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Belgische Oorlogsgruwelen
Hoe men de Vlamingen fusiljeerde in het Belgisch leger

j Genenaal Baron de Witte, uw beroep 
' op de menschelijkheid van officieren, 

komt zooveel jaren te laat. Die woorden 
hadden moeten weerklinken toen de exe
cutie-peletons hun Belgische salvo’s los 
tea in de bont en in het hart van Vlaam 
sche soldaten.

Vandaag is géén herstei meer mogelijk 
en indien wij rekenschap en verantwoor
ding eischen, dan is dat om de moeders, 
om de vrouwen en de kinderen van de
t/loamnrtU/i -1 — “ ^  A--—

Kort na den oorlog stelde volksver
tegenwoordiger Van Remoortel de v iaag 
aan minister Masson :

« Zou men mij het getal Belgische sol
daten willen opgeven, die sedert het 
begia van den oorlog tot 1 Januari 1919, 
in de gevangenis van Fresnes overledea 
zijn ?  Welke was voor elk geval de oor
zaak van het overlijden ?

« De minister gelieve mij te zeggen :
1) Hoeveel ten uit voer gebrachte ter 

dood veroordeelingen er tijdens den oor
log uitge3 roken werden door onze 
krijgsdaden, zoo bestendige als te velde?

2) Het petal dier veroordeellnaea eu 
hun datum voor eiken krijgsraad ; den 
datum en de plaats der terechtstellingen.

3) De naam en de hoedanigheid van 
dea verdediger van elk dezer zaken.

4) Of er aan de veroordeelden toege 
laten werd, c f zij er werkelijk gebruik 
van gemaakt hebben, verhaal te nemen 
in beroep, in verbreking, om genade.

5) Wie heeft voor elk geval het bevel 
tot uitvoering gegeven ?

6) W aar liggen de veroordeelden be 
graven ?

7) Welke wetsartikelen he ft men voor 
elk geval toegepast ?

8) Welke w ts de samenstelling van

um v«v «luMwcu cu uc biEiucicu van
Vlaamsche gefusiljeerden, dan is dat op
dat het nageslacht zou weten en verne
men waaiom de Belgische ministers van 
ooorlog en justicie zwijgen wanneer 
volksvertegenwoordigers hen in de Bel
gische Kamer om rekenschap vragen.

Ja , wij eischen rekenschap voor het 
Vlaamsch bloed dat Belgische officieren 
hebben gestort. Wij eischen rekenschap 
daarover, vandaag, nu België nogmaals 
beroep do?t bij monde van zijn ministers, 
op Vlaamsch kanonnenvleesch voor de 
aanstaande slachting.

De Oorlog komt

Generaal Pétain te Dinant, minister de 
Broqueville te Elisabeth ville sur Seine, 
generaal Pontus te Leuven en te Brugge,
7Ü »llpn h^hhAn Hfln r\r\r1s\rr In Uo* ««Kil«

* ^viiviaai * uuiua it ucuvcü CU IC
8) Welke w ts de samenstelling van j zij allen hebben den oorlog in het nabije

de krijgsraden, die ten uitvoer gebrachte verschiet gesteld.
ter-dood veroordeelingen uitgesproken . En pas Zondag 5 Februari zei de de-
hebben ?  j moeraat en Vlaamsche minimalist Minis

9) Welke zijn de namen, voornamen, ter Carnoy, op een groote vergadering te
graden eö militairen rang van bedoelde Vilvoorde .. « een zaak is zeker : groote 
veroordeelde^?* i uitgaven zullen noodig zijn en voorde

•• bewapening die schreeuwend onvol-
V* lA/i U’wVlUÇĴ f »

Op deze vragen heeft minister Masson 
geantwoord :— « Dadelijk werden innemingen ge
vraagd aan den bestuurder van het ge
vangenhuis teF resae sen  aan den audl- 
teur-generaal Zij zullen u meegedee’d 
worden, zoodra zij ons toekomen.

« Het is echter te veronderstellen dat 
de opzoekingen nogal moeite zullen 
kosteo, daar men het archief van de 
gedemobilizeerde auditoren zal moeten
onderzoeken ».

Sedert dit werd neergeschreven zijn er 
nagenoeg acht jaar veiloopen.

Acht jaren ! En nog heeft geen ëokei 
Belgisch minister den moed gevonden 
om antwoord te geven op deze vragen.

Het Belgisch militarisme schaamt zich 
dus over de nagenoeg 200 jongens, arme 
8tumperds van soldaten, die omgekomen 
zijn in de Fransche gevangenis van Fres
nes 1

Het Belgisch militarisme schaamt zich 
dus om de vonnissen van krijgsraden die 
op hun actief het lijden hebben van bij de 
4000 gekerkerde soldaten per oorlogsjaar 
en bovendien een ongekend aantal doo- 
den, gefusiljeerd of langzaam doodge
marteld in de Fransche galeien van Fres
nes, Orleans, Melun, Tours, Auvours,
Cesembre, de Ome 1 

Wij nemen akte van het stilzwijgen. 
De moordenaars bekennen derhalve hun 
lafhertige misdaad, zij durve zich dus 
voor het geweten van het land niet ver
antwoorden !

Wij eischen rekenschap!

M aar hun stilzwijgen is ons niet ge
noeg 1 W ij eischen rekenschap, wij 
eischen verantwoordirg voor het misda
d ig vergoten bloed onzer jongens ! Wij 
eischen rekenschap over den moord ge 
pleegd op onze m artelaars soldaten 1 Wij 
eischen rekenschap voor het beulenwerk 
der Belgische krijgsdaden !

Generaal Baron De Witte heeft onlangs 
geschreven naar aankid ing van het recht 
op leven en dood waarover een officier 
beschikt op het slachtveld, dat zoo’n 
recht steeds afschuwelijke misbruiken 
« de monstrueux abus » voor gevolg had 
en dat hij meende te mngen verklaren 
dat er in het Belgisch leger geen officieren 
ge/onden werden om van zulk recht een 
algemeenen regel te maken. (2)

Wij verwijzen generaal Baron De 
Witte naar de doodvonnissen uitge
sproken over het aantal « onbekende 
soldaten » in het Belgisch leger.

Generaal Baron De Witte erkent dat 
vele jonsrens ln een oogenblik dat hun 
zenu vstelsel geschokt en gebroken was 
gegeven orders niet meer ten uit/oer 
konden brengen, wat psychologisch vol
komen te verklaren is . en hij doet een 
beroep op de officie en opdat zij toch 
nimmer een vonnis zouden uitspreken dat 
geen genade zou voorzien en dus onher
stelbaar zou zijn. (3)

u ,c  o tu ir ru w cu u  ufjvui- 
Joöp'^racfltéffuiifoe vefueïiiging vau onxe 
grens aanzienlijk zullen vergemakkelij
ken.

« Over die maatregels boort men in 
’t geniep (neen, mijnheer de minister, 
publiek ! (nota van W H.) onder de be
volking bovenal onder de Vlaamsche 
bevolking mopperen, dat wij hier vooreen 
vreemd land werken (zeg maar : Frank
rijk, mijnheer de minister ! (nota van 
W H ) datons voor zijne eigene belan 
gen zekere maatregels opdrinpt, » (4)

Zonderlinge Pacifisten

En dezen zonderlingen Vlaming en 
demokraat, die destijds op de Interna
tionale vredescongressen, als te Bier- 
viile, uitpakte met pacifistische leuzen 
over ontwapening ! I I, teekent protest 
aan tegen de bewering a ls  dat wij ons 
zouden bewapenen voor Frankrijk’s ple
zier, a l bekent hij met een dat sommige 
vreemdelingen (waarom niet man en 
paard genoemd, mijnheer de minister, en 
gezegd : generaal Pétain I) in hun be
langstelling over onze ontwapening, niet 
bescheiden genoeg waren. En ook Minis- 
nlster Carnoy stelt den oorlog in ’t ver
schiet « wij kunnen de mogelijkheid van 
een oorlog niet a 's  uitgesloten, beschou
wen » , aldus zijn oordeel.

Vlamingen, dat is de eerste boodschap 
van den nieuwen oorlog, uit den mond 
van een zoogenaamden Vlaamschen en 
democ'atischen minister, foerier voor het 
franco-belgisch leger, foerier in Vlaamsch 
kannonenvleesch.

Pacifisten van Bierville, herleest eens 
de pathetieke vredesverklaringen van den 
tot militaristische drogredenen afgevallen 
pacifist, minister Carnoy.

Men doet beroep op het Vlaamsche 
volk om zijn klachten tegen het leger ie  
staken, erger dan dat, minister Carnoy 
doet beroep op de Vlamingen om met 
« geestdrift eene politiek » te steunen die 
een militaristische, chauvinistische oor
logspolitiek is , hem ingeblazen door de 
franco-belgische militaire cam arilla.

M aar wij doen een beroep op tiet 
Vlaamsche volk, dat luider klinken zal 
dan het beroep van de verachtelijke de 
mocratie die zich in dienst stelt van het
imperialisme.

Minister Carnoy en gij allen, staatslie 
den die beroep doet op het Vlaamsche 
volk om in den aanstaanden oorlog nog 
meer menschelijk slachtvee te leveren 
a ls  in den vorigen, laatsten I ! 1 oorlog, 
wij vragen U, neemt gij tegenover dat 
Vlaamsche volk, de moorden op Uw ge
weten, die in het Belgisch leger zijn ge
pleegd op onze Vlaamsche soldaten ?

Neemt gij de moorden op Uw geweten, 
geoleesrd op onze soldaten martelaars in 
de fransche galeien van Fresnes, Or
leans, Tours, Melun, Auvours, Cesem
bre en de Orne ?

Neemt gij de moorden op uw geweten 
gepleegd op de Vlaamsche gefusiljeerden 
van Waalhem, Gent, Ramscapelle, Alve- 
ringhen, Driegrachten ?

Wij vragen Uw antwoord 1
Ha, heeren ministers, gij verkiest te 

zwijgen, doch wij begeeren niet zwijgen. 
Al de tijd dat gij gezwegen hebt, hebben 
wij in stilte ons materiaal bij mekaar 
gezocht, ons materiaal en onze getuigen. 
Daarmee zullen wij vandaag Uw nieuwe 
poging om Vlaanderen willoos over te 
leveren aan den bloedigen oorlogsgod, 
helpen ongedaan maken. W ij zullen er 
voor zorgen dat het bewuste Vlaamsche 
volk uw misdadige plannen den bodem 
inslaat.

T e'w ijl gij vruchteloos met huiszoe
kingen uw veiligheidsdienst hebt bezig 
gehouden, hebben wij vruchtbaar werk 
geleverd, daar waar uw veiligheidsdierst 
te dom was om ons te hinderen.

