge
m erkt :

Ziekteverzekering. — Bij ziekte 
heeft de verzekerde recht op genees
kundige, pharm aceutische en chiru- 
gische hulp, op prothesemiddelen, zie- 
kenhuisverpleging en eventueel be
handeling in een andere inrichting, in
dien hij deze noodig heeft, a lles van 
af den eersten dag der ziekte gedu
rende zes maanden. De echtgenoote 
en n iet-loontrekkende kinderen bene
den 16 ja a r  van den verzekerde heb
ben recht op het zelfde.

Om op het een en ander aanspraak 
te kunnen maken, moet de verzekerde 
gedurende 60 dagen tijden de drie aan 
de ziekte voorafgaande maanden zijn 
b ijd rage betaald hebben.

De verzekerde betaalt 15 à 20 ten 
honderd van de kosten wegens me
dische hulp en 15 ten honderd van de 
kosten der medicijnen. V erder heeft 
hij recht van v rije  artsenkeuze.

De verzekerde heeft voorts bij z iek 
te van af den zesden dag en gedurende 
6 maanden recht op een u itkeering  
per w erkdag tot een bedrag van 50 
ten honderd van zijn dagiocn, welk 
bedrag in enkele gevallen  tot 60 ten 
honderd daarvan kan stijgen .

Moederschapszorg. — Gedurende de 
zw angerschap en zes maanden na de 
bevalling hebben de verzekerde en zijn 
vrouw recht op medische en pharm a
ceutische hulp op den voet van de z iek
teverzekering. Zes weken voor en na 
de bevallingheeft de verzekerde ïech t 
op een u itkeering  op denzelfden 
grondslag a ls ingevo lge de z iektever
zekerin g ; zij moet echter gedurende

voor m eer dan 6ó ten honderd inva- 
lied is, heeft recht op een invalid iteits- 
rente. Het bedrag daarvan wordt ver
schillend berekend, o. a naarm ate de 
verzekerde voor of na zijn dertigste 
ja a r  tot de verzekering  toetrad, enz. 
Zoo zal het pensioen, wanneer de ver
zekerde vóór z ijn  dertigste ja a r  toe
trad, m instens 40 ten honderd van liet 
gem iddelde jaarloon bedragen, te rw ijl 
het voor elk  ja a r , dat de arbeider 
langer dan 30 ja a r  verzekerd is. met 
1 ten honderd verhoogd wordt tot 
hoogstens 50 ten honderd. Het inva
liditeitspensioen wordt voorloopig toe
gekend voor een tijdsduur van 5 jaa r  
en wordt ingetrokken, wanneer de in
valid iteit beneden 50 ten honderd 
daalt. Gedurende den tijd , dat de ver
zekerde pensioen trekt, heeft h ij recht 
op geneeskundige en pharm aceutische 
hulp. Is genoemde periode van 5 ja a r  
verstreken, dan kan, na medisch on
derzoek, het pensioen eventueel defi
nitief worden toegekend.

Toeslagen. — De u itkeeringen in
geval van ziekte, invalid iteit, zw anger
schap of overlijden worden voor elk  
kind beneden 16 ja a r , dat niet in loon
dienst is en ten laste van den verze
kerde is, als volgt verhoogd: het zie
kengeld met 50 centiemen per dag, de 
invalid iteitsrente met '00 fr. per jaar .

Organisatie ea uitvoering. - - De
uitvoering der sociale verzekering is 
opgedragen in elk  departem ent aan 
een departem entale kas en aan een 
aan ta l z.g. «prim aire kassent>. L a a ts t
genoemde, w elke gevormd kunnen 
worden door onderlinge verzekerings-
m aats('haoniien of federaties daarvan 
door vakorgan isaties, en;>.., voorzien 
in verschillende uitkeeringen.

De d istrictkas d raag t aan de p ri
m aire kassen een deel van de b ijd ra
gen over, overeenkom stig de risico's, 
w aartegen  zij de aangeslotenen ver
zekeren ; de d istrictskas is verant
w oordelijk voor de handelingen der 
prim aire kassen.

Teneinde de gem eenschappelijke be
langen beter te kunnen behartigen 
kunnen de departem enteele kassen 
zich vereenigen tot een nationaal ver
bond. De kassen staan  onder toe/icht 
van het N ationaal Bureau voor Sociale 
V erzekering en verder onder eontóle 
van den M in ister van Arbeid en van 
den algem eenen dienst van toezicht op 
de financiën.

Beheer. — Een Nationaal Bureau* 
voor de Sociale V erzekering is belast 
met het toezicht op de uitvoering der 
w et, daarin  b ijgestaan  door d istricts- 
en departem entale diensten.

Ingesteld wordt voorts bij het M i
n isterie van Arbeid een Hoogere R aad 
voor de Sociale V erzekeringen, belast 
met het onderzoeken yan alle v raag 
stukken, rakende de u itvoering der 
wet en het uitbrengen van advies over 
a lle wetsontwerpen en reglem enten, 
op de sociale verzekering  betrekking- 
hebbend. s

Dit college bestaat o.a. uit R a in e r
en Senaatsleden, vertegenw oordigers 
der verzekeringskassen , vertegen
woordigers van verschillende openba
re diensten en instellingen, enz.

Financieele waarborgen. — De u it
keeringen, w aarin  de wet voorziet,

dien tijd  allen loondienst staken. De d c ' î c s c h î l ^ ^

Ä  r t l  dI n ï i f ?  W W  «  *"=» « k o n  is,verzekerde, die haar eigen kind voedt, 
heeft recht op m aandelijksche ti ela- 
gen van 100 fr. gedurende de beide 
eerste maanden, welk bedrag geleide
lijk  verm indert tot een u itkeering  van 
15 fr. gedurende de tiende tot en met 
de tw aalfde maand. Indien de moeder 
niet in staa t is, zelf haar kind te voe
den, dan kan z ij een toeslag  voor melk 
ontvangen, w elke in geen geval hoo
ger m ag zijn  dan de 2/3 van de g e 
middelde prem ie voor zelf voeding.

