
«

nHg-jBTjB«.' m .- is

tische bladen, de aanhouding van de 
autonom istische leiders en de a f
schrikking der anderen.

H ieronder volgen chronologisch de 
gewelddaden van het Fransche schrik
bewind :

12 November 1927 : Verbod van het 
autonom istisch dagblad Die Volks- 
Stimme, van het weekblad Die Zu- 
kunst en 'van het orgaan van de oppo
sitie Die Wahrheit.

14 November: Verbod van de Frie
densstimme, die verscheen ter vervan
g in g  van de Volksstimme.

26 Novem ber: huiszoekingen bij
professor Rossé, hoofdredacteur van 
de Elsaser Kurier, bij advokaat Krah- 
ling  en den onderw ijzer H ertzog, bij 
de «A lsatia»-u itgeverij in Colmar, bij 
den voorm aligen postdirecteur Pinck 
en bij den bankièr Oérardot in S traa ts 
burg.

1 December: aanhouding van pro
fessor Rossé.

3 December : aanhouding van de me
dew erkers van de Wahrheit, Bau
mann en Kohier, wegens «spionnage». 
24 D ecem ber: ongeveer 70 huiszoekin
gen in het gansche land tusschen P firt 
en Sierck.

30 December: aanhouding van kape
laan Fashauer (vroeger hoofdredac
teur van E lzaser K urier), Paul Schall 
(u itgever van de Zukunft), Schlegel 
(redacteur van het autonomistisch 
spotblad Dr Schliff staan ), Heil (cor
respondent van de F rankfurter Zei
tung), Conrad, Schneider, Thomanji, 
H ertling , Reisncher, Fbc W eber, m e
srouw Fashauer, gel) E gge ma nn.

31 December: aanhouding van den 
kunstschilder Solveen, leider van de 
E lzassische kunstenaarsgroep «A re» 
en u itgever van een E lzassiseh Hei- 
m at-alm anak, en van der vroegeren 
onderw ijzer W ürtz, e igenaar van den 
protestantschen boekhandel «Colpor
tage évangélique».

3 Jan u ar i 1928: aanhouding van
René H auss, e igenaar van de d rukke
rij der tijdschriften  Das neue Elzass 
en Dr Schliffstaan.

4 Jan u ar i 1928: aanhouding van den 
bakker North en van de spoorw egar
beider Lobstein, leden van den «H ei- 
matbund».

20 Jan u a r i: verbod van het autono
mistisch spotblad Dr Schliffstaan.

1 Februari : verbod van het spotblad 
M iielstaan .

25 F eb ruari: aanhouding van den 
redacteur Stiirm el en van den land
m eter Schweizer.

16 M aa rt: aanhouding van Dr R ick- 
lin, vroeger voorzitter van den Land
dag voor E lzas-Lotharingen en thans 
leider vati de H eim atbund-beweging.

17 M aart: verbod van het weekblad 
der E lzas-Lotharingische vooru itstre
vende partij : Das nue Elzass.

W at zouden de Franschen moord 
en brand schreeuwen, indien een der
ge lijk  schrikbewind in eenig ander 
land heerschte... behalve dan in B el
gische verlengstuk I M aar F ran krijk  
is nu eenm aal het land der vrijheid !

Voor de groote gezinnen.
Men w eet dat gezinnen met m ini

mum vier kinderen van ten hoogste 
18 ja a r  oud reizende in groepen van 
ten m inste tw ee personen, 50 t.h. trein- 
verlag ing  bekomen. Dit ste lse l is voor
taan  volgenderw ijze uitgebreid :

Elk lid rejzende afzonderlijk  of in 
groep, bekomt de ta rie fverlag in g  van 
50 t.h. in a lle spoorwegklassen ; de 
leeftijdsgrens der kinderen is gebracht 
van 18 op 21 jaa r .

De balans 1926-1927.
De R aad keurde verder ’t bedrijfs- 

vers lag  en de balansen A ugustus 1926 
December 1927 goed. Deze voorzien 
de u itkeering  van het beloofde super
dividend van 2.70.

De nettow inst over deze maanden 
bereikt 593 millioen. H iervan worden 
540 millioen besteed aan voornoemd 
dividend, w aarvan  de helft aan den 
Staa t, e igenaar van de gewone aan- 
deelen en de andere helft verdeeld 
wordt onder den S taa t en de particu 

liere houders van de preferenteaan- 
deelen. Een w instgedeelte van 28 m il
lioen 400.000 fr. komt het personeel 
ten goede en 25 millioen worden over
gedragen  op de bedrijfsrekeningen 
1928.

’t Oude en ’t Nieuwe.
Het oud-hoogstudentenverbond van 

W est-V laanderen heeft tot de V iaam 
sche studenten een oprocp gerich t die, 
in de verhoudingen in W est-V laande
ren bestaande, van groot belang is.

W e halen hieronder een zeer p as
send gedeelte ervan over:

De geliefkoosde strijdm ethode is 
nog a ltijd  de oude : den diepen gods
dienstzin van ons volk m isbruiken om 
het machteloos te m aken, het den 
strijd  te doen opgeven: zelfs het voor
wendsel is nog a ltijd  hetzelfde : de 
eerbied tegenover het w ettig  gezag, 
plicht en geweten.

Studenten, g aa t terug  tot 1302, 
leest — voor één keer — P irenne’s 
H istoire de Belgique I, blz. 392 e.v. 
V laanderen wordt door zijn fransche 
bisschoppen in ’t interdict geslagen, 
om zijn weerstand tegen Philips de 
Schoone te breken. A ntw oord: de b is
schopsstad Terwanen van w aar het 
interdict was u itgegaan , bezet, ver
brand, vern ield ; de andere bisschops
stad Doornik, wordt belegerd. P sy 
chologisch was het oogenblik slecht 
gekozen : op tw ijfe laars  kon het indi
rect zijn u itw e rk 'e l hebben, niet op 
mannen die een z, ge hadden behaald 
als die van Groeninghe Zij hadden 
het «w e ttig »  gezag  van den munte- 
schrooder (an tieke vorm voor «den 
stab iliseerder») zijn welverdiende 
straf gegeven. Het was een hopeloos 
beginnen hun te zeggen : onderwerpt 
u aan den koning, hij is het w e ttig  g e 
zag, a lle gezag  komt van God !

Hun antwoord in de B ru tsche m et
ten en te K ortrijk  w as g ew eest: een 
gezag  dat zijn plichten met voeten 
treedt, verlies zijn rechten.

Zij kenden w aarsch ijn lijk  nog de 
moderne finesses niet die daarin  be
staan  onze beste jongens aan te zetten 
om hun Viaam sche overtu iging te la 
ten varen uit «geest van sacrificie». 
Zij offerden uit deugd van vaderlands
liefde, liefde voor hun en ons vader
land, V laanderen, b lijm oedig op, tot 
hun leven toe, om dat van hun volk 
te bewaren ; m aar een offer, hier in 
bestaande zelf gerust voort te leven 
en V laanderen niet zijn volk te laten 
ten onder gaan , uit een geest van sa 
crificie w aarvan e e n  a n d e r  de 
gevolgen d raagt, zulk een offer zou
den ze w aarsch ijn lijk  niet hebben be
grepen.

Den godsdienstzin van ons volk te 
gebruiken om het machteloos te m a
ken. en een gereed offer voor vreemde 
politiek, dat heeft hij ons volk nooit 
opgehouden. Studenten, die den 11 Ju li 
v iert en de mannen die ons vrijvochten 
van de Fransche slavern ij, w ist g ij 
dat die mannen daarom in het interdict 
werden geslagen

Studeerende jeugd van Vlaanderen, 
die dit ja a r  Zannekin herdenkt, zes 
honderd ja a r  geleden gevallen  in den 
s lag  te Cassel onder het Franschie} 
zw aard, w eet g ij ook dat hij gevallen 
is onder den banvloek en het in ter
dict?

W eet g ij dat om de w erk ing van 
Jacob Van Artevelde, den w ijzen man 
van Vlaanderen, hij, het volk, Gent, 
heel V laanderen onder het interdict 
werden geste ld ? W eet g ij dat gedu
rende heel onze groote eeuw, die der 
gem eenten, het interdict bijna niet uit 
de lucht was ? W at k lagen w ij nu !

Gek schijnt het, m aar bij nader toe
zicht verstaanbaar genoeg : fransche 
bisschoppen hadden het gezag  over 
Vlaanderen, zij oordeelden en handel
den als franschen. De geschiedenis 
heeft de vonnissen en veroordeeling 
verbroken, de g lorie der veroordeel
den u it onze groote eeuw laten  s tra 
len tot in onzen tijd , en hun strijd  voor 
volk en vrijheid als w e ttig  erkend.

Samenwerking tusschen "Werkgevers 
en Werknemers in Nederland

Het Verbond van Nederlandsche 
Werkgevers Het op 7 Jan u ar i j.l. aan 
de arbeiders-vakcentralen , die de Ne
derlandsche arbeiders best vertegen
woordigen, een schrijven toekomen, 
w aarin  werd voorgesteld een confe
rentie te beleggen, waarop de moge
lijkheid  tot sam enw erking op bepaal
de terreinen zou besproken worden.

Het hoofdzake’.ijk  gedeelte van den 
brief luidde aldus:

«M eerm alen is bij ons de gedachte 
opgekomen, dat het betreurensw aar
dig is, dat tusschen de organ isaties 
van w erkgevers en w erknem ers zoo 
w ein ig  overleg en sam enw erk ing be
staat, ook op gebieden w aar beider 
belangen, van breed standpunt bezien, 
toch e igen lijk  geheel paralle l loopen».

Dit schrijven w as toegezonden aan 
het Socialistische, het K atholieke, het 
Protestan tsch-C hriste lijke en het On
zijd ige Vakverbond. H et syndicalis- 
tisch-anarch istische en het commu
nistische vakverbond werden niet aan 
geschreven. De andere vier o rgan isa
ties beantwoordden allen den oproep 
der w erkgeversorgan isatie , en de 
voorgestelde Conferentie g in g  door 
op 10 Februari j.l.