En vandaag vragen wij U rekenschap 1 
O, ge moogt voort zwijgen, heeren mi
nisters en generaals, doch het volk zcl 
onze stem vernemen en daar zal een diep 
gevoel van wrok en haat ontwaken tegen 
uw misdadigen opzet om dat volk nog 
eessover te leveren aan uw vaderland- 
sche slachterij.

Twee feiten :
De zaak Van den Bosch

Twee feiten, heeren ministers en gene
raals, mogen vandaag volstaan.

Wij vngen  U rekenschap voor den 
Vlaming Van den Bosch, gefusiljeerd 
door een twaalf-al gendarmen, in den 
aanvang der Lente 1915, tegen den muur 
van de kerk te Pcllirchove, achter het 
ront in W est Vlaanderen.

Heeren van den krijgsraad, gij hebt
dezen iongen ter donrtvan den bloedigen voorpost van Une- ?
grachten. Gij hebt Van den Bosch ver
oordeeld, omdat hij weigerde nog op te 
trekken naar een voorpost, die eiken 
avond ’t leven kostje aan enkele jongens 
en die g ij, verantwoordelijke officieren 
van den legerstaf, vlaK na het fusiljeeren 
van dezen jongen, eindelijk prijsgegeven 
hebt, omdat hij onhoudbaar bleek en de 
verliezen niet waard die men er leed.

Van deri Borch is, schreiende en roe
pende op zijn vrouw en kind, gesleurd 
tot voor ds geweren der gendarmen. Met 

laatsten kreet om vrouw en kind 
heeft hij d* twaalf kogels opgevangen, 
die hem het hart en de borst verscheur
den.

Vlaamsche soldaten van het I e regi
ment karabiniers, jongens van het 35 ba
taljon, wij vragen U langs dezen weg, 
uwe adressen. Wij vragen eerherstel en 
schadeloosstelling voor de vrouw en het 
kind van den gefusiljeerden Vlaming Van 
den Bosch. Een moord is niet te herstel
len, zelfn met geen miljoen schadeloos
stelling, maar wij eischen recht op 
inerischwaardig bestaan voorde weduwe 
en het kind. Minister Carnoy, kunt gij 
met uw demokratische eD katholieke ge
voelens d aar niets voor doen, g ij die zoo 
mooi komt pleiten voor versch Vlaamsch 
oorlogsproviand ?

Het drama van Waalhem

W ij vragen hetzelfde voor de twee 
Antwerpsche jongens, die men op bevel 
van den generaal der eerste legerafdee1 
ling, heeft doodgeschoten tegen den muur 
der kerk van Waalhem.

Het was bij de gevechten rond Antwer
pen. Verhakkelde regimenten gingen 
t’ allenkante in aftocht. Ook het 23e linie. 
Twee Antwerpsche jongens, zonder na ) 
te peinzen over de gevolgen van hun j 
daad, gingen even naar huis bij hun ! 
vrouw en kinderen te Antwerpen, om ze 
nog eens weer te zien en afscheid te 
nemen. Ze werden « afwezig * gedragen 
op de naamafrorping der kompagnie, 
aangehouden door de gendarmen, opge
leid naar Waaihem en nagenoeg zonder 
vorm van proces veroordeeld tot de dood 
met den kogel. Een afdeeling soldaten 

! van h*-t 23e moest het doodvonnis vol
trekken. De twee Antwerpenaars werden 
aan een paal gebonden, voor het vuur- 
bevel klonk trachtten ze hun geboeide 
handen zoodanig naar mekaar te wringen 
dat ze malkander met den top der vin
gers raken Alzoo wilden ze mekaar meer 
moed geven bij ’t sterven. Enkele solda
ten schieten hun kogels verloren tegen 
den muur der kerk van W aalhem, ande
ren die uitzinnig waren van opgewonden
heid, schieten zoo slecht dat na het 
vuur-bevel, twee stuiptrekkende licha
men aan den paal hingen, nog half 
levend. Het was een afschuwelijk

schouwspel. Sergeant Lruis Devrieze 
van Oostende, die het str >fr>eleton com
mandeerde, w?s radeloos De komman- 
dant Moulin, (lie met zijn revolver in de 
hand stond om het genade-schot te 
geven, werd bleek ais een doode voor 
die twee van de pijn kronkelende licha
men en dorst zijn revoler niet afschieten 
ln de hersens van de twee afschuwelijk 
verminkte jongens. Met een gebaar stak 
hij den revolver in de handen van een 
Waalschen korporaal, om het genade
schot te geve«. Deze w*s meer dood dan 
levend toen hij dat bevel ten uitvoer 
bracht. Hij wendde zijn aangezicht af 
van de twee lillende menschenklornpen 
aan den schandpaal, en drukt den haan 
over, vlak tegen het hoofd der gefusil
jeerden, zoodat de hersens uiteen spat
tend in ’t ronde sloegen.

Dien dag heeft het weinig gescheeld 
of de soldaten op het fort van Waalhem 
gingen in opstand, zoo opgewonden wa
ren de jongens

Zij die den moord op hun geweten heb
ben, zijn nog altijd in leven. Wanneer 
zal de gerechtigheid ook uitspraak doen 
over deze moordenaars ?

Zooveel officieren zijn naar Holland 
gevlucht, hebben hun fort In den steek 
gelaten of over geleverd . Hoevelen van 
hen werden gefusiljeerd ? Geen één I

M aar arme Vlaamsche jongens, die 
eens naar huis trokken om hun vrouw en 
kinderen te omhel/en, heeft men met 
twaalf belgische kogels in hun hart, a ls 
honden neergeschoten.

Vandaag uw geld

morge.i uw bloed
Ziedaar Vlamingen, het leger waar 

«voor ze vandaag uw geld komen vrage^, 
uw geld, Vlaamsche miserie me^schen

Vlamingen, opent de oogen voor het te 
laat is Het gaat er om het leven van uw 
mannen Vlaamsche vrouwen, het gaat er 
om bet leven van uw kinderen, Vlaam
sche vaders en moeders. Handelt, voor 
het te laat is.

De muren der kerken van Waalhem en 
Pollinchove dragen nog de teekens der 
kogels, die door het hart van Viaamsche 
jongens zijn gegaan Pas op dat de Bel
gische kogels ook morgen niet het hart 
verscheuren van uw Vlaamsche jongens, 
va" uw kinderen, en langs hun hart, het 
Uwe!

Wij zijn in België maar goed om lasten 
te betalen en ons bloed te vergieten. — 
Vlaanderen, hoe lang nog ?  Vlamingen, 
ls het niet meer dan genoeg ? Sluit aan 
in massa in de rangen der Vlaamsche 
nationalisten, verhindert met ons hun 
misdaad, de nieuwe aanstaande oorlog !

Vlaanderen den Vlaming, en weg met 
al wat de verwezenlijking van dat ideaal 
in den weg staat I Wij weigeren te dienen 
voor franco-belgisch kanonnenvleesch ! 
Wij weigeren i W ard  H erm an s.

1.) Zie, « Het Zwartboek der Belgische Oor- 
logseuvelen » van Ward Hermans, uitgegeven 
door O. Janssens, Kerkstraat, 9, Antwerpen.

2.) « Ce que J’ai appris à la guerre, » (Cahiers 
contempopains)r>lz. 29.

3. Op. cit. bl. 27-28.
4. « De Standaard » 6 2-28.

200 vooraanstaande Buitenlanders 
komen op voor Amnestie

E e n  p ra c h t ig e  daad
De minimalisten beweren altijd dat zij 

het doen terwijl wij « negativisten » zou 
den zijn en holle declamatoren.

De feiten zijn gelukkig voor ons en 
voor Vlaanderen eenigzins anders.

We hebben weer een nieuw bewijs.
Dr Borms begint zijn tiende gevange

nis jaar.
Onze pers, onze redenaars hebben de 

waarde van deze gebeurtenis naar behoo- 
ren in het licht gesteld : de anderen heb
ben gezwegen bang a ls ze zijn van zich 
te compromitteeren. De lezers van De 
Standaard zullen niet eens vermoed heb 
ben dat er in Vlaanderen wat gebeurd is

M aar niet alleen in Vlaanderen hebben 
wij, nationalisten, de aandacht gevestigd 
op het schandaal van het gevangen hou
den van Dr Borms.

Dank zij het Initiatief van volksverte
genwoordiger H. Vos werd ook aan het 
buitenland gelegenheid gegeven om zich 
aan te sluiten bij dit protest tegen de 
onmenschelijkheid van België ten over
staan van Borms.

Zoo pas werd aan de Belgische K<mer 
van volksvertegenwoordigers een inter 
nationaal verzoekschiift voor amnestie 
overhandigd.

Dea Heer Voorzitter van de Kamer der 
Volksvertegenwoordigers

M ijnheer d e Voorzitter,
De ondergeteekenden, allen Vlamingen

woonachtig in België, hebben de eer U uen en vrouwen van verscniuenue n<nntM
onderteekend, wel ter kennis van de
K^mer van volks vertegenwoordigers te
willen brengen.

De oorspronkelijke handteekeningen 
van de onderteekenaars houden zij, zoo 
ze door U gewenscht werden, te Uwer 
beschikking.

Aanvaard, Mijnheer de Voorzitter, met 
hunnen dank bij voorbaat, de betuiging

Het verzoekschrift luidt :
« Wij ondergeteekenden, burgers van 

vele natiën, niet door onvriendschappe
lijke gevoelens jegens België bewogen, 
maar omderwille van een goeden Interna
tionalen geest, doen een beroep op U, 
om aan Dr August Borms en de andere 
veroordeelde Vlaamsche leiders volledige 
en onvoorwaardelijke amnestie te verlee- 
nen. »

De buitenlandsche onder
teekenaars.

De Schelde van Woensdag 8 Februari, 
brengt de volledige lijst van onderteeke- 
naren.

We geven een kleine « bloemlezing » 
u t  :

H oofdredacteurs van bekende kranten 
en tijd sch riften  :

Daily Herald, Contemporary Revleuw, 
Westminster Gazette, Daily News, Fo
reign Affairs, The Nation, Europe, West 
Indisch Tijdschrift, Dr M. van Blanken
stein en Dr P. N. van Eek van deM euw e 
Rotterdamsche Courant, De Residentie
bode, de Maasbode, Het Utrecht'che 
dagblad, Ons Vaderland, Die Volksblad, 

Huisgenoot, Nation, Die Burger,Die

hunner hoogachting.
Lode Baekelmans, 
Dr Frans Daels,
Dr. Ir. Stan Leurs, 
J o z e f  Muls,
DrG. Schamelhout, 
Dr O. De Gruyier,
F'elixTimmer mans.