Invaliditeitsverzekering. De ver
zekerde, die na 6 maanden van ziekte

dat de financiën der verzekeringskas
sen en herverzekeringskassen  te bo
ven g aat, dan kan voor een bepaalde 
periode besloten worden, de u itkeeriu- 
gen van een of meer kassen te ver
minderen met hoogstens 10 ten hon
derd, eventueel de voorwaarden om 
voor een u itkeering  in aanm erking te 
komen, te verzw aren, of de b ijdragen 
der w erkgevers en w erknem ers elk 
met hoogstens 1 ten honderd te  ver- 
hoogen. In geen geval echter m ag de 
u itvoering van de wet zw aardere la s 
ten op de algem eene begrooting leg 
gen dan die, w aarin  de w et voorziet.

JUDAS
Gedenk overal

het Bormsfonds T̂“' RUTTEN

door Cyriel VERSCHAEVE

NIEUW I

Prijs 10 fr.

FELIX TIMMERMANS
Prlj a 50 tr.



Sociale Syndikate

KRONIcJK
W at er gebeurt zonder de 

V ajtverern ïg ing.
W e bezochten verleden week Cools- 

camp en hadden een vergadering  mét 
een tien ta l w erklieden uit de fabriek 
W ybo gebroeders. Deze W erklieden 
legden hun klachten bloot, en we be- 
statigden , dat de u itbetaalde grond- 
loonen m eestal te klein  waren, dat 
de verhooging vopr duurleven 5 t.h. 
min was dan overal elders, dat voor 
p loegw erk de gewone speciale verhoo
g ing  van 12 t.h. n iet betaald  werd, dat 
de wevers geen w achtvergoeding ken
den, dat overw erk nooit speciaal v er
goed werd enz....

Een kleine berekening deed ons het 
te kort aan loon voor iedere werkm an 
schatten op ongeveer 20 fr. per week, 
hetzij 1000 fr. per ja a r . Voeg daarbij 
dat niemand durft te k lagen  over g e 
lijk  w elke behandeling, en dat die 
w erklieden zich daarom trent voelen 
als de nergers ergens op een u itbating 
in Kongo.

Op ons aandringen deden hoogerge- 
noemde w erklieden zich vereenigen, 
en we besloten verbetering na te s tre 
ven. 't ^ loet z ijn  dat er w eeral een 
lafaard  tusschen zat, w ant de M aan
dag  daarop volgende werden drie 
dezer werklieden doorgezonden om
dat ze opruiers waren, en omdat de 
patroon — die zeer lie flijk  is — met 
de Syndikaten geen zaken w il. ’s M id
dags werd een dezerdrie terug  ontbo
den en de patroon vroeg hem of hij 
wilde terugkom en aangezien een na
der onderzoek hem bewezen had, dat 
hij (die w erkm an) in die bew eging 
geen schuld had. t ) e  w erkm an w e i
gerde en verzond de patroon naar ’t 
syndikaat.

W e gingen met den patroon onder
handelen, en deze zwoer bij hoog en 
laag  dat er in zijn fabriek nooit met 
of over S y n d ik a t e n  zou gesproken 
worden. H ij was onvereenigd en wilde 
d a t  ook zijn w erklieden onvereenigd 
waren.

W e riepen de werklieden samen, de 
patroon hield ze in 't zicht en slechts 
één enkele benevens de weggezonde
nen, durfde de vergadering  bijwonen.

De geestesgesteltenia.
Volgens een verk laring  van den pa

troon zouden de werklieden voor hem 
. op hun knieën door de modder kruipen 
en we weten dat met W eversm isdag 
tijdens het gewone jaarlijk sch  feest
maal, dat den patroon zijn werklieden
— met hun centen! — aanbiedt, er een 
geronk en geroezemoes was, en ’t g ing  
er van : 'k ga eten weië, tw ee m aan
den 5' t.h. niet gekregen , ’k ga goed 
eten voor zooveel geld, enz...

W anneer zullen deze werklieden 
durven hun recht opeischen? Omdat 
te bereiken spatmen w ij on? beste 
krachten in.

Nationalisme en 
Internationalisme

Ernest Hello heeft geschreven, clat 
alle gedachtenw isseling nutteloos is, 
zoolang beide partijen  geen aan ra
kingspunt vinden in een hoogere, meer 
algem een erkende w aarheid. Op zich 
zelf is deze opm erking van den be
gaafden Franschm an ongetw ijfeld  
ju ist, doch zij behoeft m. i een aan
vulling. H eeft men eenm aal in een 
hoogere w aarheid  het steunpunt g e 
vonden, waarop volgens Archimèdes 
zelfs de wereld kan morden vertild , 
dan moeten beide partijen  nog accoord 
gaan  ten aanzien .der beteekenis van 
de woorden, die z ij bij hun verdere 
redeneering zullen gebruiken. W aar- 
deering van de leer der significa is 
derhalve voor een vruchtbare gedach
tenw isseling een eerste vereischte.

W at is nationalism e?
«N ationalism e» is een veel gebru ikt 

en, sedert den wereldoorlog vooral, 
veelal m isbruikt woord.

Nationalisme is, volgens Koenen’s 
Verklarend Handwoordenboek der 
Nederlandsche ta a l :  «voorliefde voor

eigen vo lk»; «nationaliteitsgevoel» is :
de «sym pathie voor het volk w aartoe 
men behoort».

I Als zoodanig is er een groot onder
scheid tusschen nationalism e eener
zijds en chauvinisme ('in Engeland : 
Jingo ïsm e) en im perialism e ander
zijds.