De vertegenw oordigers der arbei
ders vakcentralen  verk laarden  zich in 
princiep bereid aan een zoodanig over
leg  en sam enw erking deel te nemen.

Door de vertegenw oordigers der 
arbeiders vakcentralen werden in deze 
eerste bespreking o. a. naar voren g e 
bracht de erkenning der vakorgan isa
ties als de aangew ezen vertegenw oor- j 
d igster der georgan iseerde arbeiders ] 
en de regeling  der arbeidsvoorwaar- j

den tusschen de organ isaties van 
w erkgevers en arbeiders in de bedrij
ven.

; Van de zijde van het Verbond van 
Nederlandsche W erkgevers werd er 
op gewezen, dat het feit der uitnoodi- 
g ing  van de vakcentralen  tot deze be
spreking reeds insloot, dat het V er
bond van Nederlandsche W erkgevers 
de vakorgan isaties als zoodanig vol
ledig erkent.

W at de regeling  van de arbeidsvoor
waarden betreft, wezen de vertegen
woordigers van het Verbond van Ne
derlandsche W erkgevers er op, dat dit 
een onderwerp betreft dat buiten de 
bem oeiingen van d it verbond valt.

De vergadering  b leek 'e ch te r  een
stem m ig van oordeel dat er daarnaast 
vele andere onderwerpen waren, die 
tnet vrucht tot voorwerp van boven
bedoeld overleg en sam enw erking zou
den kunnen worden gem aakt 

, Verschillende onderwerpen werden 
als 2oodanig genoemd.

Voorts verk laarden de vertegen
woordigers van het Verbond van Ne
derlandsche W erkgevers zich bereid 
in eigen kring  er zich over te beraden 
in hoeverre het m ogelijk  zal z ijn  het 
overleg in de toekom st op een breede- 
re basis te vestigen.

Besloten werd de goedkeuring der 
verschillende besturen te vragen, om 
binnen kort opnieuw een gem een
schappelijke vergadering  te houden en 
aan een kleine commissie op te dragen 
eenige concrete punten op te stellen 
w elke als grondslag voor een volgen
de bespreking zullen dienen.

Heden Zondag 6 
den 20 naar Thielt;

ei naar Kester;
den 10 Juni naar Aalst.
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Minder gebazel over ‘ Recht,
Organisatie weze het wachtwoord

W at maken w ij, V lam ingen, een 
overdadig gebruik van de woorden 
Recht en Rechtvaardigheid.

Hoeveel duizenden keeren zouden 
w ij ons reeds voorgesteld hebben als 
de arm e slachtoffers van de Belgische 
ongerechtigheid !

Er zijn zelfs naïevelingen gew eest 
die voorgesteld hebben een kruistocht 
van m eetings te ondernemen in W al
lonië om de W alen van ons goed recht 
te overtuigen !

Zeker het levendig bew ustzijn  van 
ons recht is op zich zelf een factor 
van macht.

W e begrijpen zelfs dat in den aan 
vang van den strijd  alle middelen w or
den aangewend om het bestaan en de 
heiligheid van dit Recht te bewijzen.

M aar nu dat ons volk hoe langer 
hoe meer van dit Recht bewust is g e 
worden, nu moeten we een eind maken 
aan al die jerem iaden litteratu ifr om 
een andere tactiek  te volgen en te 
zorgen voor een stuk macht, zoo mo- 
g e lijg  voor een groot stuk macht.

W ant wat heeft V laanderen aan al 
dat Recht, wanneer het niet beschikt 
over de macht om dat Recht tot g e l
ding te brengen?

Zoo goed als niet !
F,n daarbij laten we niet vergeten 

dat er tusschen Recht en macht een 
zeer innig verband bestaat.

W e zullen niet dooi draven en de 
paradox van von Bernhardi voor ons 
rekening nemen. Neen we beweren 
niet dat macht g e lijk  is aan recht, dat 
macht en recht synoniemen zijn, dat 
w ie de macht heeft ook het recht 
heeft.

Dat is de overdrijving.
M aar niemand die onbevooroordeeld 

nadenken w il op de verhouding tus
schen M acht en Recht in het leven van 
de volken, zal kunnen loochenen dat 
er tusschen deze tw ee waarden een 
zeer innig verband bestaat.

Als een volk w egteert, verschrom 
pelt cn verkw ijn t : een naburig volk 
integendeel zich levenskrachtig  ont
plooit en ontw ikkelt moet dan het 
jonge levenskrachtige volk eeuw ig de 
grenzen eerbiedigen die niet meer be
antwoorden aan de nieuwe toestan
den, aan de nieuwe eischen die het 
leven ste lt?

M ag, in andere woorden, het jonge 
levenskrachtige volk het kerkhof van 
daarnaast n iet gaan  beplanten ' met 
nieuw leven?

Volken als individuen komen en 
gaan , w ie sterft moet begraven wor
den en zijn goed wordt verdeeld onder 
de levenden.

W el ! H eeft het er in Vlaanderen 
niet langen tijd  naar u itgezien  of het 
sterven w ilde? L ie t het in 1830 de 
oude roem rijke Nederlandsche Neder
landen niet stuk scheuren door de W a
len, liet het zich door de Belgen niet 
gereedelijk  knevelen en boeien? Vroeg 
het niet om te sterven, otn opgeslorpt 
te worden door een ander volk met 
meer jeugd, met meer kracht en meer 
gaven ?

W as het dan voor dat ander volk, 
in casu het W aalsche, onrechtvaardig 
gebruik te maken van de voor hen 
gunstige conjonctuur? Hadden de W a

len 'bngelijk  V laanderen te kolonisee- 
ren ?

j W ij zeggen neen, en als morgen de 
! rollen omkeeren, zouden we dwaas 
' doen een niet even verstandig gebruik 

te maken van de gew ijz igde toestan 
den.

M erkt wel, dat we aldus redenee- 
rend geen ge lijk  geven aan gew elda- 
dige verdrukking, dat we de politiek 
van M ussolini in Zuid-Tirol niet goed
keuren of zouden w illen navolgen.

M aar w ij moeten ophouden met Jan  
en allem an te beschuldigen van on
rechtvaardigheid tegen over ons.

W e hebben lang genoeg de bedelaars 
en de sukkelaars uitgehangen.

De levenskracht heropwekken in 
ons eigen volk, dat moeten we doen.

Er is geen opwekkender middel 
voorhanden in onzen strijd , dan de 
aanw ezige krachten te bundelen en te 
organiseeren.

W e hebben te lang alleen gestaan , 
altijd  gereed te bukken voor de heer- 
scherstem  van den vreem deling.

Zoolang was de vreem deling overal 
in alle leidende posten in V laanderen 
de baas, dat w ij wel een stuk knech- 
ten-m entaliteit hebben gekregen .

Die m entaliteit moet er uit
B ew ustzijn  van Recht kan daartoe 

bijdragen.
M aar bew ustzijn  van M acht zal de 

ontw ikkeling heel w at meer bespoe
digen.

M acht, m acht! W ie zingt er ons 
een lofMed ter eere van de M acht?

Wrie vervult er ons volk weerom 
met dorst naar M acht?

W e moeten leeren gelooven in onze 
heroplevende kracht.

Bem erkt met w at een verwonderde 
oogen de Vlam ingen den groei van 
hunnen Y.T.B. aanschouwen: ze zijn 
verbaasd dat ze w at kunnen.

Zoo een proef leert V laander en g e 
looven in eigen kracht — doet meer 
tot heropwekking van V laamsch be
wustzijn  dan duizend meetings.

N aast de Viaam sche Toeristenbond 
gaat nu het V laamsch Economisch 
Verbond aan ’t groeien en ged ijen ...

Vooruit ! Op dezen weg veroveren 
we weer ons zelfvertrouwen.

En laten ook w ij in het kader van 
ons nationale gedachte met hernieuw
den moed de hand aan het w erk  slaan. 
* Vooruit voor onze sociale en econo
mische organ isaties : o rgan isaties van 
werknem ers, van spoorarbeiders en 
bedienden als van bedienden van open
bare besturen.

Geen terrein  mogen we onbetredert 
i laten.
i Overal moeten we naast voelen de 

schouders van trouwe medestanders.
W ilhelm  Teil zegde: De sterke staat 

alleen het sterkst.
W ij zijn nog niet sterk  — w ij kun

nen nog niet alleen staan.
1 Gesteund door m ekaar zullen we 

sterk  worden.
' Eens sterk  geworden, zullen we ons 

de weelde kunnen veroorloven van 
alleen te staan.

Nu geldt het wachtw oord: o rgan i
sa t ie : politieke, sociale, economische.

O rganisatie !

ARDOYE

UITSTAPPEN .
Op 20 Mei naar Thielt. De fanfare 

gaa t er heen.
W ie g aa t er mee !
Ardoye toont dat het leeft.

Naar Aalst.
Op 10 Jun i gaan  we naar Aalst. 

Reeds ’n v ijf tig ta l mannen en vrou
wen zijn ingeschreven. Het trompet- 
terskorps trek t mee.

Ardoye w eert u ! ’t W ordt ’n mon- 
sterbetooging ons svndikalism e en 
V laanderen ten bate.

Geeft u aan bij Remi Dierkens.

Aan onze W est-V iaam sche 

M ETAALBEW ERKERS.

Kerkelijk nieuws
K E R K E L IJK Ê  k a l e n d e r

Zondag 6 Mei, 4e Zondag na Paschen. 
M aandag 7, H. Bloed van O. H. J. C. 
Dinsdag 8, verschijning van H. Michael. 
Woensdag 9, H. Gregorius.
Donderdag 10, H. Antonius.
Vrijdag 11, H. W alburga, maagd. 
Zaterdag 12, H. Nerius en Andr. L. K.

S T A D S N IE U W S
UITSTAPPEN.

Op 20 Mei gaan  alle V iaam sche Na
tionalisten naar Thielt. Geeft u aan bij 
Ju lien  Buysse of in ’t Vlaamsch Huis.

Niet meer u itstellen  !
De veloridders vertrekken geza

m enlijk te 1 uur aan 't VI. Huis. 
t Zal er stroomen ! ! !