(w .g.)

The Nation, The New Republic. 
Beroem de letterkundigen :
John Galsworthy, H. S . W ells, Geor

ges Duhamel, Romain .Rolland, Georges 
Russell,* W. B Yeats, Dr Ernst Zahn, 
h . Querldo, Prof. Dr A. Verwey, j,ir  Qi 
N. Van Snchteien, Dr Frans Coenen Dr 
C. Boutens, Dr Frederik Van Eeden' G. 
ßSPiWS.'L u  m oui-
ger, Prof. Dr H. T. Colenbrander, Prof. 
Dr Jac. Van Glnneken, D1 M S Japtkse, 
Prof. L)r C. J. Snoeck Hurgrouje, Prof. 
Dr C. S. M. de Vooys.

Kunstenaars :
Jan Toosop. de wereldberoemde schil

der en Dr H. P . Betlaye, de vernieuwer 
van de Hollandsche bouwkunst. 

Geestelijken en B isschoppen :
Pater M'dkenboer, Pater Van Glnni- 

ken, P.iter Jansen, professoren aan de 
Kath. Unwersiteit te Nymegen, p rof. 
Dr G.Van Autal, orotestantsch Bi'schop, 
Msr Victor Horvàth, R. Kath. Hulpbis
schop, Ladislaus Ravasz, Blsschop van 
de Hongaarsche Hervormde K“rk, Graaf 
Jules Zichy, Aartsbisschop van Kalosca 
en Bacs, J. Gledith, Blsschop te Froudh 
jem, Bernt Steylen, Bisschop, enz. enz'

A N TI 30 België legen Hiaanderen

De Millioenendans
VO O R HET LEGER.

De regeering heeft dus bij wijze van 
amendement bij de begrooting over 1928 
een verhooging van uitgaven voor het 
leger gevraagd van ruim 23 mlllioen, de 
heift van wat voor den oorlog aan het 
leger wordt besteed.

Waartoe die eerste 23 mlllioen — want 
het is maar een begin — dienen moeten, 
hebben we gister reeds medegedeeld.

In de eerste plaats wordt ten Zuiden 
van M iddelktrke aan Zee een stelling 
gebouwd voor luchtweerartillerie. Het 
daartoe noodige terrein was reeds verle 
den jaar gekocht.

Vervolgens zullen de stukgeschoten 
Maasforten hersteld, herbouwd en bewa
pend worden. Die werken zullen in hun 
geheel 30 millloen — zonder de staartjes 
— kosteo.

Verder wil men te Rocourt bij Luik een 
oefeningplein aanleggen, zooals er ln de 
toekomst meerdere zullen worden ge 
maakt. Tenslotte wordt het krediet voor 
bet vervoermateriaal van machinegewe
ren met ruim anderhalf mlllioen ver
hoogd, terwijl de bewapening var som 
mlge (?) forten ongeveer 11 1/2 miilioen 
vergen za l... om te beginnen.

Als nu reeds zooveel millioenen aan 
het leger worden verkwist hoeveel zal 
men er dan aan verknoeien als onze fi- 
nancieele toestand ietwat verbeterd is ?

1930 nadert. De Staat België wil zijn 
honderdjarig bestaan vieren.

Voor Vlamingen is het ONMOGELIJK 
aan dit eeuwfeest van de Belgische « re
volutie » en de Belgische « onafhanke
lijkheid » mee te doen.

Is het niet reeds een gebod tot onthou
ding, voor wie deze uitspraken leest van 
drie groote Belgen :

Prof. Goblet d’Alviella : 1830 : het 
groote ongeluk 1

Prof. Em. de Laveleye : 1830 : de 
groote vergissing !

Prof. Fr. Laurent : 1830: het groote 
bedrog 1

Veel zwaarder wegen andere beweeg
redenen. Het zou vanwege de Vlamingen 
een verachtelijke houding zijn, het Bel
gisch eeuwfeest van ’30 mee te vieren, 
omdat de revolutie van ’30 anti Vlaamsch 
was,

anti Vlaamsch in haar doeleinden,

anti Vlaamsch in haar gevolgen.
Het zou vanwege de Vlamingen ver

achtelijk zijn, mee te doen aan de viering 
van die groote leugen : honderd jaar 
« onafhankelijkheid » aan het Belgisch 
< vaderland ». Zelfs de Walen, de eigen
lijke Belgen, beschouwen dezen staat 
niet als hun vaderland. België is een 
staat, eene dynastie ; het ls voor niemand 
een vaderland.

Het zou tenslotte vanwege de Vlamin
gen een verachtelijke houding zijn, in 
1930 mpt België mee te vieren, omdat dit 
zou beteekenen HOON en SMAAOvoor 
de vele, vele Vlamingen, die met goed en 
leven, voor Vlaanderen, door België, 
geleden hebben ea lijden.

I.
De Omwenteling van ’30 was
anti vlaamsch in haar doeleinden.

De leiders wilden de inlijving bij 
Frankrijk. Inlijving bij Frankrijk betee- 
kent voor Vlaanderen : Ondergang. Zie 
het geannexeerde Fransch Vlaanderen.

DE LEIDERS WILDEN ANNEXATIE 
BIJ FRANKRIJK.

Bevoegde beoordeelaars koesteren in 
dit opzicht geen twijfel ; talrijk zijn de 
getuigenissen ia  dien zin ; luisteren we 
naar enkele :

De Lannov schrijft ln zijn O rigines 
diplom atiques de l ’indépendance b e lg e  
(1903), dat de revolutie begon met « een 
muiterij, ingejicht vooral door Fransche 
opstokers... » («une émeute organisée 
surtout par des agitateurs français... »).

De Belg Delwarde, (in de zitting van 
5" Februari 1^21 van het Comité du Con
grès national) verklaart zich voor Frank
rijk , « omdat Frankrijk de drijfveer van 
onze omwenteling geweest is ... » (« paree 
qu’elle a  été le mobile de révolution,.. »). 
(Zle de vers'agen in Huyttene, D iscus
s ion s du C ongrès national de B elgiqu e.

Bartels, in Documents h istoriques su r  
la révolu tion  b e lg e , 1836 : Het uitgangs
punt van den toeleg was Fransch « L’in i
tia tive du coup de main fu t  fra n ça is . » 

De W aalsche leider Jennissen schrijft 
in Le Matin (Parijs 30 Ju li 1911), « dat de 
W ahn in 1830, als ze meester van Brus
sel en van gansch België waren, de Fran
schen in ’t land riepen en de inlijving bij 
Frankrijk eischten ».

En het blad L’opinion wallonne, inl917 
te Parijs verschijnend, bekent heel open
hartig : « De revolutie van 1830 was een 
Fransche revolutie... * (« La révolution



de 1830 fut une revolution français... *).
Geen wonder, dat de eerste vlag, 

welke de muiters uithingen, de Fransche 
driekleur, de Fransche tricolore was.

Even duidelijk zijn de bekentenissen 
van leiders en medeplichtigen :

F r e d e r ic  d e  M é r o d e  ziet het heil van 
België slechts in een Fransch protekto- 
raat... « zonder Frankrijk zou ik hier niet 
spreken » ( . . .  sa n s la  France, j e  n e p a r le 
ra is  p a s  à cette tribune). (Zie « F. de 
Mérode » door Juste.)

C hazal, in een brief aan F. Rogier, 
Belgisch gevolmachtigde te Parijs (28n 
Januari 1831) : « ... mijn Innigste wensch, 
in de huidige omstandigheden, is de ver
eeniging met Frankrijk » (mon vœu le  
p lu s arden t,dans le s  c ircon stan ces a ctu el 
l e s  e s t  la  réunion à la F rance...).

G e n d e b ie n  was de ijverigste bevorde
raar van de annexatie. (Zie Gendebien 
door Juste). L’Opinion walonne, stelt nog 
in 1917 vast dat Gendeblen met talrijke 
revolutionairen « geen ander doel ver
volgde dan de annex itie  bij Frankrijk *.

De regent van België, S u r l e t  D e Cho- 
h ie r , « drukte meermaals zijn wensch uit 
België met Frankrijk vereenigd te zien » 
( .. . exprima p lu s d ’a n e fo i s  son  d é s ir  d e  
vo ir la  réunion d e la B elg iq u e à la  
France.) Zie : De Lannoy, in het hooger 
genoemde werk, biz. 9)

Ch. De B r o u c k e r e , was overtuigd 
< dat er geen redding voor België bestond 
bulten de vereeniging met Frankrijk » 
(qu ’i l  n e pouva it y  avo ir d e sa lu t pour 
la B elg iqu e san s la réunion ù la France. 
Zitting van 30 M aart 1831 van het Con
g r è s  national). De afgevaardigde van 
Verviers, Davignon, verklaart in het 
Kongres : « Het zijn niet enkele inwoners 
welke de aanhechting bij Frankrijk vra 
gen, het is een heel« b evo lk ing ...»  (Ce 
n e son t p a s quelques habitants qui 
dem andent la  réunion ù la France, c ’e s t  
une population toute en tière. Zitting van 
11 Januari 1831); en een afgevaardigde 
van Aarlen, Nothomb, bekent (zitting van 
31 Januari 1831) : « we kunnen het niet 
loochenen, mijne heeren, Frankrijk zoekt 
België, en België zoekt Frankrijk » (  ..la  
France v eu t d e la  B elg iqu e, e t  la  B el 
g iq u e  veu t d e la France ..).

Doch de toeleg mislukte, hoofdzake- 
lijk daar Engeland zijn veto uitsprak.

De Belgische leiders betreuren dat de 
inlijving ónmogelijk is , beproeven nog 
door de benoeming van een Franschen 
koning hun doel te bereiken, leggen zich 
dan bij de «onafhankelijkheid* neer, om 
aan F<ankrijk moeilijkheden te sparen.

Zóó de Belgische minister R ogier , (in 
zitting van 11 Januari 1831) ; — zóó de 
Belgische minister Le'oeau, alhoewel hij 
verklaren moet « dat er geen beter mid
del — (dan de vereeniging) — bestaat, 
om onze roemrijke omwenteling te be
sluiten » (.. le  m eilleu r m oyen d e term iner 
notre g lo r ieu s e  révolu tion  — 11 Januari 
1831); zóó de afgevaardigde David, die 

dien we nastreven, d. 1. 
onze vereeniging met

T air eveflwichf
onze inlijving, .......
Frankrijk » (...q u i p résen tera it l e  m oins 
d ’ob sta cles p ou r pa rven ir à  l ’éta t de sta - 
bilation que nous ch erchon s, c ’e s t  à d ire  
à nous in corporer, à nous réun ir à la 
France » . Huyttens I, 207) ; — zóó de 
Belgische minister Barthélémy, Huyttens 
II. 141) ; — zóó Oendebien, die den 7 
Januari 1831 aan den koning van Frank

rijk verklaart, dat de bezetting van den 
troon door een Franschen prins « een 
middel zou zijn om onrechtstreeks den 
wensch en de hartstochtelijke begeerte 
van Frankrijk naar de Rijngrenzen te be
vredigen » (.. s e ra it un m oyen d e sa tis 
fa ir e  ind irectem en t le  d é s ir  d e la  France 
et sa  pa ssion  pou r le s  lim ites du Rhin).