Chauvinisme (of Jingo ïsm e) is een 
dweepzieke, k le ingeestige vaderlands
liefde, d it is : een geestd riftige  en
grenzenlooze bewondering van a l, w at 
tot eigen kring  of eigen land behoort, 
met k leinachting van al, w at daar 
buiten lig t.

Imperialisme ten slotte is een poli
tiek  van heerschzucht, een streven 
naar wereldm acht, de poging om een 
w ere ld rijk  te stichten of in stand te 
houden door heerschappij o/er andere 

j volken te vestigen of te bestendigen.
* ♦ *

In zijn oorspronkelijke beteekenis 
heeft het woord nationalism e dus niets 
ongunstigs. Het beteekende alleen een 
rechtm atige voorliefde tot eigen volk. 
Deze voorliefde behoeft n iet noodza
k e lijk  met m inachting voor het vreem 
de gepaard te gaan. Voorliefde voor 
het eigene, slu it genegenheid en w aar- 
deering voor het goede in het vreemde 
niet uit.

Ook als strijd leuze heeft het woord 
nationalism e niets ongunstigs. In te
gendeel. Zelfs de heer Carton de W iart 
heeft dit erkend, w aar hij schrijft 
(«De T eleg raaf» , 12 Jan uari 1924) :

«S la  er woordenboeken van vóór 
«tien  ja a r  op na, en ge ziet, dat men 
«het woord nationalism e toen als volgt 
«definieerde : «P o litieke eischen van 
«onderdrukte nationalite iten». Als 
«voorbeelden volgen dan :het Poolsche 
«nationalism e of het Iersche nationa- 
«lisine. A ldus opgevat is het nationa- 
«lism e niets anders (le t wel : het is de 
«heer Carton deW iart, die liet schrijft ! 
«— Sp.) dan de strijd van een volk 
«tegen de overheersching of de tiran* 
«nie van den vreemdeling. Het valt 
«samen met den drang naar vrijheid 
«en naar autonomie».

«H et is geenszins meer dezelfde op- 
«vattin g  van het woord» — zegt Car
ton de W iart verder — «die zichtbaar 
«wordt onder het e tiket «nationaüs- 
«tisch», waarm ede tegenw oordig de 
«politieke partijen  zich tooien, die zijn 
«opgekomen in Duitschland, F rank- 

1 «r ijk , Ita lië  en andere landen, w ier 
«onafhankelijkheid toch volkomen 
«gevestigd  en erkend is. Vo >r die par- 
«tijen  is het woord nationalism e, een 
«speciale vorm, een sterker geaccen-

1 «tticerde vorm van het woord patri- 
«otisine, als w are deze iaarste bena- 
«m ing niet nauw keurig  en k rach tig  
«genoeg meer om te karak teriseeren  
«de trouw  aan een politieke geinecn- 
«schap ...»

De ju iste  beteekenis van het woord 
nationalism e is het eerst in D uitsch
land vervalscht.

Volgens Prins W lad im ir Qhika ver
kondigt het zoogenaamde «nationa lis
me» in Duitschland een afgeronde, 
w ijsgeerige , zedelijk  m ystieke doc
trine, hierop neerkomende, dat de 
im anentie en de concentratie van het 
Godswezen in de nationale eenheid op
treden, om in deze wereld op concrete 
w ijze de bijna pantheïstische taak, 
w aartoe die eenheid geroepen is, te 
verwezenlijken.

Het is duidelijk, dat deze doctrine 
met het w erkelijke , door ons bedoelde 
nationalism e niets heeft te maken. Het 
Duitsche leerstuk is in wezen nauw 
verw ant eenerzijds aan  het Fransche 
chauvinisme (n atuu rlijk  aan de gren 
zenlooze bewondering van al. w at tot 
eigen land behoort, met k leinachting 
van al, w at daarbuiten lig t) en ander
zijds aan het imperialisme (d it is : een 
politiek van heerschzucht, een stre 
ven, om, zoo noodig door een geweld- 
heerschappij over andere volken, een 
wereldm acht te vormen, een w ereld
r ijk  te stichten).

Vlaanderen’s Economische OnnuiMieiing
in  h e t heden

#4. — De huisnijverheid.

M en kan tegenover deze onloochen
bare minderheid der V laam sche n ij
verheid stellen dat aan VKam sch-Pel- 
g ië  het voorrecht der huisnijverheid 
behoort; 98.000 huisw erklieden en 
-wrerksters op het gezam enlijk  geta l 
van 118.000 zijn in de V laam sche pro
vinciën gevestigd,

Het b lijft te zien of het voortbe
staan eener u itgebreide huisindustrie 
in onzen tijd  van hooge industrieele 
on tw ikkeling  op sociaal en econo
misch gebied wel een voordeel is voor 
Vlaanderen. H et ongunstig oordeel 
van nagenoeg alle economisten over 
de huisindustrie is welbekend De v e r
spreide huisarbeiders kunnen niet dooi
de vakverecn ig ing  die h ier u itb lijft, 
invloed uitoefenen op loon en arbeids
voorwaarden. In vele huisnijverheden 
ontmoet men hongerloonen voor u i
term ate langen arbeidsduur en u itbu i
ting  op andere w ijze door de verplich
te w inkelnering (tru ck  systeeem ).

Vele huisindustrieën doorstaan e i
gen lijk  een doodstrijd tegen  de m e
chanische voortbrenging die immer 
m eer zegev iert en de loonen der huis
nijverheid in dezelfde m ate ter neer 
drukt.

M en kan uit d it oogpunt drie wel 
afgeteekende groepen in de huisindus
trie  onderscheiden.

1. De nijverheden w elke in m ede
dinging komen met de fabriekm atige

productiew ijze en w aar He voormalige 
zelfstandige handwerklieden, of fa 
briekarbeiders, of onzelfstandige hu is
arbeiders geworden zijn. Dit was het 
geval zooals w ij gezien hebl en. mei 
de vlasspinnerij en de liinw aadw eve- 
rij. Voor de w everij hcudt de hand
arbeid zich nog in leven door het u it
betalen van zeer lage loonen. Doch 
daar ook m ag de grens niet over
schreden worden en die grens is thans 
b ere ik t: de handw everij, zoowel voor 
het vervaard igen van wollen en k a 
toenen stoffen als van lijnw aad, houdt 
het op den duur niet u it en verm indert 
van ja a r  tot jaar .