Op 10 Jun i stroomt het Nationaale 
V laanderen naar Aalst.

Iseghem spant er de kroon!
De Viaam sche Harmonie g aa t er 

heen. Vele vrienden gaan  mee !
N ationalisten ! S ynd ika listen ! De in

richtingen zijn daar ’t bewonderen 
waard. M aakt er gebruik ypn !

I)e reis kost slechts 21 fr. 
j Geef u aan bij Ju lien  Buysse of bij 
I J . Declercq op het bureel der sociale 
! werken.
! Gelief het reisgeld  bij de aangifte 

te storten. Bij onverwachts belet be
komt men het reisgeld  te ru g !

Allo, Vrouwen, mannen, naar A a lst!

1 Mei.

Het M eifeest was dit jaa r  ’n echte 
fiasco. M eer en meer verliezen de vol
gelingen hun geloof in het socialisme 
en hun betrouwen in de leiders.

M aanden lang hebben de leiders 
hun volk voor ’t vieren van 1 Mei aan-

gew akkerd . Op de meest dem ago
gische w ijze richtten zij in de laatste  
maanden hun lage dem agogische aan 
vallen tegen de N ationalisten cn dezes 
leiders.

1 Mei .moest ’n machtsontplooiing 
zijn. EïT z ie ... De stoet bevatte in 
Iseghcin 120 betoogers. 31 vrouwen 
en 89 mannen. Geen een leuze droegen 
ze tliee. l ie t  geleek een rouwstoet.

In Roeselare was ’t niet veel beter. 
Overal seint men ’n geest van moede
loosheid.

Het socialism e schijnt doodgeloo- 
pen ! Zou m. Dierkens nog niet b eg r ij
pen dat zijn lage dem agogie geen 
nieuw leven kan brengen. Zijn vo lge
lingen kennen reeds beter het N atio
nalisme dan hij zelf. Er ontw aakt on
der hen een sym pathiseerend gevoel.

Zoutelooze predikaties zullen den 
opmarsch van het N ationale V laande
ren naar de zelfstandigheid niet be
lemmeren.

De arbeiders zien in dat zij daarbij 
de meest belanghebbenden zijn.

Het oogenblik

is gunstig . De socialistische volgelin
gen zijn ontmoedigd.Zij zijn in hun 
Hoop op de leiders bedrogen !

N agenoeg drie jaren  hebben zij met 
de reactionairen geregeerd , eil den 
toestand der werklieden is enorm ver
slecht.

De christen dem okraten pleegden 
in zake legerd ienst en ontwapening 
hun zooveelste verraad.

PROPAGANDISTEN

M aken w ij van het gunstig  oogen
blik gebruik om door persoonlijke 
propaganda al onze V laamsch Natio
nale organ isaties te versterken, om 
onze gedachten in de tw ijfelende m as
sa te doen indringen.

Plicht geb ied t!
Aan ’t werk dan !

Het Bestuur.

: Goeie vrienden, g ij z ijt w aarlijk  g e 
lu k k ig ! Oprecht benijdensw aardig 

i omdat ge achter u zulk ’n sterke chris- 
\ tene vakbew eging hebt.
1 W ij weten wel, dat uw loon ’n beet- 
I je  te klein is, dat de patroons over ’t 
: algem een u in de hand stoppen w at ze 

w illen. Het m eeretideel onder u kreeg  
in het laatste  paar jaren  w ein ig  of 
geen verhooging ondanks de groote 

* levensduurte. M aar ! ! ! W a t w eegt dat 
j alles op tegen de troostende, de op- 
j rechte zalvende gedachte dat ge een 
; macht vormt en dat uw  synd ikaat het 
; sterkste is en dat ge aan uw  hoofd 

pretentievolle, zeer bekwam e oprecht 
knappe leiders hebt; die daarenboven 
diep en innig overtuigd zijn van hun 
eigen goedheid en waarde.

W AT MEER I S ! Ge behoort tot ’n 
bew eging w aar u a ltijd  iemand helpen 
kan, w aar a ltijd  iemand te vinden is 
om uw  bew eging te verdedigen en 
haar te beschermen tegen de oneer 
haar door leugenaars, N ationalisten, 
Scheurm akers en verdeelers aan ge
daan.

Zie ’t V laam sch N ationaal V akver 
bond had uw vereen iging aangevallen , 
had gezegd dat er voor u door de 
schuld van uwe leiders ’n slechte over
eenkom st afgesloten werd, dat g ij de 
verhooging volgens de levensduurte 
absoluut niet zeker w aart, dat uwe 
macht aan de partijpo litiekers ver
kocht en gebonden is, en dat daaren
boven gevolg aan al de kuiperijen van 
die leiders uwen toestand in de laatste  
jaren  zeer vele verslecht was.

M aar UW  L E ID E R S !!! Uw chef 
René Declercq, die reeds lang  gebukt 
g aa t onder de zw aarte van zijn ver
nuft, en het zw are bew ustzijn zijner 
eigene w aarde heeft die kerels w at 
gegeven ! ! O ! Verw eten ! ! ! Ha jon 
gen s ! ’t VI. Nat. Vakverbond, zal niet 
gauw  ’n tweeden aanval beginnen.

En... als René w at z e g t ! Het dakt 
zulle ! ! ! ’t En is nog geen ja a r  g e le 
den dat hij te Tseghem bekend m aakte 
dat Ju le s  Declercq destijds ’n heclen 
hoop docum entatie aan de christene 
vakvereeniitg ingen had ontstolen. En 
als J . Declercq daarover aan Emiel 
A llew aert als bestuurder der christene 
vakvereen igingen naderen u itleg  
vroeg, antwoordde deze, dat hij van 
geen ontstolene docum entatie w ist. en 
absoluut geen verantw oordelijkheid 
droeg voor ’t geen René had gezegd.

Intusschen had René zich behendig 
— wel is w aar met een vuil m iddeltje 
m aar toch behendig — van de eischen 
zijner leden ontdaan, en voor een oo
genblik zijn tegenstrever knockout 
geslagen . Dat zijn mannen lie ! ! Alleen 
het christen syndikaat, dat alleen door 
de kerke lijke  overheid werd goedge
keurd (s t ijl Volksm acht) beschikt 
over zulke flinke durvende leiders. En 
liegen ! Van z’n leven ! M et René b.v. 
is dat nog nooit gebeurd ; hij zou niet 
durven ! Hij is er benauwd van, op
recht benauwd van !

M etaalbew erkers ! ’t Is wel w aar, 
g ij zoudt over die overeenkomst wat 
beter kunnen ingelicht zijn, ’t ware 
beter gew eest had men u zorgvuldig 
geraadpleegd ; 't is ook w aar dat ge 
in den laatsten  tijd  w ein ig  of geen ver- 
huoging k reegt, en dat de afgeslotene 
overeenkomst op 9/10 der werklieden 
niet wordt toegepast, m aar... eens het 
provinciaal indexcijfer aan <S05 punten 
k rijg t ge toch 15 ctm.

Is dat niet troostend? Uw leiders 
kunnen toch niet a lle s ! Gij z ijt de 
macht en g ij moet ook iets kunnen. 
En die 15 ctm ? W eet g ij w at die 15 
ctm. beteekenen? In theorie komen 
z’ overeen met een vooroorlogsch loon 
van 67 ctm. per uur. Zoo toch zegt het 
De Volksmacht. Is dat geen schoone 
gelijken is. 67ctin. vooroorlogsch loon 
staat g e lijk  met 5.35 fr. aan 800 punten 
van het indexcijfer. W at moet ge nog 
meer hebben? W ij kennen nog een 
schooner gelijken is, ’t is jam m er dat 
de slimme René die nog niet gevon
den heeft. Zie het indexcijfer is nu 790 
punten. Aan 805 k r ijg t  ge 15 ctm. of 
1 ctm. voor elk punt dat het indexcij
fer nog verhoogt. Dat staat ge lijk  met 
op dat oogenblik 7.90 fr. per uur. Dat 
is nog een schooner princiep, en ’t is 
ook door de .christene vereen ig ing ver
overd.

M aar, roept den baas uit het V olks
huis der socialisten van Thourout, ik 
ben stielm an en ’k ontvang slechts 
3.45 fr. en ik ben ook stielm an zegt 
een werkm an der firm a Kerkhof te 
Roeselare en ik heb slechts 3.90 fr. En 
ik heb 5 ja a r  stiel zegt een 20 ja r ige  
werkm an, en ’k volg reeds vier iaren 
de vakschool en ’k heb slechts 2,50 fr. 
en den tweeden keer dat ik naar mijn

christen synd ikaat g ing  k lagen, k reeg  
ik ’t deurtje tegen m’n neus.

F,n w ij zijn ook stielmannen roepen 
honderden christene en socialistische 
gesyndikeerden en w ij hebben slechts 
3,50 fr. 4.00 fr. of 4.25 fr. !

M aar vrienden g ij vergeet dat ge 
een goede overeenkom st hebt ! en dat 
uw  synd ikaat het sterkste is ! En ge 
hebt het princiep van 5.35 fr. ju is t ge 
lijk  het princiep van 7.90 fr. m aar de 
p rak tijk  van 3.50 fr. M oest ge dat 
princiep ’s Zondags in de soep koken ! 
Oogen zouden er op staan jongens ! 
Oogen lijk  v ijf frankstukken  ! En niet 
den baas, m aar g ij zoudt ze afschep- 
pen ! Leest in De Volksmacht het pro
za van uw leiders en al uw klachten 
verzwinden als de regen voor ’t slecht 
weder. De N ationalisten ! W at kennen 
die er van ! Ju les Declercq ’n gewezen 
schoenmaker, w at kent die vent van 
m etaal en m etaalbew erkersbelangen ; 
m aar Ju le s  Coussens ’n gewezen vlas- 
p iet! die in de verzoeningsraad zetelt 
namens de christene vereen iging, die 
kent uw belangen op zijn duimpje. Dat 
is ’n vent ! Die kerel kent dat wel !