M aar uit al hun woorden klinkt de 
hoop op later, en Ch De Brouckere ver
k laart < dat de vereeniging later zonder 
schokken zal kunnen gebeuren» (.. p ou r  
ra s e  fa ir e  sa n s s e c o u s s e s .  H. I, 177). 
GESCHIEDKUNDIG STAAT ONOM- 

STOOTBAAR VAST :
DE LEIDERS WILDEN DE ANNEXA

TIE BIJ FRANKRIJK.
Vergeten we verder niet, dat alleen 

vreemde inmenging, namelijk de Fran
sche militaire hulp de muiterij van 1830 
van een zekeren ondergang redde. Zon
der den inval van het leger van maar
schalk Gérard zouden de muiters door 
de Nederlanders volkomen geslagen ge
worden zijn. Of liever »zij waren het 
r66ds
ANNEXATIE BIJ FRANKRIJK BETEE- 

KENT VOOR VLAANDEREN :
Verlies van de nationale vrijheid,
Verdrukking en ondergang van de 

Vlaamsche nationaliteit.
Bewijzen hiervoor zijn niet noodig ; 

doch Iaat ons wijzen op twee feiten van 
de geschiedenis :

I. — De Vlaamsche Westhoek (Fransch- 
Vlaanderen) met de Vlaamscha steden 
Duinkerken en Hazebroeck, wordt in 
166Î door Lodewijk XIV met het geweld 
der wapens van Vlaanderen losgerukt. 
Dit jaar begint de lijdensgeschiedenis 
van de Vlaamsche nationaliteit in deze 
Vlaamsche Irredenta.

In 1668 verbiedt Lodewijk XIV door 
een wet het gebruik van het Vlaamsch 
vóór het gerecht — Louis Philippe ver
bant het Vlaamsch uit de scholen. — In 
1900 wil de regeering der Réoublique het 
Vlaamsch ook uit de kerken verbannen

Als een noodschrei klinkt het op een 
plakbrief, September 1888 ln Duinker
ken : «  Vlaemingen zijn w ij, en wij en zijn 
geen Franschen. Wij en hebben geenen 
anderen Vaederland als Vlaenderen, en 
Vrankerijke is een zugepompe die sichten 
300 jaer ons zweet optrekt naar Parijs. 
Leve het Vaederland ! . . .  » — En het tra
gische lot van de Vlamingen uit den 
Westhoek spreekt uit een brief van den 
eenvoudlgen Vlaemschen boer Blanckaert 
uit Zegerskapelle, in 1870, tijdens den 
Fransch-Duitschen oorlog : « ....a lle  
mannen van 19 40 jaren zijn thans uit 
hun haardsteden weggerukt en gedwon
gen hun bloed te vergieten voor eene 
zaak die niet de hunne is , maar die van 
hun verdrukkers sedert eeuwen...

II. — En welke Vlaming zal de Sans- 
kulotten en Napoleon, den Beloken Tijd 
vergeten, die tw intigjarige verdrukking 
van volk en taal, in alle takken van het
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loosheid van de Vlaamsche gemeenschap.
We besluiten : De revolutie van 1840, 

die een terugkeer nastreefde van den 
Franschen tijd, d. w . z. den terugkeer 
van de Fransche heerschappij, wilde de 
verdrukking en vfrnietiging van Vlaan
deren.

De vreemde mogendheden, in de eer
ste plaats Engeland, verhinderden de 
vereeniging.

Om een hond te slaan..
Wordt gauw een stok gevonden zegt 

het spreekwoord Het schijnt echter dat 
het nog al moeilijk is om het VI. Natio
nalisme — want dat is tegenwoordig 
juist niet de braafste hond in ’t Belgisch 
hol — zoodanig te s'aan dat het niet 
meer kan rechtstaan. De gepaste stok 
moet daarvoor nog uitgevonden worden. 
Z Em. Kard. Van R *y, die voor een jaar 
met zooveel sympathie vanwege de 
Vlamingen begroet werd omdat ze van 
een Vlaamschen Aartsbisschop veel voor 
Vlaanderen verwachtten, maar die thans 
ook al die sympathie verloren heeft, om
dat de Vlamingen zien dat ze van het 
hoogste kerkelijk gezag alweer niets dan 
tegenstand te verwachten hebben. — 
Z. Em. dus heeft het ook al noodig ge
vonden de bestuurders van zijne colleges 
te waarschuwen dat ze hun studenten 
van 't VI. Nationalisme moeten afhou
den. Het Nationalisme is de vijand, want 
zegt Z. Em. de Vi. Nationalisten zeggen: 
« Elk goed werk voor Vlaanderen, is een 
daad van godsdienst » en tea tweede zegt 
Z. Em. « De ouders zijn vrij aan hun 
kinderen de opvoeding te geven die ze 
verkiezen. »

We geven hier dan een kort antwoord 
op beide zoogezegde aphorlsmen — of 
kenspreuken — op grond van dewelke 
Z. Em. het VI. Nationalism uit den booze 
acht.

Werken voor Vlaanderen, wanneer dat 
beteekent werken naar het program door 
Gezeile vastgelegd in het lapidaire woord: 
« Wees Vlaming, die God Vlaming 
schiep » is voorzeker werken voor God. 
Het beteekent immers bewaren en ont
plooien wat God aan natuurlijke eigen
schappen den Vlaming meegaf, wat Hij 
hem door de genade hooger op te voeren 
en te verchristelijken gaf, het beteekent 
bewaren en verdedigen en versterken 
eigen aard en aanleg om ook a ls volk 
den Heer te Ioveu, het beteekent met 
eerbied ontvangen de erfenis der vade 
ren : hun taal en zeden en gebruiken, hun 
kunst in kleur en steen en zang, al 
goederen waarvoor het den man toege 
laten is en zelfs geboden te sterven, 
waarvoor het hem duswel is toegelaten 
te leven en te werken. Is dat alles niet 
waar ?  En als het waar is, waarom dat 
niet erkend ?  Kan de man die werkt voor 
vrouw en kinderen, niet terecht zeggen, 
dat hij werkt voor en om God ? Zou hij 
dat zeggend niet zeer dicht de leer bena
deren van Paulus ?  Werken voor Vlaan 
deren beteekent niet noodzakelijk wer
ken voor een afgod, kan beteekenen wer
ken voor waarden waarvoor iedereen van 
God de opdracht kreeg te werken daar 
waar hij zich bevindt. Het is dus gewoon 
onrechtvaardig en onfilosofisch te be
weren, zonder meer, dat die stelling : 
« Werken voor Vlaanderen, is weiken 
voor God » valsch is. En dat is maar 
gelukkig ook, op de eerste plaats voor 
Zijn Eminentie en voor H. D. Hoogwaar
digheden de Bisschoppen van België 
zelf. Zij immers willen bij al wat ze doen, 
werken voor God, voor Christus, voor de 

— ■‘ ■v*i , *.s|ü' itf- crugge voor 
België. Als nu werken voor Vlaanderen 

^ e.rH?n y ° «r  God, hoe zou

vaart en den bloei der volksgemeenschap 
is belast.

Wij besluiten : Het Belgische staats
gezag is dus geroepen om de Vlaamsche 
ouders te bewegen, (desnoods te ver 
plichten), te dwngen hun kinderen een 
Vlaamsche opvoeding te geven. Dat doeo 
trouwens alle goede regeeringen : zij zor
gen voor bet welzijn van de hun toever
trouwde gemeenschap,

W elnu... zorgt de Belgische staat voor 
de hem toevertrouwde Vlaamsche volks
gemeenschap, voor de hem toevertrouw
de Vlaamsche natie ?

Geheel de geschiedenis van den BeU 
gischen staat bewijst, dat de regeeringen 
van dien staat hun taak jegens de Vlaam
sche volksgemeenschap, zacht gezegd, 
opzettelijk verwaarloozen. Derhalve zijn 
zij in gebreke, en hebben de Vlamingen 
volkomen bet recht, hen met alle gepaste 
alle zedelijk toelaatbare middelen te be
strijden, hetgeen meteen de rechtvaardi
ging is van het Vlaamsche nationalisme.

Of anders gezegd :
Ik heb de plicht en het recht Vlaming 

te ?ijn in Vlaanderen.
Daartoe moet de Staat mij helpen.
Kan of wil die Staat dat niet, dan moet 

die Staat maar sprlrgen, ik kan er niet 
voor sukkelen.

Welnu de Belgische Staat helpt niet, 
wij niet helpen, zal niet helpen, maar 
hinderde van den beginne en hindert en 
zal hirderen, omdat hij op fransche ofte 
antivlaamsche grondslag is gebouwd, en 
Ik kan er r ie t langer voor sukkele i. 
Voila !

Het verspreiden van die redenee/ing en 
vso die gedachte is het eenig positieve 
wark waar Vlaanderen behoefte aan heeft. 
Met al het overige verloor Vlaanderen 
in tien jaar tijd door verfrausching, veer
tigduizend vlaamschsprekenden en dan 
zeg ik : « Nog een weinig tijd en alle 
mogelijKbeid is voorbij en Vlaanderen 
sterft uit bij gebrek aan Vlamingen*.

We hopen dat daarmee k laar en af 
doende is geantwoord.

En aan diegenen die zullen zeggen nu 
dat wij alweer alle gezag afgebroken 
hebben of op een vuilblik geschept, zeg 
gen we enkel dit :

Ziehier eens en voor goed onze mee 
n lng; onthoud ze en zeg later geen dom
migheden meer : «Al hebben de Vlamin
gen, die hun Vlaamsche volksgemeen
schap overeenkomstig hun plicht van 
vaderlandsliefde willen dienen en opbeu- 
rër , van het hoogste Kerkdijk gezag in 
België weinig tegemoetkoming, veeleer 
tegenwerking, ondervonden, toch moeten 
zij worden aangespoord in alle oprecht 
held stand te houden in bun eeuwenoude 
traditioneele liefde voor de Kerkelijke 
hierarchie. Liefde voor de geestelijke 
O'-ersten is een katholieke plicht, Is liefde 
voor Christus zelf. M aar tegen die liefde 
strijdt geenszins, dat wij in alle oprecht
heid de waarheid zeggen aan hen, dié 
wij hoog vereeren *.

niet onder, dat ware nog minder gevaar
lijk.