2. De huisnijverheden w elke werken 
voor den p laatse lijken  afzet ot cp b e 
stelling.

Daartoe behooren de k leerm akers, 
de linnennaaisters en hoedenm aak
sters die voor m agazijnen w e-ken. De 
m assale voortbrenging door de ma
chine kan minder kw aad uitrichten 
tegen een bedrijf dat immer iets indi
vidueels in zich sluit, zooals het voor 
dezen arbeid het geval is.

3. De huisindustrieën eindelijk , die 
bij hun u itoefening een zekere vaar
digheid of kunstzin eischen w aartoe 
de machine niet in st;-at is. Het kan l- 
maken behoort tot deze groep en 
schijnt dus eene der m irst bedreigde 
huisnijverheden.

Ziehier hoe de 118 iOO huisarbeiders 
zich verdeelen per provincie (1S9Ó) :

Vlaamsch België Waalsch Belgi«
Antwerpen ............................... 6.802 Henegouwen ............................ .. 5 734
Brabant (B russel en . .euven) 11 304 1  ̂589
Oost-V laanderen ...................... 3 '; 351 Namen ........... .................. y-oo
W est-V laanderen ...................... 41.750 Luxem burg ..................... 437
Lim burg ....................  ............. 1 543 Brabant (N ijvel) ............ 805

T e za.Tien 97 900

Zekere arrondissem enten zijn b ij
zonder r ijk  aan lien n ijverh «’<'«v .• m. 
Zoo geeft de ooteiÜng voor 18^6 liet 
volgende aan ta l huisarbeiders op vorm
de arrondissem enten : B rugge 7.000, 
K ortrijk  10.600, Roeselare 8.700, T hielt 
9.100, A alst 13.300, Oudenaarde 6 100, 
Gent 4.700, Sint NiMaas 5 200 en Den
dermonde 6.300. Slechts een enkel 
W aalsch arrondissem ent kan hierm ee 
g e lijk  gesteld  worden, dit is Luik met
10.000 huisarbeiders waaronder 7.000 
vuurwapenm akers.

Men vond in 1896 in Vlaam sch B e l
g ië  10.100 lijnw aadw evers (K o rtr iik  
4.500, Roeselare 2.152, Thielt 1.831);
3.200 katoenw evers (Ouden? arde 
1.238, K ortrijk  733. Dendermonde 315)
5.200 wolwevers (Thielt 1.101. Oude
naarde 2.608, S int N iklaas 823) : 2.000 
breisters (A alst 932, Sint N iklaas 332, 
Dendermonde 234) ; 3.-)00 handschoen* 
naaisters cn snijders (A alst 1.826, Ou
denaarde 1.337) ; 5 00C' schoenmakers 
(R oeselare 1.173, B russel 1.226 B ru g 
ge 425); 1.250 touw s'.igers (D ender
monde 1.233. bijzonder te Ham m e) ; 
1.600 meubel- en stoelm akers (1.037) 
te Mechelen vooral, en eindelijk 47.000 
kan tw erksters en 1.700 borduursters 
op tulle.

A lhoewel de huisarbeid in België en 
vooral in het V laam sche hnd  zeer ver
spreid is, had deze productievorm w ei
n ig de aandacht getrokken . Quetelet 
had in 1846 de huisarbeiders niet a f
zonderlijk opgeteld. De nijverbeidsop- 
te llin g  van 1896 bestuurd door Prof. 
W axw eiler met m edew erking van Lod. 
de Raet, en de groote Enquête door 
het Arbeidsambt daaraan  vast ge-

Ye zarnen 20.465

knoopt, brachten eerst volledige g e 
gevens. Doch dit bleef alles no^r m aar 
bekend onder de specialisten, toen op 
in itiatief van den heer Kamiel H uys- 
mans, naar de ge lijk aard ige  tentoon
stellingen van Berlijn.. F.onden, F ran k
fort, Zurich en Am sterdam , in de In
ternationale Tentoonstelling van den 
huisarbeid werd ingericht. Zij stelde 
zich ten doel een volledig en nauw 
keurig  beeld van de levensw ijze, de 
“arbeidstoestanden en loonen der huis
arbeiders onder oogen der bezoekers 
te brengen. Door de aanschouwelijke 
voorstelling der industrie (men zag  de 
huisarbeiders aan het w erk ), door ta 
bellen en diagram m en o'/cr de loonen, 
door de u itslagen van een geneeskun
dig onderzoek, door het verzam elen 
van de dokumenten over den toestand 
en de w etgev ing in andere landen, 
werd daar naar gestreefd.

1,eerde.dan ook deze tentoonstelling 
w éin ig  'nieuws aan de deskundigen, zij 
schokte des te gew eld iger het gewone 
publiek. Zoo werd ineens de aandacht 
der openbare meening gevestigd  op 
de ongezonde w erkw ijze en de hon
gerloonen in ta l ' ran nijverheden die 
tot dezen productie vorm behooren.

De heer Kamiel H uysm ans, intus- 
schentijd vo lksvertegenw oordiger g e 
worden, legde den 14 December 1910 
een w etsvoorstel neer tot regeling  van 
de huisnijverheid.

Als voornaamste Vlaam sche huisin
dustrie, en als de 'nee?t levensvatbare 
en voor verbetering gesch ikte, ver
dient de kantnijverheid  een bijzondere 
melding.