En René ! René heeft nog den elec- 
triek  geleid, en ook w at zou er zijn 
dat René NIET kent ! M aar hij is het 
licht en de w aarheid. En liegen? O 
dat nooit ! W el, wel, dat is zonde niet 
w aar René? In Roeselare speelden de 
leden van ’t Vlaamsch Nationaal V ak
verbond den onderkruiper schreef 
René, en w eetje w aar?  In de W7est- 
V laam sche au to ga raçe ! En inderdaad! 
Ge moet denken dat René liegt. T ij
dens de laa tste  stak ing  in de construc- 
tiew erkhuizen te Roeselare w erkten 
er 7 christen gesyndikeerden in de 
W est-V iaam sche A utogarage, en ze 
bleven aan ’t werk. Er w erkten  daar 
nog 3 socialistische gesyndikeerden, 
ze bleven ook aan ’t w erk, want de 
stak ing  was voor de au togarage niet 
uitgeroepen. Er w erkten  daar nog en
kele ongesyndikeerden, ze bleven ook 
aan ’t werk, en er w erkten  daar nog 
3 leden van 't VI. Nat. Vakverbond en 
ze bleven ook aan ’t w erk. Zijn dat 
geen vuile o n d e rk ru ip e rs? !!! De 
christen gesynd ikeerden? Neen. De 
onvereenigden of socialistische gesyn 
dikeerden? Neen, neen ! M aar de leden 
van 't VI. Nat. Vakverbond.

En in Thielt ! In Thielt was er op 
'n m etaalw erkhuis staking. Het VI. 
Nat. Vakverbond had er slechts een 
lid in betrokken. Het staak te  van af de 
eerste minuut, tot de stak ing  was op- 
geheven, alhoewel er voor dat lid per
soonlijk u it die stak ing  geen voordeel 
te halen was. Die werkm an staak te 
uit so lidariteit met z ’n werkbroeders, 
m aar hij bleef lid van het VI. Nat. 
Vakverbond. W as dat geen vuile on
derkruiper ?

En begrijp t ge nu, waarom René 
Declercq in de Volksm acht schrijft, 
vertel eens wat uw voormannen de
den tijdens de laatste  m etaalbew er- 
kersstak ing  te T h ie lt? L iegen ! En 
leugenachtige verdenkingen rond
strooien? Dat doet René n ie t! D aar
voor is hij veel te eerlijk , alhoew el hij 
gelooft dat liegen voor z ’n k liek 
deugdzaamheid beteekent

M etaalbew erkers ! Overdenkt u ! 
M isschien k laag t ge enkel en alleen 
omdat ge opgem aakt z ijt door scheur
m akers en door de leiders van ’t VI. 
Nat. Vakverbond. En welke mannen 
zijn dat?

Leest De Volksmacht en let op, 
want ook daar laat men geen leugens 
toe !

V anopdenbosch is 'n gewezen libe
rale schoolmeester, Van Severen ’n 
theosoof, Herman Vos is iemand die 
openlijk zegt geen geloof te bezitten 
en Ju les Declercq is iemand die niet 
t geld van een Godsvergeten fabrieks- 

zoon ( ? )  zijn scheurm akersw erk in 
richtte.

En... als ge nu nog niet gelooft dat 
er voor de m etaalbew erkers een goed 
kontrakt afgesloten  is, ge z i jt ’n dom
kop, in feite het lidm aatschap in de 
christene vereen iging onwaardig.

Als ge het verband niet snapt tu s
schen Vos, Van Severen enz... en uw 
akkoord, voor zulke m etaalbew erkers 
is er slechts p laats in ’t VI. Nat. V ak: 
verbond.

J  Declercq.

- w w s-

Socialè Syndikate

KRO_NlcJK
Bij de Borstelmakers.

Zaterdag 1.1. is er stak ing  uitgebro
ken onder de treksters der firma 
Gheysens. Oorzaak : m. Gheysens w il 
het basisloon voor dat w erk  met 1/3 
verm inderen, en voert aan dat dit 
vrouwenwerk is. H ij w e igert a lle be
sprekingen, zoodat de stak ing  onver
m ijdelijk  was.

M aandag werd deze groepstak ing 
door stak ing  van het heele personeel 
gevolgd, oorzaak : m. Gheysens m aak
te toebereidselen om een deel der sta- 
kers-streksters af te danken en betaalt 
daarenboven nagenoeg 3/4 der w erk 
lieden beneden de vastgestelde mini- 
maloonen.

De handelingen van m. Gheysens is 
’n groot gevaar voor alle borstelm a
kers, trouwens het standpunt van m. 
Gheysens in die zaak komt hier op 
neer :

«W aar een vrouw gebru ik t wordt 
zal slechts 2/3 van het loon der man
nen betaald worden».

Lukt m. Gheysens in zijn opzet. dan 
mogen binnen de tw ee eerste jaren  al 
de mannen thuis blijven, de vrouwen



zullen hun p laats op de fabriek in
nemen en het huisgezin zal met 1/3 
minder inkomen voort doen.

Ge ziet van hier dat de werklieden 
dit zullen laten gebeuren. Om daartoe 
te komen zal er meer dan één d ikta- 
tor als Gheysens noodig zijn, want 
m. Gheysens str ijd t niet alleen tegen 
al werklieden, m aar tegen al wat 
werkm an is in Iseghem en ook tegen 
een groot deel handelaars en nering - 
doeners die niets liever zouden zien, 
dan dat Gheysens ditm aal een klop
ping k r ijg t  van belang.

W erklieden ! dat zal gebeuren als 
g ij de stakers mild steunt !

Koopt souehen bij onze geldomha- 
lers.

Bij de Vlasbewerkers.
In betrek met het rooten. worden 

eerstdaags de prijzen opgem aakt Nie
mand make akkoord vooraleer daar
van te hebben kennis genomen.

T extielbe werkers.
De actie om loonsverbetering schijnt 

m aar niet te u ilen  aanpakken.
Meenen de textiebew erkers dan 

w aar lijk  dat hun loonen aan de levens
duurte voldoen?

W aarom  eischen zij dan van hun 
wederzijdsche vereenigingen geen al- 
gem eene loonactie.

Bij de bouwwerkers.
Nog a ltijd  zijn er patroons uit den 

om trek die de aanvaarde minimaloo- 
nen niet betalen. Dat ze bedenken dat 
’t geduld der werklieden ten einde' is, 
en dat het k ru ik je  slechts te w ater 
g aa t tot het breekt.

Leestenfabrieken.
Een optreden in de firm a Talon 

Forme voor w rijvers-po lierders was 
noodzakelijk.

M et de firma Sm all werden in be
trek  met het afslu iten  eener overeen
komst besprekingen gevoerd.

DIKSMUIDE
Het feest van 13 Mei wordt 

opgezegd.
De burgem eester van Diksmuide 

komt zulkdanige m aatregelen  te tre f
fen dat ons feest gansch in de w ar g e 
stuurd, en onm ogelijk gem aakt wordt.

W ij mogen ons dus verwachten aan 
een sterke macht gendarm en die er 
zich zullen in verm aken ons zooveel 
tnogelijk te tre iteren  en misschien wel 
een nieuwe u itgave van de Ypersche 
Furie wenschen.

Zoolang het gewapend Vlaamsch 
verzet niet ingericht is, vind ik  het 
onnoozel dat w ij door de belgische 
gendarm en het bloed uit onzen kop 
zouden laten slaan, te rw ijl w ij zingen : 
«Zij zullen hem niet tem m en...»

L iever geen feest dan.
Antoon Sam ijn.

MOLL
Vlag- en Lokaalinhuldigiog
Op 20 Mei worden alle Vlaamsch- 

Nationale Wachten, bonden, V.O.S.’sen 
enz. te Mol verwacht.

Moll waar de voorpost ligt van on* 
zen zelfstandigheidsstrijd in het nieuw 
grootnijverheidsgebied der Kempen.

Allen op dien dag in ’t gelid: het 
Kempenland vraagt U niet te dikwijls.

Een blad uit de 
Geschiedenis van 

Vaderland
ons

Hoe KWAM de Staat België tot stand? 

Hoe KOMT zelfstandig Vlaanderen 

tot stand?

F E ITE N  EN D A TU M S
4 Februari 1831. — Beslu it aan 

gaande de schorsing van het stedelijk  
bestuur van Gen, en sam enstelling van 
eene Commissie van openbare ve ilig 
heid :

(V erta ling )
H et aangew ezen lid van het Voor- 

loopig Bewind van zijne bijzondere 
bevoegdheid gebru ik  makende ;

Overwegende dat in den buitenge
wonen toestand die in Gent bestaat, 
het voor de R egeering  de eerste en 
voornaamste plicht is, m aatregelen 
te nemen om den nieuwen staat van 
zaken te waarborgen en alle daarte- 
gengerichte pogingen te verijde len ;

Gezien de m enigvuldige klachten 
der inwoners nopens het gebrek aan 
toezicht en aan krachtdadig optreden 
door het S tedelijk  bestuur in de tegen 
woordige omstandigheden aan den 
dag gelegd ;

Op voorstel van den gouverneur van 
Oost-Vlaanderen ;

Beslu it :
Art. 1. — Het Gemeentebestuur van 

Gent te schorsen.
A rt. 2. — Eene commissie van open

bare veiligheid , sam engesteld u it elf 
leden, tijd e lijk  met het waarnem en der 
\verkzaamheden te belasten.

Art. 3. — En benoemen tot leden 
van die Commissie, de heeren :

1. Vandenhecke, Jozef, voorz itter;
2. P iers de Raveschoot, lid ; 3. Pvcke, 
Charles, lid ; 4. D’Hane-de Potter, lid ;
5. M ertens-M eersm an, lid ; 6 . Raillieu, 
advocaat, l id;  7. De^Souter, advocaat, 
lid, 8. V ergauw en, Frans, lid ; 9. Vande 
Poele, notaris, lid . 10. Spittoren, advo
caat, lid ; 11. Vande Capellen. F .-B., 
lid.

De heeren advocaat Lejeune en H ey 
Schoutteer vervullen het ambt van 
secretarissen .