Omdat de Vlamingen hun traditlën en 
cultuur getrouw blijven, zijn ze daarom 
n"g geen minder goede Belgen. (M inist. 
Carnoy. 5 2 28 Vilvoorde.)

Gij vraagt nog 6 maandendienst en 
mir,der bewapening ?

Akkoord, dat krijgt ge, vast en zeker, 
6 maandendienst moet en zal er komen. 
Luister nu eens goed.

Wij zijn in onderhanderling met ’n heel 
bijzonder soort menseden, wijze mannen, 
die gansche dagen bestudeeren hoe ze 
’t best en ’t degelijkst aan uw jongen«« 
zullen leeren het vaderland lief te hebben 
en de wapens te gebruiken. Er zijn wel 
menschen die beweren en ln uw oor bla
zen dat daar oorlog van komt en dat u 
voor die bestudeerende generaals te veel 
moeten betalen. Daar moet ge niet naar 
luisteren, dat zijn maar dommerikken, 
afbrekers van a lle  gezag, extremisten — 
mannen van de laagste sport. Wees ge
rust, zeg ik, 6 maand komt er maar ge 
zult toch verstaan een zaak is zeker : 
groote uitgaven zullen noodig zijn, en 
voor de bewapening die schreeuwend 
onvoldoende is, en voor zekere vestingen 
en loopgrachten, die de verdediging van 
onze grens aanzienlijk zullen vergemak
kelijken *. (Mln. Carnoy, Vilvoorde 5 
Februari 1928).

Ziet ge wel menschen, we zorgen zoo 
goed voor uw verdediging, voor uw vei
ligheid. Volle vertrouwen vrienden, dal 
vragen we u, al de zaken die u aanbelan
gen zullen we in de mate van onze krach
ten, zooveel mogelijk bevorderen . We 
hopen dat ge daarmee tevreden zijt, vraag 
ons vooral maar niet te veel, want wij 
moeten al onze krachten inspannen, om 
tenminste de vervulling van een heel 
klein deeltje uwer wenschen « na te stre
ven» en om alleszins daardoor niet uit 
onze honge maatschappelijke zitplaats 
gewipt te worden. W e zitten er gaarne 
’t is waar. maar we zitten er om voor u te 
werken of ten minste om te trachten.,, 
(donderend applaus... Ovatie).

SLOT. — De schapen van de derde en 
vierde sport, geven pootjes aan den groo- 
ten weldoener, aan den redder des lands, 
in naam van de kudde die gretig blatend 
staat te luisteren.

Veel lofwoorden en wenschen worden 
uitgesproken waardoor de minister een 
nog grooteren dunk krijgt van zich zelf 
en bewust wordt van zijn waarde en van 
zijn rol ln de maatschappij.

EINDE. — De minister stapt in zijn 
auto en vliegt terug naar zijn — zware 
taak. ’s Anderendaag Z8l hij weer trach
ten water en vuur overeen te brengen, 
mits van beide een en andere toegeving 
ten bate v an .... enz enz....

Met zulke werkers gaat Vlaanderen 
een zege tegemoet, dat zijn ten minste 
opbouwers.

Ik heb gezegd.

Van den beginne af was Florent een 
overtuigd Vossenvriend en een van de 
ieverlgste leden van ons Vossentnuziek. 
Zijn oudstrijdnnkkers waren dan ook 
steeds zijn beste en zijn getrouwste 
vrienden gebleven.

Florent, het is ons een duurzame plicht 
U hier onze laatste afscheidsgroet te 
brengen. Uwe vrienden oudstrijders 
zullen Uwe gedachtenis steeds in eere 
houden en bidden opdat de almachtige 
God Uwe oorlogstijden duizendmaal ver- 
gelde door U zijn eeuwig licht en blijd
schap te vergunnen.

Geachte Familie M alfalt, treur niet om 
Uw zoon, Uw man, Uw vader, Uw broe
der, Uw naastbestaande, maar bid met 
ons opdat de eeuwige belooning nu reeds 
de vrucht van zijn leven weze.

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

Bijzondere voorwaarden voor landbou
wers. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

W antje Pieterstraat, nr 40, Iseghem.

BURGERLIJKE STAND. 
G eboorten .

J . Naert, z- van J . en U. Scbanbroeck.
— D. Bruneel, d. van J . en H. Duyck.
— M. Callewaert, d. van O. en E. Rebry.
— A. Seynhaeve, d. van O. en G Sabbe.

Huwelijken.
Eug. Vuyisteke, werktuigk. met I. 

Binquet, herberg.
O v e r u jd e n s .

M. Drleaellnck, 17 j. — FI. Malfait, 
leestenm. 42 j .  echtg. M. Th. Loosveldt.

Uit onze Inrichtingen
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KERKELIJKE KALENDERJa  werkelijk, de twee nieuwe Belgische
. - o T i r r r ; — “ , .V““ “ “ demokratische m inisters.... zijn op rond-werken voor België, dat dan wel kunnen feig dcor dtn lande nu dat i8 heel na.

zijn ?  Zoo God zich niet liet vereen zei vi- tuuTliik ook.
gen met Vlaanderen, kan men ons mis- Alg ge graag minister zijt, en ge wordt i i,e* Te neum gezongen én Zondag a* s
schien ook zeggen hoe en waar en wan- het op8ee*  goelen dag (al weze -t nog per * buitonpafocbien
o f n i t  Het vereenzelvigen met telefoon) ja  dan moet ge al eens van den | m w t r - j—
België ?  Kunnen echter H. D. Hoogwaar- hoogste o trap van de maatschappij —
digheden werkend voor een Staat, werk nlet*waar M . Heyman -  afdalen en

Zondag 12 Februari, Sexagesima.
Verjaardag der kroning van Z. H. den . » f  m nVh?pn wVwederom 

Paus P ius XI Heden wordt in de steden | Januari moenten we weaer‘T'~ n -------------

Rond de Pachtwet
Binnenkort zal de 

openbare zitting der 
worden.

pachtwet weer ln 
Kamer behandeld

Ziehier een klein overzicht van den 
weg die reeds af gelegd werd.

Toen de voorstellen over de pachtwet 
moesten besproken worden bleven er 
slechts tvee over : a) het voorstel De 
Clercq, van de Vlaamsch nationale groep 
dat benevens een aantal andere bepalin
gen voorzag de negen jaar pacht, twee 
jaar ODzeg, mogelijkheid voor den huur
der alleen na 3 en 6 jaar op te zeggen, 
de regeling van het jachtrecht, van den 
snoei en het planten van boomen enz... 
b) het voorstel der Regeering dat onder 
andere 3 jaa r  pacht voorzag.

Er was geen enkel voorstel overge
bleven noch van den Boerenbond, noch 
van de socialisten.

In de middenafdeellng die in meerder
heid uit socialisten bestond werd het 
voorstel De Clercq aangenomen over de 
9 jaa r  en de 2 jaa r  opzeg, doch de rege
ling over het jachtrecht (de bazen aan 
dezen die ze eten geven) werd van kant 
gezet.

In zitting van 18 11-1926 (zie parle
mentaire annalen blz. 47) zegt de heer 
minister Baels : « Voor wat aangaat de 
pachtwecht bleven slechts de voorstellen 
der Regeering en dit van den heer De 
Clercq over. Deze twee laatste alleen 
werden door de middensectiebesproken.»

Later terwijl de bespreking goed aan 
den gang was deden de socialisten, die 
tot dan toe weinig of niets voor de pacht
wet hadden gedaan, allerhande voorstel
len die de bespreking nutteloos vertraag
den, o. a . voorstellen van 15 ja a r  pacht, 
enz. enz.

renbonders stemden tegen. In dezelfde 
zitting werd een voorstel (voorstel De 
Clercq, voorgedragen door de mldden- 
afdeeling), dat den huurder toelaat na 3 
of 6 jaar op te zeggen, verworpen met 67 
stemmen tegen 63. Al de boerenbonders 
stemden ook tegen. Daar de Senaat de 9 
jaar verworpen heeft komt het voorstel 
nu binnen kort weör voor de Kamer.

C. V.

van menschenhanden, er zich op beroe
pen dat ze werken voor God, hoe veel 
te meer zal hij mogen denken te werken 
voor God. die werkt voor het behoudt 
van wat GOD schiep.

S t a a t s a m b t e n a r e n  e n  b e «  
a m b t e n  o p  w a c h t g e l d .

Betreffende het vaststellen van 't wacht
geld voor ambtenaars en beambten van 
den Staat, bevat het Staatsblad van he
den volgend Kon. besluit 

De wachtgelden die niet in stede van 
pensioen verleend zijn of die niet tot het 
bedrag van het pensioen werden terug
gebracht, worden bepaald op grondslag 
van de activiteitswedden zooals ze bij 
Kon. Besluit van 16 December worden 
vastgesteld.

Behelst het In aanmerking te nemen 
tijdperk wedden van vóór 1 Jan . 1928, 
dan worden deze wedden fictief op het 
bedrag gebracht dat ze zouden bereikt 
hebben ware het Kon. besluit van 16 
December 1927 van kracht geweest op 
het oogenblik dat die wedden werden 
toegekend.

in geen geval mag het wachtgeld, 
eventueel vermeerderd met de gezinstoe- 
lage, en alles blijvend zooals bet was, 
lager zijn dan het globaal bedrag dat het 
zou bereikt hebben onder het opgeheven 
regiem, bij het index nummer___________  van 15

in  7 i t « n a  v an  27-1-27 werden d e 9 ia a r  December 1927, voor vast gedeelte, ver- 
(voorstel De Clercq) verworpen met 84 j anderlijk gedeelte, gezinstoelage, bijzon
stemmen tegen 68 en 7 onthoudingen.

In dezelfde zitting werd een amende
ment van den liberaal Janson «9 jaa r  
voor pachthoeven van meer dan 5 Ha. 
verworpen met 78 stemmen tegen 76.

In dezelfde zitting werd een voorstel | 
van den so c ia l is t  Carlier (zes jaar pacht) 
verworpen rrn.t 8 > stemmen tegen 75 

In zitting van 27 4 27 werden de 9 jaa r  ! 
pacht in tweede lezing (voorstel De 
Clercq) aangenomen, met 79 stemmen 
tegen 63 en 6 onthoudingen. Al de boe- |

dere toelage en veranderlijk aanvullend 
deel. Is bet lager, dan blijft de belang
hebbende gerechtigd op het verschil.