Alle Vlamingen 
aboneeren zich 

op ons blad

«Ik ben een overtuigd en onbuigzaam nationalist. Ik eerbiedig de natio* 
nale toestanden en nationale eigenaardigheden. Nationalisme is niet agres
sief : NATIONALISME IS ZELFEERBIEDIGING en zij, die eigen aard 
het meest eerbiedigen, zijn de beste menschen om dien van anderen te 
eerbiedigen». (M ac Donald in eene rede te

Londen, M ei 1924).

Gezond nationalisme is liefde tot eigen volk, welke liefde zich uit in de 
onderlinge samenwerking van door taal, ras en cultuur verbonden menschen, 
om ALLE volksgenooten in de gelegenheid te stellen, de volheid van het 
menschelijk leven, den hoogst mogelijken trap van beschaving te bereiken.

Aan alle opstellers, Tamboers en 
Lezers van «ONS LEVEN».

Dit ja a r  m ag het even jonge stu 
dentenblad zijn v ee rtig ja r ig  bestaan 
vieren. De zoovele'duizende lezers 
welke «Ons Leven» gelezen en herle
zen hebben, zullen even verwonderd 
opkijken dat hun blad zoo’n lang be
staan achter den rug heeft. Het zal 
wel een unicum in Vlaanderen mogen 
geheeten worden : m aar omdat het een 
spiegel is van de jeugd  zoo b lijft het 
blad zoo jong als de geest van doze 
w elke het door de jaren  heen bezorg
den. Voor v ijf ja a r  werd Leuven over
hoop gezet ter gelegenheid van het 
achtste Lustrum , dit ja a r  echter w or
den al de energieën opgeëisch’t voor 
het 13 Groot Nederlandsch Studenten- 
kongres, we houden ons thans op het 
achterplan. Toch houden we male en 
zullen een soort Voor-Kongres uitm a- 
ken.

W e verwachten U allen, ouderen en 
jongeren, sm ijt de alledaagschheid in 
een hoek en doe voor een stond mede 
aan ons leven.

En g ij die niet kunt komen omdat 
de rea lite it haar eischen stelt, keer in 
U zelven, al ware het m aar een enkel 
minuut, en w ijd t een gedacht aan ons 
leven dat ook eens uw leven was.

V rijdag  30 M aart :
2.30 u. Optocht en ontvangst aan het 

station.
3.30 u. Feestvergadering in de zaal 

P atria .
S p rekers : Ir. A. Diimon, gewezen 

hoofdopsteller; M r. P. J . A. Hende- 
rickx, stichter van «Ons Leven».

8 u. A lham bra-theater : opvoering
van de operette Cupido Dictator. 
T ekst van G. M ariens, liedertekst • L. 
Lam brechts; muziek van onzen E. 
Hullebroeck. (Deze operette werd ge
ïnspireerd door het studentenleven te 
Leuven).

T ooneel werken
▼oor Meisje« alleen 
(en voor Kinderen)

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

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

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

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

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

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

Drama in 3 bedrijven 7^0 fr.

NIEUW !
Renier Ysabie. — Viva Christo R ey ! 

M issiespel in 3 bedrijven, actueel en
boeiend. — Spannende volkskunst.

15.00 fr.
Gaston Martens.

H et gouden jube lfeest, 15.00
Tooneelspel in 3 bedrijven 

S in t-P ietersnacht, 12.00
Drama in 3 bedrijven.

De Groote Neuzen, 15.00
B lijspel in 3 bedrijven 

L akske, 
b lijspel in 1 bedrijf 

De S terke Man,
B lijspel in 1 bedrijf 

Kermisleven,
B lijspel in 1 bedrijf,

In één bundel 12.00

Prochievrijers,
Landelijk  spel in 4 bedr. (11 h.
6 d. b ijz .) 20 prijs «N oordstar», 
S taatsprem ie 12.00

M evrouw de Burgem eester, 
Satvrisch b lijspel in 1 bedriif
8 h. 2 d .  * 3,00

De Held der Fransche Ronde, 5,00 
B lijspel in 3 bedr. (8  h. 5 d.) 

Dorpsgezag, 3.50
Blijspel in 1 bedrijf (6  h. 4 d.) 

Derby, 5,00
Spel in 4 bedr. bekroond met den 
d rie jaarlijkschen  prijs voor too- 
neelletterkunde.

Boksers, 5,50
Satvrisch  b lijspel in 3 bedrijven 
(9 h. 3 d.).

Paus Van Haegendonck, 3,50 
Tooneelstuk in 3 bedr., S taa tsp re
mie. M et dit stuk werd in 1922 ’t 
«L and juw eel» gewonnen (7h. 3d.) 

Leentje u it ’t H em elrijk , 2,50 
B lijspel in 1 bedrijf (3 h. 3 d )

De Zot,
Spel van het erf in 3 bedr. S taa ts 
premie (7 h. 1 d.)

The Golden R iver, 5,00
Tooneelspel jn  4 bedr. S taa tsp re
mie (11 h. 3 d.)

Asbjœrnson. — V ertellingen u it het 
hooge Noorden fr. 4,50; geb 5,50 

Joris Baers. — De B ibliothecaris als 
Opvoeder 5.00
De Catalogen 3,75

M. E. Belpaire. — Antwerpen voor 
honderd ja a r  5,00
A ugust Cuppens 9,00
Constance Teichmann 12,00
W onderland, 8 deelen, elk 8,00

Steph. Claes-Vetter. — Stil Leven, 
Roman 16,00
V ertelsels u it het schoone Hemel
r ijk  fr. 4,50; geb. 5,50

H. Cruysberghs. — Onze verlossing6,00
Louisa Duykers. — Zij die getrouw' 

bleef, roman 18,00
Joris Eeckhout. — L ittera ire  Profie

len, 2° deel 20,00
Onze P riestersd ichters

fr. 7,50; geb. 9,00 
Proza van Vlaam sche P riesters

fr. 8,50; geb. 9,00 
Francis Finn. — Diamanten ring 9,00 

Sneeuw itje 12,00
Zijn beste ja a r  11,00

Lod. Lavki. — Fonske 7,00
Kleine Koning 7,00
Levende rots 8,00
Low ieke 5,50
M ijn Broerke 5,50
M ijn Professor 5,50 .
M ijn Vacantie 5,50
Op één ja a r  5,50
Op den toren 7,00