De Commissie treedt dadelijk  in 
w erking.

Art. 4. — De gouverneur van Oost- 
V laanderen is belast met de tenu it
voerlegg ing van dit tegenw oordig be
sluit.

* + *
Leden van de R ech terlijke macht 

door Rogier uit hun ambt ontzet, om
dat ze tegen  het uitroepen van den 
S taa t B elg ië w aren :

Den 4 October 1830. — Rechtbank 
te L euven : De rechters Van Bellin- 
ghem, Van E rtr ijk  en Jaequelart.

Den 5 October 1830. — Rechtbank 
te Nijvel : De voorzitter CorbisLer.

Den 5 October 1830. — De vrede
rechter Haut, GofFingen en Delbruy- 
ère, van W oluwe, St M artens-Lennick 
en Fontaine-l’Evêque.

Den 5 October 1830. — Rechtbank 
te Bergen : De rechters M arrouzzé, 
Vanderstocken en Siroult.

Den 5 October 1830. — Rechtbank 
te C harlero i: R echter O livier en de 
procureur des Konings Lyon.

Den 6 October 1830. — Rechtbank 
te Brussel : De rechters Vande Venne, 
Delecourt, W arqui, Pauw els en Bar- 
thé, ondervoorzitter Herryr, procureur 
des Konings Schuermans en substi
tuut De Schepper.

Den 8 October 1830. — Rechtbank 
te Oudenaarde: V oorzitter Desmet,
rechter W olfcarius, procureur des Ko
nings Félix.

Den 10 October 1830. — Rechtbank 
te Gent : O ndervoorzitter Desmedt,
rechters Serlippens, de Pauw  en Van 
Huffel.

Den 11 October 1830. — Rechtbank 
te lep e r : Rechter Castrique.

Den 15 October 1830. — Gerechts
hof te L u ik : Voorzitters W acken en 
Membède.

Den 16 October 1830. — Rechtbank 
te Dinant : Rechter Delaet.

Den 16 October 1830. — Rechtbank 
te M arche : Rechter Germain en pro
cureur des Konings Jacqm ain .

Den 25 October 1830. — Rechtbank 
te Nam en: Rechter Charlé.

Den 25 October 1830. — Rechtbank 
te Dendermonde : V oorzitter Bee-
laerts.

Den 4 November 1830. — Rechtbank 
te Turnhout: Procureur des Konings 
Van Huffel.

Den 5 November 1830. — Rechtbank 
te Antwerpen : V oorzitter Spruyt, on
dervoorzitter Geelhand en substituut 
W antelée.

Den 21 November 1830. — R echt
bank te Luxem burg: Geheel de Recht
bank.

Men ziet, erger kan het al niet. De 
lieden van 1830 hebben den spot g e 
dreven met het w e ttig  bestuur,, zij 
hebben de stem van ’t volk gehoond 
en door een handigen staatsgreep  zich 
m eester weten te maken van het g e 
zag. Een om w enteling dus, tew eegge
bracht door een hoopje overgew aaide 
avonturiers, w ier onderneming inge
volge den steun van de zijde van 
F ran krijk  en Engeland tot een vol suc
ces heeft mogen leiden. Intusschen zal 
niemand het kunnen ontkennen, dat 
deze lieden evengoed een p laats in ’t 
gevang of aan de g a lg  had kunnen 
wachten, als een zetel in de raadszaal.

Brengt allen uw steentje bij
VOOR 10 JUNI

oe Klezino voor de Mreclifersraden
1 . — W ie fotos heeft van betoogin- 

gen Antwerpen, Landdagen Kester, 
betoogingen Aalst, begrafenis Dr H. 
Meert, A. Van den Reeck, enz., enz.;

2. — Wie herinneringen heeft van de 
frontbeweging, van het activisme, van 
de vooroorlogsche en naoorlogsche be
weging, van VI. Beweging in de oor- 
logskam pen, enz.;

3. — Wie zeldzame fotos heeft van 
Vlaamsche leiders sedert 1830 tot he
den,
weze zoo vriendelijk die in leen te 
geven aan onderstaand komiteit.

DE AFDEELING DIE HARE TOE
TREDING NOG NIET STUURDE 
DOET HET ONMIDDELLIJK.

WIE HARE TOETREDING STUUR
DE PROPAGEERE VOOR EEN 
MASSAOPKOMST.

Inhuldigingskomiteit VI. Huis, 

Molenstraat, 57, Aalst.

--------------------- -----------------------------------
Arr. Kortrijk.
Op Zondag 20 M ei a.s. wordt onze 

eerstkom ende algem eene arrondisse- 
m entsvergadering gehouden in het lo
kaal «H elpt E lkander», Casinoplaats,
11, te K ortrijk , om 3 u. ’s nam iddags.

Dagorde :
1. V erslag  der voorgaande a lgem ee

ne vergadering ;
2. Algemeen overzicht over de in

schrijv ing der leden over heel het a r 
rondissement ;

3. V oortzetting over het ‘debat be
treffende Naam en V lag ; ^

4. Kastoestand ;
5. H erkiezing van het bestuur: (a rr. 

raad, arr. bestuur, afgevaard igden  bij 
den gom vraad) ;

6 . M ededeeling der zeer gew ichtige 
besluiten genomen op de jongste ver
gadering der Federatie.

Deze dagorde is dus u iterst belang
rijk . W ie eenig belang ste lt in de toe
komst van onze organ isatie weze op 
post ! U it iedere gem eente of afdee- 
iing MOET ten minste een persoon 
(gem andateerde) aanw ezig  zijn, op
dat er afdoende besluiten kunnen g e 
nomen worden.

De lidkaarten  worden, voor toegang 
tot de vergadering, geëischt.

W ie met zijne lidkaart nog niet in 
regel is, schrijve onniiddellijk aan 
Jo ris  M alfa it, Sweveghem .

Het Bestuur.

In de mededeeling Nr 83 E van 16 Januari 1928 door het bureel van den 
beheerraad van het Nationaal W erk vor Oorlogsweezen aan de provinciale 
com iteiten gericht, lezen we :

DE BEHEERRAAD HEEFT DE GROOTSTE MOEILIJKHEDEN 
ONDERVONDEN VAN DEN STAAT, VOOR IN 1928 DE ONONTBEER
LIJKE KREDIETEN TE BEKOMEN. Ter gelegenheid van voetstappen, be
proefd bij den heer Eersten Minister, die zooals men weet een groote be
zorgdheid voor de oorlogsweezen aan den dag legt, heeft hij gevraagd dat 
alle medehelpers van het W erk steeds gedènken zouden, dat de Staat, hoe
zeer hem dit ook spijten moge, GEENERLEI UITGAVEN AAN ZIJN 
STELSEL VAN BESPARING MAG ONTTREKKEN.

De Belgische Staat moet besparen tegenover de oorlogsweezen.

De Belgische Staat vergooit die besparingen aan forten en kanonnen 
die nieuwe oorlogsweezen maken zullen.

De geliefkoosde strijdmethode is nog altijd de oude : den diepen gods
dienstzin van ons volk misbruiken om het machteloos te maken, het den 
strijd te doen opgeven: de eerbied tegenover het wettig gezag, plicht en ge
weten.

«H et Oud-hoogstuden tenverb. W .-V l. tot de studenten».

De Ulaamscii-nationalisten euer de PereMe
in de Kamerzitting van 25 April 1928

M. Debacker.
Vele schoone woorden zullen u itge

kraam d worden over het verd ienste
lijk e  onderw ijzerskorps, woorden die 
ten slotte zullen uitloopen op eene 
nederige kap itu latie  tegenover de re
geering. ,

W ij vragen thans, door middel van 
een amendement, de g e lijk ste llin g  der 
lagere  onderw ijzers met die der voor
bereidende afdeelingen der middelbare 
scholen. M aar zullen natuurlijk  schip
breuk lijden.

De thans voorgestelde perquatie is 
een slechte perequatie, omdat zij 
steunt op de w et van 1925 die zelf eene 
onrechtvaardigheid w as tegenover de 
onderw ijzers.

Daarom is het te betreuren, dat de 
m iddenafdeeling eene algem eene pere
quatie heeft voorgesteld en r.iet ge
handeld heeft volgens de verschillende 
orden.

Het geldt hier, zegt men, geene w ij
z ig ing  in de organ ieke wet, m aar een
voudig eene perequatie.

M aar de bestuursvergoeding be- 
hoort toch tot de organ ieke wet.

De heer M arck (v ers laggev er). — 
Hier geldt het inderdaad eene w ijzi- 
ging. t

De heer Debacker — Dan is de ste l
ling der regeering  valsch.

De perequatie van 1925 had als basis 
de wedden van 1914, die onvoldoende 
werd geoordeeld, nam elijk  door m inis
ter Destrée. In 1925 steunde de regee
ring Theunis de perequatie op het loon 
van 1914. Iedereen noemde dat on
rechtvaard ig . De middenafdeeling ver
loochende hare voorstellen om het m i
n isterie te redden, dat de vertrouw ens
kw estie stelde. M et dezelfde a rg u 
menten als nu werd het onrecht vol
trokken. De b ijgevoegde griffiers k re 
gen onm iddellijk daarop verhooging, 
en nog vele andere bedienden en amb
tenaars A lleen de onderw ijzers k re 
gen niets.

De protesten van sommige demo
craten onderlijnden hunne verkeerde 
handelw ijze toen ze toch het regee- 
ringsvoorstel aanvaarden. De heer De- 
bruyne legde eene verk laring  af die 
eigen lijk  op niets u itdraaide, en stem 
de voor het ontwerp. Van het voor
behoud van den heer René De Bruyne 
kwam  natuurlijk  niets te recht.

In 1925 wrerd hier ten koste der on
derw ijzers de p latste dem agogie ver
kocht. De commissie der tw aa lf ont
stond. Geene enkele toegeving werd 
gedaan, m aar wrel veel beloften. Het 
is dan ook verkeerd wranneer de regee
ring bew eert dat de andere S taa tsbe
dienden zouden reclam eeren, wanneer 
men iets veranderde aan de voorge
stelde perequatie der onderw ijzers.