Het vooralsnog betaalde wachtgeld 
wordt herzien op de wijze aangeduid in 
voorgaand artikel en dit op 1 Januari 1928 
of op den datum der ingenottreding zoo 
deze later aan vangt.

Zijn van het bij dit besluit verleend 
voordeel uitgesloten de agenten die be
schikbaar werden gesteld bij toepassing 
van het Kon. besluit van 12 Mei 1927.

____voor
een paar stonden terug onder de gewone 
menschen gaan om hun te zeggen : 
« M aar kijk eens mijn beste broeders, 
hoe hoog ik zit, ik zit er gaarne voor mijn 
part, maar daar hoeft ge niet jaloersch 
om te zijn hoor, 't is immers toch alle
maal voor u. In dien zetel, ginder op 
dien hoogen maatschappelijken trap kun
nen we ons doodwerken voor u en we 
zullen het doen ook, tenminste we zullen 
trachten  het te doen. Want ge moet weten 
dat wij nog af te rekenen hebben met 
andere menschen die ook zoo hoog 
zitten als w ij, met vele, vele omstandig 
heden die gij allemaal van op den 
laagsten socialen laddersport niet kunt 
«op  de vingers zien ». Alla toe, beste 
vrienden, heb maar vertrouwen in ons en 
in uw organisaties ; wij zijn precies nog 
niet zoo zeer verkocht als sommige men
schen dat wel willen doen gelcoven.

En we zullen u ook niet geheel verboe
melen hoor, ten minste we zullen er naar 
streven dit niet te moeten doen, want 
soms zijn er wel enkele toegevingen noo
dig om ten minste nog den schijn te red
den dat wij een verovering hebben ge- 
daao. Komaan, wat w ilt ge zooal ?

'n Oplossing bij ’t sociaal vraagstuk ?  
minder belasting. M aar zie toch mijn 
goeie beste schapen « de toestand is  ge
zond, zóó gezond dat de belofte kan 
gedaan worden dat binnen kort de lasten 
zullen kunnen verminderd worden. Aan 
de supertaks zullen wijzigingen kunnen 
gebracht worden zonder dat de supertaks 
evenwel zal mogen af geschaft worden ». 
(Minister Carnoy te Vilvoorde 5 2-28).

En gij daar Lamme Goedmak, heb maar 
moed jongen, kop omhoog vent, immers,
« wij voelen in geweten dat er op 
Vlaamsch gebied veel te verrichten is ». 
(Minister Heyman 29-1-28 te Kortrijk).

De Vlaamsche « kwestie * dat is toch 
uw departement hé, Lamme ?  Gij zijt 
toch ’n Vlaamsche arbeider ?  W el, we 
hopen  dat de Vlaamsche arbeiders niet 
naarde verkiezingen zullen gaan, zonder 
een redelijke, zonder 'n voldoende oplos
sing van’t Vlaamsche vraagstuk. (Minis
ter Heyman 19 1-28 te Kortrijk. Is ’t al 
zoo niet goed, Lamme ?

Dat wist ik  wel.
« De Vlamingen zijn zoo goede vader

landers a is om het even w ie 1 
Zij geven aan hun tegenstrevers niet 

het recht de vaderlandsliefde in oacht te 
houden. De Vlamingen zijn trouwe die 
naren van Konlng, Land en Volk, van 
België, (één en onverdeelbaar, hm.)

, Ze eeren de Belgische vlag (voor wat 
Hij kan dwingen, die de bevoegde \ ze waard Is, minister!) en zeggen dat hun 

rechtsmacht bezit, 1. 1. z. bij die met de vlag de Vlaamsche vlag niet tegen maar 
zorg voor het bestuur het behoud, de wel- 1 naast de Belgische vlag staat... Waarom

i

M aandag 13, H. Vedastus. L. kwartier. 
Dinsdag 14, H. Valentinus.
Woensdag 15 ,HH. Faustlnus enjovita. 
Donderdag 16. Vrijdag 17.
Zaterdag 18, O. L. Vr. ’s Zaterdags.

Op het tweede punt : De vrijheid van 
den huisvader antwoorden wij ’t vol
gende : We hebben hier te doen met een 
natuurrecht, dus met een recht van zeer 
hooge orde. M aar het recht der ouders, 
zelf voor de opvoeding hunner kinderen 
te mogen zorgen, is nog geen recht om 
aan de kindeien gelijk welke opvoeding 
te geven, ea  kon het binnen zeer enge 
grenzen beperkt worden.

Niemand zal loochenen dat katholieke 
ouders slecht handelen wanneer zij hun 
kinderen een niet katholieke opvoeding 
geven. En de kerk bedreigt met zware 
straffen (soms kerkelijken ban) die ka
tholieke ouders of voogden die zoo zou
den handelen.

Naast het recht der ouders staat echter 
nog : het recht der gemeenschap.

En wanneer het recht der ouders in 
conflict komt met het recht der gemeen
schap, « dan heeft, volgens de natuur- 
» wet, het recht der gemeenschap de 
> bovenhand, een beginsel, dat de Hei- 
» lige Thomas van Aquino aanhoudend 
herhaalt. » Zoodat ouders, die hun kin
deren een opvoeding geven, welke strij
dig is met de rechten der gemeenschap, 
hetzij de kerkelijke of de volksgemeen
schap, waartoe zij behooren, verkeerd 
handelen en er toe gedwongen mogen 
worden hun kinderen anders op te voe
den, hun kinderen een opvoeding te ge
ven, welke strookt met de natuurwet, 
die de enkelingen en het huisgezin ver
plicht het gemeenschappelijk goed eener 
gemeenschap te eerbiedigen en te bevor
deren. De vraag wordt dus, of ouders, 
die tot de Vlaamsche volksgemeenschap 
behooren, verplicht zijn hunne kinderen 
een Vlaamsche opvoeding te gevea.

Ieder, die de leer vsn den H. Thomas 
consequent wil toepassen, moet hierop 
ongetwijfeld antwoorden : J a  !

Immers : Vlaamsche ouders zijn ver
plicht hunne kinderen zóó op te voeden, 
dat zij de Vlaamsche gemeenschap, 
waartoe zij behooren en ln wier mJdden 
zij verblijven, bevorderen en niet scha
den.

En nu komt de vraag : 
ouders, die in Vlaanderen 
opvoeding aan hun kinderen 
dwingen tot het geven van een Vlaam
sche opvoeding ?  »

Het antwoord daarop ls : fo n  •----* * "

ST A D SN IEU W S
APOTHEKERSDIENST. -  

’s Zondags is er maar één apo 
theek van stad open Apotheker 
van dienst : Florent 
Brugstraat.

Familieziekenbond 't Volksbelang.
Dagelijks wordt er vooruitgang 

geboekt. Ons 2000 lid is over
schreden Voor Nieuwjaar 1929, 
moet ons 2500* lid bereikt zijn. 
De nieuwe bijdragen werden 
opperbest onthaald. Verre het 
grootste getal leden is de hoogste 
bijdrage toegetreden.

Zondag 19" Februari.a. s., alge- 
tneene verplichtende vergadering 
met volledig verslag over de in
komsten en uitgaven in 1927.

Uit ieder huishouden moet min
stens een lid aanwezig zijn.

Vrij Kristen Syndikaat.
Het einde der staking in de

borstelnijverheid herstelde de nor
male bedrijvigheid. In de maand 
Januari mochten we wederom 22 
nieuwe leden inschrijven. Propa 
gandisten aan 't werk I

Pensioengilde St Lutgardis.
De leden geboren in de maand 

Januari moeien zoohaast mogelijk 
hun pensioenkaart inbrengen.

Vlaamsch Nationale Spaargllde.
Nog altijd komen nieuwe spaar

ders bij In de eerste dagen is een 
vergadering met loten voorzien.

Vlaamsche Harmonie.

« Kan men de 
een Fransche 

geven,

M aandag laatst droegen de Vlaamsche 
Oud-strljders een hunner makkers ten 
grave. De lijkstoet werd geopend door 
het stadsmuziek, waarvan de afgestor
vene ook deel ultmiek. Talrijke werkge
zellen uit de fabriek Smalle, een goede 
vertegenwoordiging oudstrijders en een 
talrijke menigte vergezelden onzen vriend 
naar zijne laatste rustplaats.

Op het kerkhof werd door den Voor
zitter der Vossen volgende lijkrede afge
lezen :

Geachte Famille Malfait,
Vrienden Oud-Strijders, 
Mevrouwen, Mijnheeren,

Op 11 November 1918, eindigde den 
gruwelijken wereldoorlog !

Van dien dag af werden er geen onzer 
jongens meer stukgeschoten door ont
ploffende granaten, of doorboord door 
sissende kogels. M aar nog op vandaag 
dragen bijna alle oud-strijders het oor
logstijden en het oorlogswee in hun 
lichaam geprent en traagjes maar zeker 
voeren die oorlogskwalen onze oud-strij- 
ders ten grave.

Florent Malfait was een diergenen die 
ongedeerd ln schijn, uit den oorlog geko
men was, maar die in üken druppel 
bloed de ziektekiem droeg die hem van
daag ten grave leidt Soldaat der klas van

Zondag, te 2 uur zeer stipt, 
fïalpm an* I uitstap naar Cachtem Het bestuur 

' ■ van de harmonie wakkert al wie 
kan aan om de muzikanten te 
vergezellen naar de meeting van 
onze vrienden J. Vanseveren en 
A. Vandenberghe te Cachtem

CACHTEM

volksmeetiog op Zondag 12 
om 3 uur namiddag, in « De

Groote 
Februari,
Kroon ».

Sprekers : de heeren Joris Vao Severen 
volksvertegenwoordiger en A. Vanden
berghe uit Iseghem.

De Vlaamsche Harmonie uit Iseghem 
zal aanwezig zijn en zorgen voor de op
luistering van den avond.

Iedereen is welkom.
Het Bestuur.

COOLSCAMP

Vrij K risten  Syndikaat. — Dank zij de 
stoere en rustelooze werking van dtn 
vriend Alois Lefèvre, werden in korten 
tijd een 30 tal zijner Cooiscampsche 
werkbroeders en -zusters ingelijfd in het 
Vrij Kristen Syndikaat.

Een flink getal voorwaar, onzer wer*
1905 werd hij op 1 Augustus opgeroepen, kers en werksters, die bij dé andere syn-en hlppf mpa! A/vrlAn An «Im «Hf.oiA. J ___-1___i . .  < . .. . *en bleef er heel den oorlog op de 
gevechtslinie. Zijn langste diensttijd vol
bracht hij bij de artillerie en hij had het 
genoegen na den oorlog in zijn familie
kring terug te keeren.