Seumus Mac Manus. — Bij het la a i
ende Turfvuur, fr. 7,50; geb. 9,00 

Dr Jul. Persyn. — A ugust Snieders en 
zijn tijd , 3 deelen, e lk  15,00

Dr Floris Prims. — De reis van St 
Carolus 1724 25,00

Alb. Steenhoff-Smulders. — Sprook
jes uit de Schem ering

fr. 6,50; geb. 7,50 
Jassy Torrund. — Naar ’t Zonneland

22,50
Aug. Van Cauwelaert. — Liederen van 

droom en daad 15,00
Vlaamsche jongeren van g isteren  en 
heden 16,00

Karei Van den Oever. — Kcmpische 
V ertelsels fr. 6,50; geb. 7,50
Palviijoen 30,00

Ernest Vander Hallen. — Begenadig
den 13, U0

Anton Van de Velde. — Lotje, p ret
t ig  speel-verhaaltje in drie deelen 9,00
E. Van Dijck. — De sociale Ingenieur

8,00
A. Van Hoof. — Zonnige Kempen

10,00
te verkrijgen in Boekhandel

VOLKSVERHEFFING.

Leest en verspreidt
De Mandelgalm

Bij «Excelsior» te Brugge verscheen het bundeltje Novellen.

De Strooptocht
VAN

Kapelaan Hermans
Fraai uitgegeven is dit boekje Novellen van den fijnen verteller die Simons is, een onmisbaar iets voor elke boekerij, voor eiken huiskring.Prijst 6 fr. Verkrijgbaar in Boek* bandel «Volksverheffing», Onderwijs* straat, Aalst. Mits storting van 6,60 fr. op postrekening kostenvrij te huis.

(Vervolg en slot).

Versehe houtblokken in de kachel 
gestoken, de borreltjes oog eens vol 
gegoten en M arten vertelde verder :

«W e zagen ge lu kk ig  hond noch 
beest, en buiten 't dorp. in 't b lakke 
veld, ademde kapelaan Hermans meer 
op zijn  getnak. De lucht g in g  open: 
Sterren schoten ad ite r  de wolken a it  
en daar v iel m aar nu en dan een pluim- 
kc tneer. W e spoedden ons re th t naar 
de maatenbosscheo en ik lapte rijnen  
b -m . «W at een vette  kerel !» e e s t k ij, 
V,»  tk : «H ij is  voor o, m ijnheer ae tet* 
foan, n m r  g ij d raag t hem zelf. En 
nu moeten we zoo  rap m ogelijk  maken 
dat we een k w artie rke  van hier zitten. 
M isschien heeft e r  iemand 7an de 
boschwachters het schot booren val

lon en komen ze wel cens leij ken o,m 
ons goedendag te zeggen»

W e liepen tot in den jongen m ast 
achter den Doornboom. Eon goed 
p laatske uitgezocht op 't  hooge — uit 
den wind — en den lichtbak aange
stoken. H ij lichtte nog geen v ijf m i
nuten of tw ee konijnen zaten te spelen 
in den schijn. «V lam !»  zeg  ik en ik  
lap ze met één schot. Ik roep : «B laas 
uit en v lug links op !»

— «En blies kapelaan Hermans het 
licht u it? »

— « Ja , blies hij het licht u it? »
*— «Ik  heb nooit een beteren helper 

gehad. H ij deed a l w at ik vroeg. Tien 
minuten la te r zaten we op den u itkant 
van ’t Broek ; op ‘t hoekske van den 
w ilgenkant opnieuw aangestoken 
lap ik er nog een dikken omver. — 
«V ooru it!» zeg ik. En g e lijk  w e over 
't karspoor schieten, valt de maan 
onder een wolk u it en ik  zie beneden 
een garde-chasse — 't w as Fonske De 
H erat — beenen maken naar 't dorp 
toe, om ons den terugw eg  af te  sn ij
den... Ik laat een «p o tv e r ..»  schieten
— «W at is e r ? »  v raag t kapelaan H er
mans. *k Z eg: «L u ister, zo<f liggen  de 
boeken : de Doschwaehters hebben de 
schoten gehoord en bezetten bon pos
ten. Het veiligste voor ons is hier in 
dat kleine roa&tenboschjc te kruipen 
en er ons koest te houden tot de dag 
ta de lucht komt en er w at volk voor
b ijg a a t ; dan schuiven we m ee». — 
s ’t Is morgen Eerste V rijd ag», ant-

I woprdt_ hij, « ik  moet Qtn half zes i,n 
m ijn biechtstoel z itten  b  — «D at ’s

e rg e r !»  peins ik  en ik  leg  hem hed  
den toestand bloot : «Gaan w e terug  
langs dezen kant — lanes ’t karspoor 
— we stooten op Fonske De H erd t: 
w illen  we ’t Broek uit langs den 
Boschuil, tien tegen één vinden we 
daar Jan  De W olt aan  of om trent d<* 
brug. W e kunnen langs de K eer ne
men, de beek overspringen, m aar dat 
is een groote om weg en 't gevaar be
staat a ltijd  dat we den wolf in den 
muil loopen».

— «Ik  had toen zijn gezicht w illen 
zien !»

— «Ik  ook !»
— « Ja , hij stond daar tw ee minuten 

lang  met zijn dubbelkin op zijn hand. 
En dan ineens: «Ik  heb h e t !»  grinn ikt 
hij. «W ij zijn de berech ting ! W e gaan 
P eerken-T ist bedienen ! Ik stap voor
op ; g ij vo lgt met aangestoken lan
taarn . Zonder vaar noch v rees ! K rp 
omhoog !»