W ij wreten dat er w ein ig  zal veran
derd worden aan het voorstel der re
geering, ju is t zooals in 1925 is g e 
beurd.

W ij w illen nochtans nadruk leggen 
op de noodzakelijkheid, de woonstver- 
goeding te behouden. Nu wordt de 
woonstvergoeding afgeschaft, die 
deelu itm aakte van de wedde, en dan 
wordt de perequatie op die verm inder
de wedde toegepast. Dat is niet lo
gisch.

M oet ik  er ook op w ijzen, dat een 
ongehuwd onderw ijzer aldus eene 
mindere wedde zal genieten dan een 
gehuwd onderw ijzer? Inderdaad, deze 
laatste  stort 7 th . voor de pensioens- 
afhoudingen en de ongehuwde slechts
4 t.h.

Tegen de g e lijk ste llin g  der onder
w ijzers van de voorbereidende afdee
lingen der middelbare scholen met de

lagere onderw ijzers worden alle soort 
argum enten aangevoerd, die geen 
steek houden en de vijandigheid van 
de regeering  tegen zijn onderw ijzers- 
korps doen uitschijnen.

De regeering  zal dan ook w eigeren 
eene vergoeding te verleenen aan een 
onderw ijzer na tw in tig  of v ijf en tw in 
tig  ja a r  dienst, ter vervanging van de 
bestuursvergoeding.

De berekenaars der perequatie von
den geen u itw eg  met de woonstver
goeding. Men heeft simpel de helft a f
getrokken als huishuur. Zoo komt 
men tot de onrechtvaard igste toestan
den. Men heeft dit alles niet grondig 
overwogen.

Van de 34.600 onderw ijzers zijn er 
minstens 20,000 die geen schoolhoofd 
kunnen worden. Zij zullen dus nooit 
de maximum wedde kunnen genieten. 
De m iddenafdeeling w il de laatste  ver- 
hooging verm eerderen om dat eenigs- 
zins te  herstellen, en w ij vragen aan 
de democraten dit amendement van de 
m iddenafdeeling te steunen. Dit zou 
eene daad zijn van gew icht.

In 1925 beweerde de regeering  dat 
er 38.000 onderw ijzers waren. Thans 
zijn er .34.600. Dus op drie ja a r  zouden 
er’ 3.000 onderw ijzers minder zijn. B e
w ijst dit niet dat in 1925 gelogen 
werd ?

W ij beslu iten : W at in 1925 gebeur
de, gebeurt nu weer. De onderw ijzers 
zullen oordeelen.

+ * *

M. Van op den Bosch.

In de Kamer gaa t het zooals bij een 
openbaren verkoop. Men hoogt altijd  
op. Zoo gaat het ook met de amende
menten.

Dit is echter de schuld van de regee
ring, omdat zij voor de groote am bte
naren wel heeft gezorgd, m aar niet 
voldoende voor de kleinen.

In ’t voorbijgaan gezegd, gaan  w ij 
niet ’t akkoord over het verschil dat 
er vooral na enkele jaren  kan bestaan 
tusschen de wedden van een ordeklerk, 
een onderw ijzer en een Staatsonder- 
w ijzer.

De perequatie wordt gedaan op het 
index 700, dus beneden de w erke lijk 
heid, en in de toekom st zullen de gees
te lijken , de onderw ijzers en de m agi
straten  er de slachtoffers van zijn, zoo- 
dat, na enkele jaren , er weer eene 
nieuwe perequatie zal moeten komen.

De perequatie is een leugen, eene 
oneerlijkheid, w ant w aar het veran
derlijk  gedeelte moest blijven be
staan, w'ordt het w eggeschrapt.

In het ontwerp staan vreemde din
gen, vooral voor de kleinen, zoodat 
men deze zonderlinge uitkom st ziet, 
dat sommige onderw ijzers, na v ijf en 
tw in tig  ja a r  dienst, minder kunnen 
trekken  dan na tw ee én tw in tig  ja a r  
dienst.

Ik betreur dat de gepensionneerden 
w eeral eens zijn vergeten . De m inis
ter heeft beloofd volgend ja a r  voor 
hen «quelque chose» te doen. W e ge- 
looven daar niets van. «S tab iliser, 
c’est m anger les v ieux», heeft een 
schrijver gezegd.

De ach teru itste lling  van de lagere 
onderw ijzers is niet te b illijken . Ik be
w eer niet dat de onderw ijzers van de 
voorbereidende afdeelingen der mid
delbare scholen te veel hebben met
15.000 frank. M aar het onderscheid 
tusschen die tw ee is eene onrechtvaar
digheid. In dien zin hebben w ij ons 
amendement opgesteld, en w ij hopen 
dat hier eene meerderheid zal gevon
den worden om het goed te keuren.

FMIULIEZIEKEBOM V0LK SB ELM8
ULUm SCH HUIS
Verzekert tegen

ISE6HERI
Ziekte 
Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratle 
Geboorte 
Sterfte

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

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

Cadeline-zeep
Te koop In alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

VoorstelJen der kandidaten
De kandidaten moeten minstens 15 

dagen voor den dag der kiezing wor
den voorgesteld.

Ten minste 20 dagen vóór de k ie
zing, ma fikt de voorzitter van ’t hoofd- 
burèel .bekend waar, op welke dagen 
en urén bij hij de voorstelling der kan
didaten en de aangifte der getu igen 
zal aan 'aa rden

De kandidatenlijsten moeten onder- 
teekend zijn door m instens 25 kiezers 
of kiezeressen in de rechtsgebieden 
tellend meer dan duizend kiezers (es
sen), en door 10 k iezers(essen ) ten 
m inste in de andere gebieden. Zij moe
ten aan den voorzitter van het hoofd
bureel worden overhandigd door drie 
onderU kenaars, en naam, voornaam, 
woonst en bedrijf aanw ijzen der kan
didaten en der k iezers die ze voorstel
len.

De lijsten  moeten gedateerd z ijn ; 
zij bevatten de aanduiding van de w er
kelijke en p laatsvervangende kandida
ten, die afzonderlijk moeten gek la s
seerd en ingeschreven worden volgens 
de rangsch ikk ing w aarin  men ze w il 
gekozen zien.

Een kandidaat m ag niet op meer 
dan ééne lijs t staan en ook niet voor
gedragen worden a ls w erke lijke  en 
plaatsvervangende op dezelfde lijst. 
W ie deze bepalingen overtreedt. wrordt 
van alle lijsten  geschrapt.

De kandidaten moeten hun kandi
daatste lling  aanvaarden. Zij kunnen 
dit mondelings doen, door de onder- 
teekenaars van de lijs t  te vergezellen 
bij de aangifte . Zij kunnen het ook 
schrifte lijk  doen in een verk laring , die 
met de lijs t ingediend wordt. In hun 
verk laring  moeten de kandidaten be
vestigen dat zij de voorwaarden voor 
de verkiesbaarheid vervullen.

Over de verkiesbaarheid
Om als w erkrechter te kunnen g e 

kozen worden moet m en: 25 ja a r  oud 
zijn op den dag der k iezing en k iezer 
zijn. De w et kent nochtans de verk ies
baarheid toe aan personen die geen 
kiezer zijn, nam elijk  de gewezen 
werklieden en bedienden die de andere 
voorwaarden tot verkiesbaarheid ver
vullen. Daaronder kunnen we vernoe
men de bestendige secretarissen  van 
vakbonden, m utualiteiten  en andere 
gewezen werklieden die een bestendi
gen post bekleeden in de partijo rga- 
nisaties.
Mannen en vrouwen zijn verkiesbaar

Het geta l der gewezen werklieden 
of gewezen bedienden m ag nooit meer 
dan de helft der leden-werklieden of 
leden-bedienden van eene kam er u it
maken..

Elke veroordeeling tot eene gevan
gen isstraf van meer dan eene maand 
ontneemt het recht om als w erkrech
ter te zetelen, zelfs als die straf u itge
sproken werd voor een politiek m is
drijf.
. Kunnen geen lid zijn van een zelf
den w erkrechtersraad , tenzij als lid 
van verschillende kam ers, tw ee w erk 
lieden of twee bedienden w erkzaam  in 
de zelfde onderneming of bij een zelf
den persoon, en ook niet de bloed- of 
aanverw anten tot en met den tweeden 
graad. Kunnen dus niet samen zetelen : 
vader of moeder met zoon of dochter ; 
grootvader of grootmoeder met k lein 
zoon of kleindochter ; de echtgenoot 
en de kinderen zijner vrouw haar van 
een voorgaand huw elijk  overgebleven, 
zijn stiefkinderen, en om gekeerd ; 
twee gebroeders, tw ee gezusters, zus
ter en~broeder,.alsook half-zuster en 
halve broeders ; schoonbroeders of 
schoondochters.

Elk w erkrechter, die tijdens zijn 
lidm aatschap de hoedanigheid verliest 
w aarin  hij werd verkozen, wordt van 
zijn lidm aatschap vervallen verklaard 
door het Hof van Beroep.

Dit is nam elijk het geval voor een 
w erkrech ter(stp r) die ophoudt Belg 
te z ijn ; b.v. een vrouw elijk  lid van een 
w erkrechtersraad  trouw t met een 
Hollander, Franschman of Zw itser, zij 
houdt op B elg  te zijn en verliest haar 
mandaat.

Xog voor de volgende redenen kun
nen de w crkrechters van hun ambt 
vervallen worden: zij die hun k ies
recht verliezen om een der redenen 
vermeld in de artikelen  van het Kies- 
wetboek, zij die gedurende twee ach
tereenvolgende maanden de zittingen 
niet bijwonen ; zij die door het Hof 
van Beroep tot eene geldboete werden 
veroordeeld omdat zij door hunne a f 
wezigheid tw ee m aal achtereenvol
gens de werkrechtjersrand beletten 
z itting  te houden.

Er zijn ook w erkrechtersraden van 
beroep te B rugge voor W est-V laande- 
ren, te Gent voor Oost-Vlaanderen. De 
voorw'aarden van verkiesbaarheid zijn 
dezelfde als deze voor de werkrech- 
ters van eersten  aan leg, met uitzonde
ring van deze laatsten.