Alhoewel van toen reeds de ziekte zijn 
lichaam wegkankerde, bleef hij manmoe
dig zijn dagelijk8chen arbeid verrich ten, 
totdat bij, door de ziekte overmard, neer-

dikaten deserteerden omdat zij voelden 
hoe zij er grfopt werden, en ingezien 
hebben dat zij op zich zelve moeten reke
nen willen zij 7ich een merschwaardig 
bestaan verzekeren, alle ondulbare toe
standen overboord gooien en in die dagen 
van werkloosheid hun brood niet ont
beren.

Vlaamsche werkers en w erk^ers, uwI j r ---------------- - - ■■ ----------— *■ •» II frv'ü'IvlOi U

geslagen werd om niet meer op te staan, j  plaats is  in het Vrij Kristen Syndikaat.



Sociale Syndikate

KRONIcJK
ISHGHEM.

Bij d e Borstelmakers.
AMe borstelmakers zijn terug 

aan den arbeid. De gewenschte 
vrede is echter niet ingetreden, en 
allerhande geruchten deden de
heele week de ronde 't Schijnt dat 
sommige menschen er hun plezier 
in vinden de werklieden te tergen, 
en ’t is nochtans zeer gevaarlijk 
met vuur te spelen.

Op 21 Januari werd er tusschen 
patroons en werklieden afgevaar
digden overeengekomen, om na 
de uitspraak van den Scheidsraad 
bijeen te komen, om de vereen
voudiging der tarieven te maken, 
de overeenkomst te formuleeren 
en te onderteekenen.

De werklieden-vereenigingen 
vroegen nu de heeren patroons 
naar die bijeenkomst en ze werd 
zeer onbeletfd afgewezen. We 
waren de meening toegedaan dat 
er nu ook voor langen tijd rust zou 
heerschen, en den eersten brief 
der heeren patroons bevat weeral 
de kiem van nieuwe moeilijkhe 
den. , ,

Alhoewel de uitspraak van den 
Scheidsraad voor de werklieden 
niet gaf wat verlangd werd, en 
niet^enstaande er zaken in voor
komen die de werklieden niet 
gunstig zijn, tjch aarzelen we met 
te zeggen, dat de eenige grond
slag voor een blijvende vrede, die 
uitspiaak is. Van dat standpunt 
zullen de werklieden-vereenigin- 
gen niet afwijken.

Donderdag 11. hielden de bors 
telmikers eene algemeene verga 
dering in betrek met de houding 
der heeren patroons alwaar werd 
besloten de stipte toepassing der 
overeenkomst en van de uitspraak 
te eischen. Elke afwijking zal dus 
met ’n optreden der vereeniging 
beantwoord worden.

We verlangen niets beter, en t 
is onze vurigste wensch met de 
heerea patroons in vrede te leven. 
Doch vrede veronderstelt eerbie
diging van eenieders recht.

Sommige patroons zouden daar 
wel ne keer mogen over nadenken.

ARDOYE

Dinsdag 1.1. hield de afdeeling 
Ardoye een buitengewone alge
meene vergadering. Uit het ver
slag droegen we mee dat de afdee
ling thans 119 leden telt en alles 
laat voorzien dat in t jaar 28 het 
ledental naar 200 zal worden op
gevoerd. __

Mannen voorwaarts 1 Ge zijt op 
de goede baan en nu gezorgd voor 
’t muziekske !

thiI lt.
Tot ons groot genoegen moch

ten we verleden week in De Volks
macht of Valsch macht lezen dat 
de voorzitter van ons Leeuwen- 
s y  dikaat van zijn goed recht ten 
volle overtuigd is en door geen 
redeneering van zijn stuk te bren- 
prgn,

’t Is een bewijs temeer dat hij in 
de Siskes niet op zijn plaats was. 
Want overtuigden hebben ze daar 
niet van doen. Ze komen verder 
met knikkers. Maar de schrijver 
uit De Volksmacht zegt dat dit 
hoogmoed is. Ons ook wel, maar 
wij houden van zulken hoogmoed 
en  als er in de Siskes wat méér

zulken hoogmoed en wat minder 
kruipende vleierij was, de werk
lieden zouden er beter bij varen.

En vinden de werklieden dat 
geen beetje aardig, dat zooveel 
bestuursleden in Thielt en elders 
bij de Siskes, gemakkelijk van 
hun stuk waren te brengen, en dat 
diezelfde menschen eens in ’tLeeu- 
wensyndiitaater rotsvastzitten en 
nooit of nooit aan terugkeer naar 
de Siskens denken ?

Zou het soms niet zijn omdat 
ze in 't eene den dwang ondervin
den terwijl ze nu in ’t andere vrij 
en zelfstandig leven. De schrijver 
uit De Volksmacht zou moeten 
weten dat niet alle menschen fier 
zijn als ze mogen zoollikker spe 
len en dat niet alle honden kroon 
halzen omdat ze schoon gehals 
band zijn. Dat men in de Siskes 
daarover fier gaat, preuts is om de 
macht die hun werkers verbond 
daarstelt en waarmee zij den Bel
gisch staatskatholieken reactionai
ren rommel vooruithelpen en over 
Vlaanderen den baas laten spelen, 
is hun zaak. Velen hunner leden 
worden er met den dag meer be
schaamd over. maar wij, we be
strijden zulke lakeien en houden 
aan het meesterschap over ons 
zei ven.

Bij de Schoenmakers.
Gevolg aan de verhooging van 

het indexcijfer boven de 800 pun
ten. treedt van af 6 Februari een 
verhooging in van 5 t. h op de 
basisloonen. De verhooging wordt 
dus 100 °/0.

Bij de Naaisters.
De vereeniging vroeg de heeren

gatroor s naar de toepassing van 
t. h. loonsverhooging en ver

hoopt een gunstig antwoord.

KORTRIJK 

Staking en lock out geëindigd.

De staking bij de firma Depoor- 
tere Fr om de wegzending van 
een spoelster, werd Zaterdag 1.1. 
door de socialistische vereeniging 
opgehesen De werklieden heb
ben Woensdag morgen hun werk 
hernomen en Donderdag hebben 
dan ook de heeren patroons de 
lock out opgeheven In alle fabrie
ken is den arbeid hernomen, al
hoewel wordt voorzien dat eerst 
binnen drie weken alle werklie
den zullen kunnen te werk worden 
gesteld Dat konflikt dat meer dan 
3 maanden duurde, en voor som
mige werklieden 4 maanden duren 
zal, heeft niets opgeleverd. Door 
de werklieden is miljoenen ver
loren aan dagloon en dit zonder 
eenig resultaat. Zooals we veer
tien dagen geleden schreven heb
ben de patroons van de gelegen
heid geSruik gemaakt om zich in 
zake proceduur bij geschillen, wat 
vaster in den zadel te zetten, want 
de getroffene overeenkomst luidt 
aldus :

Het konflikt in de textielnijverheid 
alhier is gedndigd en het werk is herno
men op de volgende formule :

De centrale der Socialistische Textiel 
bewerkers van België en de lokale afdee
ling van Kortrijk, nemen de verbinding 
aan, het werk te hernemen in de Fabriek 
De Poortere Frères, op de voorwaarden 
hierna aangestipt.

In dien gevolge neemt het Patroons- 
verbond het besluit de lock out op te 
heffen ln de aangeslotene textlelfabrie 
ken. . ,

De datum en de regeling van de werk- 
hernemlngen zullen vastgesteld worden

in de vergadering van Maandag 
(6 2 28).

1°) In geval van geschil zuilen eerst 
de werklieden en de betrokken patroon, 
trachten in dit een minnelijke schikking 
te bereiken.

2°) Zoo dit mislukt, zullen de onder- 
handelingen en bespieklngen, tusschen 
de afgevaardigden der vakbonden en 
deze der patroons plaats grijpen in  het 
B areel van h et Patroonsverbond .

3°) Wanneer de onderhandelingen en 
besprekingen geen bevrediging geven, 
zal het voorwerp van het geschil voor- 
gebracht worden in h et B ureel van het 
Patroonsverbond, ten einde het verschil 
te vereffenen.

4°) Is er tegenspraak in de verklarin
gen van werkman en patroon of’dient het 
materia&l ter plaats zelf nagezien te wor
den, zoo  zal d e Sekretär is  van het Pa- 
troon sverbond zulks nagaan o f  doen op 
h et betrokken fabriek , Indien h ij h e t n oo 
d i g  ach t zal hij deze bestatlglngen doen 
in bet bijwezen van een of twee werklie
den van dit fabilek door hem aangedu id .

5°) Qeen werkstaking of uitsluiting zal 
gebeuren, zonder dat de er toe over
gaande partij een schriftelijk vooropzeg 
van veertien dagen gedaan beeft.

Gedaan in dubbel te Kortrijk, den 4 
Februari 1928.
Voor deafdeelingen

Kortrijk, Voor de Centrale,
(get. Jos. C oole. (get.) A. S eoier.

Dat zegt nagenoeg :
1) dat Tn geval van geschil de 

betrokkene werkieden ait met hun 
patroon zullen vereffenen ;

2) dat ingeval van geen overeen
komst de wederzijdsche vereenigin
gen de taak verder ten bureele van 
het patroonsverbond zullen behan
delen.

3) dat zoo noodig het materiaal 
ten bureele van het patroonsver
bond zal gebracht worden.

4) zoo dat onmogelijk blijkt, zal 
de secretaris van het patroonsver
bond de zaak op het werkhuis 
gaan onderzoeken en indien hij 
het noodig oordeelt zal hij een of 
meer werklieden aanduiden die 
de feiten zullen bestätigen.

Het stuk is onderteekend dojr 
de heerenCooIe en Segier en hier 
in ligt heel de meening van de 
patroonsbond vervat. Het konflikt 
dat meer een strijd was om pres- 
tige, dan om belangen is voor de 
werklieden ellendig geëindigd.

Mochten alle werklieden er uit 
leeren begrijpen, dat spontane 
stakingen negen op tien keeren te 
nadeeie van de werklieden uitval 
len, en dat zij er alles hebben bij 
te winnen met zich in vereenigin
gen met verantwoordelijke leiding 
aan te sluiten, dan had deze be
weging toch nog ’n goede zijde.

Wat valt op te merken is, dat 
de Kortrijksche werklieden alge 
meen de verdeeldheid onder de 
Syndikaten betreuren, en deze als 
een der oorzaken van den langen 
duur van het konflikt bestempe 
len. De gezonde gedachte van 
verstandhouding tusschen de 
werklieden vereenigingen zal er 
toch bij gewon nen hebben.