— «A kkerdoem e !>
«M illed ju !»
~  « Ja , ik  lapte er ook een schiet- 

gebedeke uit. «M ijnheer de kapelaan», 
zeg ik, «dat w il ik  met u riskeeren. 
En als ’t lukt, zal ik er m ijn leven 
lang deugd vao hebben. Kom, we s te 
ken eerst onzen bult w eg». — «Geeu 
kw estie van !» bromt hij, «n iets achter» 
totçn; proper afw erken?.

—' «W at een vent !»
«W at een kereJ !»

— «Ik  moest de d ile  konijnen en 
den haas aan zijn  broekriem  knoopen 
çn dien gespte hij om 2ijn  lijf , boven 
zijn toog, onder zijn kapoot. M ijn  g e 

weer haxl ik  voorzichtig geborgen 
onder een hoopbe vlimmen. «S teek  aan 
en vooru it!»  commandeert hij, «over 
den hóogen berm dat ze ons van verrt 
zien afkomen. En ge antwoordt op 
mijn voorbidden met luide stem ,,. Iu 
den naam des V aders.,,»

Ziet ge ons g a an ? ...
De maan kroop w e g ; ’t begon op

nieuw te sneeuwen. En de w eesge
groetjes ronkten. «W ees gegroet, 1 
M aria» — «H eilige M aria , M oeder 
Gods... dood. Amen».

! W ij naderden a l meer en meer het 
brugske. Kapelaan Hermans ziet no£ 
eena om : «H ardi. M arten 1» roept hi; 
«brandt de lan taarn  goed? D raai het 
vlam m etje nog w at op... C 'est ça ... 
V oo ru it!... Glorie zij aen Vader, den

i Zoon en den H eiligen Geest !» — «Ge
lijk  het w as in 't b eg in ...»

En toen springt daar opeens Jan  
De W olf achter een dikken beuk uit 
met den vinger op den trekker van 
zijn g ew eer: «Handen om hoog!» bul
dert hij, «B lijven staan !» Nooit ver
geet ik datgebulder.m aar nog minder 
de daverende stem van kapelaan l h r- 

j taan s: «Op uw knieën, Jan  De W olf.
’ de berechting g^at naar Peerken- 

T is t '»  De loop van d jn  gew eer g^ng 
omhoog, J a n  De W olf viel op » io  
knieën... En met zijn  gow o»e stem. 
zoo kalm  als in de kerk , bad kapelaan 
Hermans voort: «De v ijf g lo rierüke 
m ysteriën ... W ees çegroet, M ar ia ,..»  

t Heb ik toen op m ijn Uppen gebeten 
j om het niet n it te proesten !»

Jak k e  en Den Dobber sloegen op 
hun kniedn van plezier, fa ze w isten 
nog zoo goed boe kapelaan Hermans 
en M arten toen in 't ho>k van den 
nacht in den «Bo^chuil» waren aangw- 
land. Ze hadden er allen te zamen — 
de kapelaan uitgezonderd die moest 
nuchter blijven — een goeie pint op 
gezet. En hun vader za liger had er 
van gegibberd dat hij zeeverde.

D ààr w as het toen. in de plechtige 
stilte  van den nacht, dat ze a lle vier, 
ook Peerken-T ist za liger, aan kape
laan Hermans hadden betoofd 3le ja 
ren hun Paschen te houden op W itten 
Donderdag.

'e Anderendaags, om zijn rol voort 
te spelen, w as P eerken-T ist te bed 
blijven liggen, want, ja , de baron 
kwam  zeit k ijken  hoe ’t  met den h*- , 
rechte ging. I

—* «Die had er het zijne v an l»  be
weerde M arten. «H ij is ook op de pas
torie gaan aanbellen en heeft er kapc ' 
laan Hermans een verw ijt van ge
m aakt een beruchten strooper a ls  mij 
te hebben meegenomen om den fan- , 
taarn  te dragen bij een berech ting !»

— «Eu w at beeft h ij daarop gean t
w oord?»

— «H ij hee lt i i jo  {«si ^ewassefceo, 
o iet w a a r? »

«D at zou ik  denken ! «D at is w aar 
m ijnbeer de baron,? heeft hij g e a n t
woord, «het zou slecbts iemand varj 
groote w aardigheid  mogen zijn dir 
Ons H eer vergezelt. De heste is e igen 
lijk  nog niet goed genoeg. Ik za l de

vulgende m aal eerst naar ‘t  kasteel 
tclefoneeren. En bij voorbaat bedankt, 
m ijnheer de baron, voor uw bereidwil
ligheid. Dat is schoon van u ! . . .»

De baron Ls nooit meer w eergeko
m en...

Drie dagen la te r g af de kapelaan 
een hazen- en konijnenfeest aan al de 
onderpastoors van den om trek ï . . »

Schoen magazijn 
B. Vandenbergne-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Qroote k*-us van mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgenef.

Het huls gelast zich mei herstellingen.

ECZEMA
huiduitslag, roode vlekken, jeuk logen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik vanCadeline-zeep

Te koop In alle apotheken. 
ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.



M i  Mû! ! Gij allen dîè min of meer onderhevig 
zijt aan bir stk walen : Rrorchiet, Griep 
Asth*na, Keelontsteking, Hoesten, Ku 
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe

ailes beproef i h» bt zonder afdo* nd eff' kt te bekomen, indien pij Hopêlons zijt en mismoe
dig, vergiet niet dater  een middel is dat sind? 50 jaren duiztnden en dui/« nden hoprlooze 
gevclien genezen heeft. Neemt ook dit mi J d e l  :

iorsiüaisem Mariin Tonis, Resina zali, microbenpillen
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diépst ingewortelde borstziekten uitroeit en geneest, en aldus 't best voorbehoedmiddel is tegen de tering en ’t zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan M ARTIN  T O M S, Apotheker-Specialist, 11 ü. Wetstraat, Brussel ASTHMA 

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

P R I J Z E N  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 ir., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 Ir., Behandeling ?oor 18 dagen 85 fr .,  Serie van I  weken 185 £r.