De k iesverrichtingen
De stem bureelen worden voorgeze

ten door de gem eenteraadsleden. Zijn 
er meer stem bureelen dan gem eente
raadsleden, dan duidt het schepencol
lege raadsleden aan u it de m eest na
b ijge legen  gemeenten. De voorzitters 
kiezen als b ijz itters de v ier jongste 
k iezers boven de 30 ja a r  u it hun sectie, 
en nemen als secretaris wie ze w illen, 
in of buiten het kiezerskorps.

De strijdende groepen mogen g e tu i
gen doen zetelen op de bureelen.

De stemopneming geschiedt per 
rechterlijk  kanton, door het hoofdbu
reel w aarvan  een vrederechter voor
z itter is.

Gepanacheerde en herkenbaar g e 
m aakte kiesbrieven zijn nietig.

De verdeeling der mandaten g e 
schiedt volgens het to taal der stem 
men van elke lijst, te deelen door 1 ,
1 y 2, 2 2 Yï, 3, 3 y 2 enz. zooals bij de 
gem eentekiezingen. Dit stelsel bevoor- 
deeligt de groote lijsten  en het kan 
van de verp laatsing  van een klein g e 
tal stemmen afhangen om eene groote 
w ijz ig ing  te brengen in het verdeelen 
der zetels.

Voor kiesbedrog worden dezelfde 
straffen toegepast als bij de w e tge
vende kiezingen.

Bevoegdheid.
De bevoegdheid der w erkrech ters

raden is, voor w at de arbeidsgeschillen 
betreft, om zoo te zeggen onbegrensd ; 
de bepalingen der w et w ijzen het dui
delijk  aan.

De w erkrechtersraden nemen ken
nis :

1. Van de geschillen betreffende de 
leercontracten, het arbeidscontract en 
alle andere dienstcontracten, met u it
slu iting  van de rechtsvorderingen tot 
vergoeding van schade voortspruiten
de uit arbeidsongevallen ;

2. Van de eischen tot te ruggaaf van 
borgstelling, getu igschriften , akten, 
gereedschap, kleederen of andere 
voorwerpen, ter u itvoering van be
doelde contracten afgegeven ;

3. Van de geschillen betreffende de 
werkm ansboekjes ;

4. Van de vorderingen gegrond op 
de bedingen van niet-concurrentie, * 
opgenomen in een Jienstcontract ;

5. Van de geschillen tusschen w erk
lieden en personen die beroepsm atig 
arbeidslokalen, arbeidsgereedschap of 
drijfkracht door werklieden laten be
nutten ;

6 . Van de geschillen tusschen w erk 
lieden, tusschen bedienden of tusschen 
werklieden en bedienden, ontstaan bij 
het uitoefenen van het ambacht of be
roep ; ,

7. Van de geschillen tusschen am 
bachtslieden, en in ’t algem een, tu s
schen personen die voor eigen reke
ning een nijverheids ©f kunstn ijver- 
heidsberoep uitoefenen, hetzij alleen, 
hetzij geholpen enkel door bij hem 
inwonende nabestaanden;

8. Van de geschillen tusschen e ige
naars of reeders van koopvaardijsche
pen en zeelieden, alsmede tusschen 
eigenaars of reedesrs van visschers- 
schepen en schippers of visschers ;

9. Van de geschillen tusschen per
sonen die, bij het uitoefenen van een 
beroep, voor gem eenschappelijke re
kening handenarbeid verrichten.

Kinderboeken :
H. VAN TICHELEN, SPROOKJES EN VERTEL

LINGEN UIT DEN VREEMDE. I. FIEDELDIDON, 

II JAAK EN DB BOONSTAAK (7,50 fr. geil. eO 
9 fr. gekartonneerd).

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

V. DE MEYERE, VLAAMSCHE VOLKSVERTEL

SELS ; VAN DEN QOUDEN VOGEL DIE SPREKEN 

KON DE DRIE VEEREN VAN VOOEL VEEN. DE 

3 GEBR EDERS EN 8 WONDERE MANNEN.

(leder deeltje 5 fr.)
AUQ. HAVER'KANS, 0N6 TERRARIUM (5 fr. 

genaaid.)
Tegenhanger van het vroeger versche- 

Aquararium. Zeer aan te bevelen aan de 
leergierige jeugd en aan onderwijzers en 
ouders, die In school of in huiskamer op 
goedkoope en gemakkelijke wijze een 
aquarium of terrarium willen inrichten. 

WARD AUWBLEER, DE FERDE (16 fr. gen. 
en 50 fr. geb. op Hollandsch).

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

rijkste fantazie van het Oosten in toover- 
achtlge vertellingen, die door iedereen 
mogen gelezen worden. Rechtstreeks uit 
het Perzische in onze taal overgebracht. 
De geheele verzameling zal 5 deelen 
beslaan. 
\erholen Krachten 

novellen door Stephanie Claes Vetter 
12 fr.

Van Duimpje en andere wondere 
Kinderen 1,50

In de uitgeverij EXCELSIOR verschenen; 

A. DE COENE, In 's K onings dienst. 
Prijs 5 fr. 

D' Raphael RUBBRECHT 

Begrippen  over Ontleedkunde en 
V errichtingsleer (2* druk) 

Priis 5 fr. 
E. H. A. MONNI 

Q eest van den H eiligen Joannes 
Baptista Vianney, Pastoor van Ars 

Prijs 4.55 fr,
RENÉ DE CLERCQ.

Een Wijnavond bij Dr A ldegraaf.
■ 18 fr.

Te Lande 16 fr.

Edw. VERMEULEN.

Trimards 10 fr.
Het leven onzer Franschmans.

l b .  RODENBACH. 
Gudran, spel in 5 bedrijven, 3° 
ultg. met 11 platen en bandversie
ring van Joz. Speybroeck 20 fr.

Auce NAHON.
Vondelingskens 6 Ir.
Op zachte Vooizekens 6 fr.
K eurged ichten  1,50 fr.

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

4,50
Herman HENOT.

Kempische V olksvertelsels 1 7,50
Van dezen bundel zijn als afzonderlijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4,50
Van slimmen Jan en dommenSus 1,50 
Het Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en andere 

vertelsels 1,50



a

Gij allen die min of rr.eer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : ßroi chief, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproef j  hebt zonder afdoend effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dater ten middel is dat sinds 50jaren duizenden en duidenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsthaisèm martin Toms, Resina zaii, fflicrobenpillen
Volgt de v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het r eg e lm a tig  geb ru ik  de d iep st in gew orteld e borst
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  7  zekere g en eesm id d e l van
Schrijft otn inlichtingen aan M ARTIN  T O M S, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

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

PRIJZEN : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpilleo 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr .,  Serie van 6 weken 185 fr.

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van ’t bloed
QENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE W IJZE  i

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

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

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

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

P rijs 4,50 frank

Met Oud Bier der 
is gekend voor B ra u e rn  i e  Arend.,

’t gezondste, kloekste, aangenaamste

A. IiOuwaege-Verstraete, Cortemarck

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

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

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frissche mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische Inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radiolnstellingen, wendt u tot '’t huis

HENRI S1MOENS-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

Z A N N E K I N
DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende :

S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEMH

A llergun stigste prijzen voor) 
h erb erg iers  en koffiehuizen

Nerlngdoenere, zoekt uw profijten

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

o n io m
W A .A .R O M  T
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  anders produkten van gelijk en  aard  ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar al ie 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.

Hebt g i j  p ijnen in d e lenden ?
Kunt g i j  moeilijk  o j  pijnlijk  

uw water maken ?
Is uw water troebel o j  te sterk gek leu rd  ? 
Lij a t g i j  aan jich t , h eup■ o f  len d en jich t?  

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

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

7 ?
TE KOQP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 

in doozen van :
12 pakjee 4,50 fr. 

25 pakjes 8,00 fr.

De schoonste k in d e rs .., .
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.

DE VAIXENDE  
ZIEKTEN !

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Pr!ja : 30 frank

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go 3d 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 bij den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

SUIKERBAKKERIJ
Alberic Debruyne-Devolder

Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

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

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscuits, P ralines, Fondants, 

Su ikers, Doopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Qroote keu6 van Spekken, escence, acidulé, forré.

E ierkleursel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL In 't  klein
Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopera

n o o s
B. Van Hyfte

Gent, Ngderkoutfer, 32 Gent
(diaht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek vad België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos,

Dit a lle s  zijn de zekere 
kenteekens dat uwe 

Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 

■ mogelijk  uw toevlu cht m oet ■ 
nemen tot een e ern s tig e  en 
nauwkeurige behandelin g met

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Oliebalsem
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.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kachels en sasvuren
wendt u tot

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naatnlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bij&anKeo : Antwerpen s Kortrijh
Agentschappen :

B ru gge, Crombeke, P operinghe, 
Harelbeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.

Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

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

M U Z I E K  Germ. Meliere-Buck

7

MET ZEKtfiHfJP VOOR ALTIJD GENEZEN'

BIOEDVEBZUiVKj
VOOR BRAND, HAARWORM 

8MSDZJEKTE , JEUKTE en a u «  A N p i» £

VELZIEKTEM
TE VERKRIJGEN 

io alle jseghemsche Apotheken

HU I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en platen (discjues) van alle 
perken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violer, Maadoijngp en j,
—: Alletoebehoorten

voor uw

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUERE'HUVSEHTIUVT
Roeselaerestraat, 168, iseghem

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

Trouw e bediening Lage prijzen

Roeselaerestr. 88, Iseghem

I  >11
Waarom hoesten ai» BORSTPILLEN LALEAJAN 

U radikaai genezen ?

Waarom koorst of tandpijn Itfden als CACHET- 

TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?
Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borsU 

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 

der apotheek Laleman daartoe de ge* 
schikte middel is ?