Bronweril i e  Areni „M e t  O u d  B i e r  d e r  »
is gekend voor

’t gezondste, klo&kste« aangenaamste

A. Louwaege-Verstraete, Cortemarck

In den

Zilveren vos
Alles aan zeer 
voordeelige prijzen

Ónmogelijke concurentie 

Verzorgd werk 

Trouwe bediecing

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 57, Iseghem

Overgroote keus van alle slach 
van Pelsen en vellen mantels.

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, beilen. telefoon en 

radioinstellingen, wendt u tot 't huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT

HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

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

Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

ZANNEKIN
DUB3EL BLOND BIER;
gezos d, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

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

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

•Vf
N e rin g d o e n e rs , zoekt uw profijt II

De schoonste kinders....

zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

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 !

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tégen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
F * r i j a  * 3 0  f r a n k

die van af den eersten dag de aa r vallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go ;d  gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk ls
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 Jaar duurden.
Tc koop in alle goede apotheken of rechtstreeks b« den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

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

OMDAT
W A .A .H O M  ?
zijn de MONO POEDERS verkieslijk dan alle anders produkten van gelijken aard ?

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

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

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moellijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
In doozen van :

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor St Niklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocolade. Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

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

E ierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In 't klein
Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopers

P I A N O S
B. Van Hyfte

Gent, Nederkouter, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 planos.

p H
0  KET.ZSKf SHE'D VOCfl ALTIJD GENEZEN 1

TE VERKRIJOEN 
ln alle Iseghemsche Apotheken

FAHIILIEZIEKEBOHDI 0LK S B E L M8
UUnSCM HUIS KEINEM
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Oeboorte
Sterfte

En telt reeds meer dan 2000 leden.
WEES OOK VOORUITZIENDE 1

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

on ons blad

M U Z I E K
H U I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(8preekmachlenen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

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

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

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

Van den geestigen schrijver Feux 
TIMMERMANS:

Ingen. Geb.
1. Pallieter, 8« form, fr. 23,— 30,—
2. Schemeringen van den dood

18.—
3. Boudewijn 36 .—
4 De zeer schoone uren van 
Jufvr. Symforosa Begijntje
5. Het Kindeken Jezus ln 
Vlaanderen
6 . Uit mijn rommelkas rond 
bet ontstaan van Pallieter 
en Kindeken Jezus
7. Anne-Marie
8 . Driekoningen Tryptiek .
9 De Psstoorult den bloeien- 
den wijngaard 22,—
10. Het Keerseken in de
Lantaarn 22,—
11. Naar waar de Appelcie
nen groeien 30,—
12 Schoon Lier 30,—
13 Mijnheer Pirroen 12,—
14. En W aar de Ster bleef
Stille Staan 12,—
15. Leontientje 12,—

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

Om deze boeken, benevens vele an
dere te ontvangen, hoeve men slechts het 
bedrag ervan, plus 0 00 fr. voor verzen
dingskosten, met de aanvraag naar het 
bureel te sturen.

22,-

22, -
12, -

3 0 .-
46,50

1 5 ,-

3 0 , -

1 5 , -
3 0 , -
1 5 . -

3 0 , -

3 0 , -

3 9 , -
3 9 , -
1 5 , -

1 5 , -
1 5 , -

OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van t bloed
dENEEST ALLERBEST ÈN OP RADIKALE WIJZE :

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

IN ALLE GOÉDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbussche
4 9 , R IJS E L S T R A A T ' 4 9 ,

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

Prijs 4,50 frank

Hebt gij pijnen in de lenden ?
Kunt gij moeilijk of pijnlijk uw water maken?

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

Zijt gij door Rheumatiek gekweld ? 
Zijn uwe voeten gezwollen ?

Is geheel uw lichaam ontsteld 
door een vullen brand ?

?
Dit alles zijn de zekere kenteekens dat uwe 

N ieren, Blaas of Ls vs rziekelijk zijn en gij zoohaast mogelijk uw toevlucht moet nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

7

Dalila Puien
EN

S am so m ’s Oliebalsem

Ontelbare getuigschriftea van genezin
gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, zijn bet beste 
bewijs dat zij alleen ln staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe
Sloven, Kachels oh Gesvoren

wendt u tot

Germ. GheHiere-Duych
Roeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkulpen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
nolzen. — Groote kens van verlakte 
menagereatoven van de beste merken en 
bulzestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Qazinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

JP rob eert eens
met de produkten van

La
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderltjsten en kaders

Eene schoone voorraad in alle slach 
steeds voorhanden

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEUER E-HUVSE1TR UVT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Trouw e b&dlenlng Lage prljsen

Laat u w e  G e ld za k e n  
v e rz o rg e n  d o o r  de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL 

BijDaDkeD : Antwerpen & üoririlk
Agentschappen :

Brugge, Crombeke, Poperinghe, Harelbeke, Moeskrosn, 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 G H E M  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

■ ■ ■ ■

Waarom hoesten a li BORSTPILLEN LALEMAN 
U radik.ial genezen ?

Waarom koorst of tandpijn Hjden 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 zjjn als U ter apotheek 
Laleman alles kunt verkregen om U ge-, 
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apotheek Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Qendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 63

KORTRIJXSGHE BOUUI- 
• EH HVPÜTHEEKKAS -

BUREEL :

Oroote M arkt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreckdraad 382.

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over 'tkoopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over ’t o vernemen van pacht
h o eve , in Frankrijk.

O p m a k e n  v a n  P l a n s  e n  B e s t e k k e n  

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

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

B ra n d  - Leven • Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O Ï D S
Overtreffen alle andere zwarte pilleken« tegen den hoest !

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