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

[DUS VOOR ALLES NAAR DE

ApotheeK Florent laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon 63

IMagazijn van verlakt, aluminium en \ 
genlkeleerd keukengerief, wasphkpipen ! 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- j 
noizen. — Groote kens .van  verlakte ’ 
menagerestoven van de beste merken en ’ 
bulzestoven in eigen werkhuis gemaakt, <

Gazinrichtingen Zink & Loodwerk 1 
Spoed ige b ed ien in g M atige prijzen

Schoenmagazijn 

R. uandenDerghe- Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

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

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

Dwells, borstels, zeemvellen, spongen 
en alle kulschgerief.

Het huis gelast zich met herstellingen.

KOSTRIJKSQKE BOUW

• e« w iroa iH  •

BUREEL1:

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

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over koopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over ?t o*ernemwi van Bachi- 
hoeven in Frankrijk.

O pmaken  van P lans en B estekken 

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

—  A llerhande  V erzekeringen  —  

Bp?and ? Leven » Ongevallen  
ÖELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan dé meest 
voordeelige voor waarden.

Drukkerij « Volke verheffing » Aalst. 
Onderwijsstraat, J4t

Hoe de Komiteitsbeambte
Nico Lampenpit

zijn geluk verschopte

Een modern verhaal moet kort zijn 
Daarom verte l ik  m aar n iet w àt het 
m eisje keuvelde en w à t Nico af en 
toe te rug  stamelde. H ij kwam  echter 
tw ee uur la ter thuis dan hij gewoon 
w as en na gegeten  te  hebben g ing  hij 
d irect w eer de deur uit. Gusta had 
hem gevraagd  in den avond bij haar 
fam ilie te komen «w isten».

Die avond w as, zooals een groot 
rom ancier zoo treffend zou schrijven, 
de «schoonste van zijn leven». Hij 
w iste, dronk cacao, thee en zat voort
durend naast Gusta, w ier knie af en 
toe de zijne raakte . Toen hij naar 
huis g ing , had hij een afspraak  met 
haar voor den volgenden avond. En 
toen hij dààrvan thuiskw am , had hij 
«vaste verkeering».

* * *
B ij haar thuis werd dagelijks de 

koers besproken. Men w ist daar, zoo- 
ï ls  trouwens in de heele buurt, dat 
Mico een beetje ach terlijk  was — zoo 
aoemde men zijn  eerlijkheid  — en 
rond dat een la s tig  d ing voor het 
am ilie-plan. A lhoewel een onover- 
(om elijke hinderpaal leek het hun 
liet.

Vader, die achter de schermen de 
eiding had en daarin  werd geholpen 
loor Jan , ried geduld en overleg aan.

Om Nico van zijn  «stum perigheid» af 
te brengen en voor hun plan te winnen 
moest men tak t te w erk  gaan , vopd 
hij. VooVal, w ijl men zich heel w at 
van het plan voorstelde. Vader hoopte 
nam elijk , door Nico's bemiddeling, 
over m instens een baal r ijs t per week 
of tw in tig  kilo su iker beschikking te 
k rijgen . Én de «sukke l» had zich nog 
nooit een bonnetje van v ijf tig  gram  
toegeëigend, dàt w ist een ieder in de 
buurt, groot en klein, w ant zijn moe
der schreeuwde Nico's schande over 
de daken heen.

Jan  stemde g rif  in met dat w ijs be
leid, m aar Gusta protesteerde er tegen. 
En iederen dag werd haar p ro test hef
tiger.

— Gijlie hebt schoon te praten, riep 
ze dan b itter. Geduld en afwachten en 
nog meer. M aar ik zit er mee, a lle de 
jongens uit de buurt lachen mij uit als 
ze mij met dien Lampenpit zien. Denkt 
g ijlie  dat ik het eeuw ig met hem uit-, 
houd. Dat gesam m el en geprevel van 
dien jonge is n iet te slikken. Ik voor 
mij ben er voor dat we heel gauw  
over de brug komen, anders geef ik 
hem vandaag of morgen zijn congé...

En de dagen vergleden en groeiden 
tot weken. En de weken tot een 
maand. M aar Nico wou er niet in 
«b ijten».

W anneer Jan  sprak van kom iteits 
mannen die een nieuw ameublement 
hadden gekocht, dan zat hij met half- 
oogen in het rond te k ijken  en zei 
geen boe of ba. En als vader zinspeelde 
dat in oorlogstijd  een ieder op eigen

houtje moest trachten «zijn  plan te 
trekken», dan zette hij een beklagens
w aard ig  gezicht, als een jonge hond 
die voor het eerst in het w ater moet.

En als de huisgenooten in zijn  b ij
zijn er onderling over spraken dat de 
suiker in den vrijen  handel zooveel het 
kilo gold, deed Nico alsof hij niets 
hoorde.

— Ik houd het n iet uit, kermde 
Gusta, zekeren avond, nadat hij ver
trokken was. Ze had tranen van spijt 
in de oogen en dat m aakte moeder g e 
voelig.

— Ze heeft ge lijk , man, ’t kind is 
er niet tegen opgewassen.

— Dan moet er m aar haast w’orden 
achter gezet, oordeelde hij.

— Vooruit, dan m aar, gaf Jan  toe.

+ * *
Den m iddag er op volgend deed 

Gusta haar mooiste blouse met lagen 
hals aan. En om haar volle lippen 
zweefde een glim lach die een gansche 
vrijgezellenklub zou tot inkeer hebben 
gebracht.

Toen Nico haar zoo ontmoette, was 
hij ontroerder dan ooit. Hij kon van 
zenuwachtigheid geen woord u itbren
gen, nam haar arm en trok haar in 
opgewonden haast mee in de richting 
van het park.

Eenmaal naast hem op een bankje 
zittend, liet Gusta den glans van haar 
oogen verduisteren en zuchtte ze. Ni- 
co’s hart kromp inéén, alsof een chef 
hem boos aankeek.

— W at is er G uusje? vroeg hij op

bevenden toon, te rw ijl er een traan  
in zijn  linker oog schoot. Zijn rechter 
traande altijd .

— ’k Heb w eer thuis last gehad.
— W aarom  dan w eer?
— W aarom ? Om alles. Er wordt 

thuis niet verdiend, omdat er niks ver
kocht wordt. En alles is even duur

— Dat kunt ge toch niet helpen.
— Vader zegt van wel. H ij zegt, als 

ge een schoonzoon hebt op het komi- 
tpit, dan moet ge w inkelw aar hebben.

— Dat is natuurlijk  een lo lletje van 
uw vader, zei Nico in zijn k inderlijke 
argloosheid.

Dat was haar a l te kras. Ze zou er 
kans toe hebben gezien met haar 
mooie oogen een luipaard aan het la 
chen te maken en dat schaap werd 
met den dag stommer onder haar le i
ding. Ze was er woedend om.

— Neie, ’t is  geen lo lletje ! 
schreeuwde zij bijna. Rekent m aar dat 
de oude het meent. En wees m aar niet 
b ang ; als het niet gauw  anders wordt, 
dan k r ijg t g ij uw congé. Hij zegt. ik 
moet niks hebben van 'n duiloor van 
'n schoonzoon.

■ — W at heb ik toch gedaan? vroeg
Nico met tranen in zijn stem.

— W at ge gedaan hebt? Neie, ju ist 
omdat ge niks gedaan hebt. In de heele 
buurt kunt ge ze met den vinger na
wijzen, zij die in het kom iteit zitten 
en die kerels verdienen geld als slijk . 
Dat zijn ten minste kadei’s die voor
uit w illen. De eene verkoopt brood
kaarten , de ander su iker, een derde 
zeep, nog een ander meel. M aar g ij,

w at doet g ij. W aarom  moeten w ij er 
ju is t nevens z itten ? W aarom ? Ómdat 
ge er t e ’beest voor z i jt !

— Ik ?  W at kan ik  daar doen?
Gusta bedwong zich een wein ig. Zijn

v raag  scheen haar hoop op succes te 
geven.

— Gij ju ist, zei ze op kalm eren toon, 
g ij kunt er veel aan doen. W aar g ij 
z ijt is ef overvloed van alles. B reng 
er w at mee, eiken dag.

— W at d an ? ...
— Van a lle s : kaarten , bons, su iker, 

zeep, w at er m aar is. V ader w eet er 
wel raad mede en w ij profiteeren er 
allem aal van, g ij n atuurlijk  ook.

— S te len ... s te len ... stam elde de 
jongen ... ste len ... s te len ... neie, 
schreeuwde hij, dat doe ik  niet.

— W eet w a t-g e  z e g t ! riep zij nu 
dreigend.

Ze w ilde opstaan, m aar hij klemde 
zich aan haar hand vast en greep haar 
hand.

— Laat me los, riep ze woedend.
— G ustje ... G ustje ... sm eekte hij.
— M ijn hand los, zeg ik  u ... denkt 

ge dat ik ’n slet ben.
*— L aa t... m e... er a lleen .,, m aar... 

een ... kusje op geven ... sn ikte hij.
— Neie, Lampenpit ! kreet ze en 

trok met een ruk haar hand los. Geen 
zoen en geen lik  meer. Geen w aar ,., 
geen liefde.

Zij liep w eg met v luggen tred. zon
der om te zien en liet hem grienend op 
het bankje achter.

W ie w eet... misschien zit hij er nog 
wTel.

Artistieke Prentenboeken
Albumformaat, gekartonneerd 

I J enny DE BLOEME.
De W aterkindertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen o? 00

Alfred  LISTAL. ’
Wat L isette droom de 1 5__
Gouden R egen
7  Is lan g g e led en  15’—

Andere mooie Prentenboeken,
A nnie  HOMAN. *

Grieksche Sagen  voor kindereu  7,50 
Het nieuwe Dierenboek

stevig gekartonneerd 15,— 
Idem, kleine uitgave 10 —

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

denis, ingenaaid 4 ,—
P let d e Sm eerpoets, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
Hanna d e S loddervos, g r o o t  formaat 

gekartonneerd 12,50
K a n . A maat JOOS.

KLEUR- EN TEEKENBOEKEN. 
B on ten  Blauw, kleurblok fr. 4,50
De B riefkaartenschilder, reeks van 4 

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

per deel 1,80 
Briefkaartenkleurboêken, per deel 1,80

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 sturen.