Militieinlichtingea.
W ié kan vrljgeeteld w orden  

van dan troep ?
a) De orgeroepenen, die lichamelijk 

onbekwaam zijn.
b) Indien er meer dan 44,000 militie-

! Nichtigen zijn : Ie) de opgeroepenen van 
amllles van ten minste 6 kinderen ;

2e) desgevallend de opgeroepenen van 
families van 5 kinderen ;

3')  andere reeksen die desgevallend 
telkenjare bij mlnisterieelen omzendbrief 
aangeduld worden.

Vrijstellingen voor steun van ouders, 
van huisgezin enz... zijn afgeschaft.

Beroepsziekten
ln het staatsblad verscheen dezer da

gen een koninklijk besluit tot vaststelling 
van de wijze waarop dooi de beroepsziek
ten getroffenen de aanvragen tot schade
loosstelling of deze tot herziening van 
reeds verleende tegemoetkomirgen, die
nen overgemaakt.

De aanvragen om tegemoetkoming 
voor beroepsziekten worden schriflelijk, 
hetzij door den belanghebbende zelf of 
door zijn rechthebbenden, hetzij door 
«en mutualiteitsvereeniging of iederen 
voimachthebber naar het bestuur van 
het voorzorgsfonds gezonden :

Zij dienen vergezeld van : 1. Een uit
treksel uit de bevolkingsregisters met 
aanduiding der familie en voornaam van 
den getroffene, alsmede van de plaats 
en den datum zijner geboorte, ziin woon-
of verblijfplaats, zijn nationaliteit; 2 Het ^
bewijs dat de getroffene, te verelschten ! 
tijde, in een aan de wet onderworpen 
nijverheid werkzaam was ; 3. De noo 
dlge aanduidingen tot vaststelling van 
het baslsloon ; 4 Een geneeskundig ge
tuigschrift dat het stadium van de ziekte 
van den getroffene of een uittreksel uit de 
bevolkingsregisters, dat zijn overlijden 
vermeldt.

Voor de aanvragen tot herziening der 
schadeloosstellingen, is enkel een ge
neeskundig getuigschrift noodig.

Het bestuur van het f inds onderzoekt, 
behalve uit geneeskundig oogpunt, de 
ontvankelijkheid van de aanvraag.

Het geeft er bij aangeteekenden brief 
kennis van aan het bedrijfshoofd, bij 
wl n de zieke laatst heeft gewerkt, en 
stuurt een afschrift van de aanvraag met 
een geneeskundig getuigschrift, naar den 
voorzitter van het technisch comité.

In voorkomend geval laat men hem 
ook, op geneeskundig gebied, de inlich
tingen geworden die door de directie 
van het bedrijf werden verstrekt of uit 
alle andere bron voortkomen.

De voorzitter van het technisch comité 
leidt het geneeskundig onderzoek.

Zoo noodig raadpleegt hij den genees
kundigen arbeidsdienst, verzamelt de 
andere gegevens, die noodig zijn tot het 
vormen van een oordeel nopens natuur 
en graad van de ziekte en maakt, tijdens 
het geneeskundig onderzoek, aan het 
bestuur van het fonds, de verzamelde 
stukken over, met zijn advies aangaande 
het gevolg aan de aanvraag te geven.

Dit overmaken dient te geschieden, 
binnen de twintig dagen die volgen op het 
ontvangen van de stukken, door het 
bestuur van het voorzorgsfonds aan den 
voorzitter van het technisch comité be
zorgd.

De beslissing zal door het bestuur van 
het fonds, onder aangeteekenden omslag 
binnen de dertig dagen, die op het ont
v a n g e n  van de aanvraag volgen, aan de 
leiding van het fonds worden overge
maakt.

In een tweede koninklijk besluit wordt 
het bedrag der bijdragen voor het jaar 
1928 va8tgeBteld te betalen door de be- 
drijfshoofden, onderworpen aan de wet 
dd. 24 Juli 1927.

De bijdrage, door de aan de wet on 
derworpen bedrijfshoofden voor het 
dienstjaar 1928 uit te betalen, is vastge
steld op 5 fr. p-r werknemer of daarmee 
gelijkgestelde, die is blootgesteld aan de 
ziekte, welke op schadeloosstelling recht 
geeft.

Bij miolsterleele besluiten worden, 
voorde verschillende bedrijven, de cate
gorieën van werknemers of daarmee 
gelijkgestelden, die zich in dit gevaar 
bevinden, bepaald.

De berekening van het aantal werk
nemers of daarmee gelijkgestelden in een 
aan de wet onderworpen bedrijf, zal wor 
den vastgesteld, door het aantal algeheele 
of gedeeltelijke werkdagen gedurende 
bet jaar 1927 door het gansch belang
hebbend personeel geleverd, te deelen 
door 300.

Elke breuk boven 0 ,5 wordt voor een 
eenheid gerekend.

In een derde koninklijk besluit wordt 
de lijst gegeven der beroeps dekten en 
voor elk dezer, de bedrijven of vakken,

waarin ze, tot schadeloosstelling aanlei
ding geven.

In een vierde koninklijk besluit wordt 
het bedrag toegekend der speciale tege
moetkoming voor ziekte behandeling.

Wanneer de zieke is opgenomen in een 
mutualiteitsvereeniging, betaalt het voor
zorgsfonds, ln zijn plaats, het deel zijner 
bijdragen uit, wat de kosten betreft, voor 
medische en pharmaceutlsche zorgen.

Zoo de zieke geen deel uitmaakt van 
een mutualiteitsvereeniging, keert het 
voorzorgsfonds hem maandelijks, voor 
ziektebehandeling, een som uit, die met 
0,50 t. b. van zijn gemiddeld maandloon, 
overeenkomt.

Wanneer de mutualiteitsvereeniging 
enkel de loopende medische en pharma- 
ceutische zorgen bekostigt, of enkel voor 
de kleine heelkundige behandelingen een 
tegemoetkoming verschaft, met uitslui
ting van de gespecialiseerde behandelin
gen, keert het voorzorgsfonds, onafhan
kelijk van de normale mutualiteitsblj- 
drage, die het aan de mufualiteitsvereeni- 
ging uitbetaalt, aan een zieke 0 ,5 0 1. h. 
van zijn gemiddeld maandloon uit, ver
minderd met de bijdrage aan de mutuall 
teltsvereeniging gestort.

Bij belangwekkende gevallen, evenwel, 
en zoo de zieke, met het oog op zijn 
genezing speciale behandelingen noodig 
heeft, kan de voorzitter van het voor
zorgsfonds, bij eensluidend advies van 
den voorzitter van het technisch comi'é 
besluiten, dat aan den belanghebbende 
een aanvullende tegemoetkoming worde 
uitgekeerd.

D E  C R I S I S
in de lucifernijverheid

We hebben ln de laatste weken gele
genheid gehad een onderzoek in te »tellen 
naar de oorzaken van deze crisis die hier 
sedert enkele jaren zooveel werkeloos
heid en dus ellende heeft gebracht ln de 
Denderstreek.

De hoofdoorzaak van deze crisis is de 
poging van een kapitaalkrachtige trust 
om deze nijverheid in handen te krijgen, 
en hier weerom hebben we onze opvat
ting bekrachtigd gevonden dat het abso
luut gebrek aan nationalen zin, aan 
nationaal zelfrespect een van de groote 
oorzaken is van de economische ellende 
die op ons volk weegt.

Deze vreemdelingen dte een van onze 
eigen nijverheden wilden controleeren 
hebben allerwege in België de meeste 
tegemoetkoming gevonden bij hun heil
loos werk.

Nationale zin ls wat anders dan te pas 
of ten onpas Brabançonnes kraaien, 
groote Belgische vlaggen uithangen, oor
logsmonumenten onthullen en kronen 
neerleggen op het graf van den Onbe
kenden Sukkelaar.

Het geld van deze vreemdelingen heeft 
hier overal helpers gevonden tot in de 
liberale partij toe die het monopool toch 
opeischt van de meest driekleurige 
vaderlandsliefde.

En ook de « antikapitalistische » socia
listen hebben prachtig gemarcheerd voor 
de zegepraal van het Internationaal kapi
taal

Had het van hen afgehangen de vreem
delingen hadden in België sedert lang 
het monopool van de luclfersnijverheid.

Hun pers h eft daarvoor met een ver
stommende eensgezindheid geijverd en 
zelf-« toen de zaken verkeerd liepen — en 
eens blijkt het misschien dat een paar 
«antivaderlandsche» flaminganten daarbij 
een duchtig handje hebben toegestoken
— hebben de socialisten langs een om 
weg hun vrienden van het nationaal kapl 
taal toch nog willen uit de nesten helpen 
met hun « staatsmaatscbappij. >

M aar niet alleen de Belgische politie
kers zijn in deze beneden alles geweest, 
ook de meeste Belgische fabrikanten 
hebben bewezen dat ze alleen oog heb
ben oog en oor voor geld en dal het bun 
niet kan schelen van waar het komt.

Onder deze fabrikanten zijn er gewel
dige patriotten die bij elke gelegenheid

ons in het oor schreeuwen : « D’cù vient 
l'argent — Van waar komt het geld ?  »

Wij herhalen nu hun kreet in hun eigen 
ezelooren en roepen : « Heeren van waar 
komt het geld. »

Geld, geld 1 Dat hun werklieden hon
ger leden in dezen duren tijd, het kon 
hun blijkbaar niet schelen.

Geld, geld i Dat vreemdelingen hier 
in de Denderstreek een overweldigende 
machtpositie innamen, het kon die brave 
patriotten niet schelen, a ls ze maar be
taald werden.

Er zijn fabrikanten, en we hopen dat 
we bun namen eerlang op al de muren 
zulïen kunnen bekend maken, die voor 
een handsvol judaspenningen op zich 
namen de fabrieken die zich aan den 
trust niet wilden onderwerpen, te rui- 
neeren. — Daarvoor moest hun fabMek 
onderden prijs werken, aan eentaiief 
waartegen niemand kon corcurreeren.

O.ii dit vuil werk te do>*n kregen ze 
gedurende vijf jaar een senecuur gewaar
borgd van 25,000 fr. te jaar, werden hun 
aandeelen door den trust tegen hcogen 
prijs ingekocht.

De openbare zedelijkheid eischt dat 
zulke schelmstreken bekend worden ge
maakt, dat zulke « heeren » door ieder
een met de vingers worden aangewezen.

Maar ook het onzalig werk van de 
socialisten moet aan de kaak worden 
gesteld.

Het was nog niet genoeg dat deze 
« vrienden van den werkman > de afdan
kingen ln massa aan het spoor onder hun 
bescherming namen.

Blijkbaar was er aldus nog geen ellende 
genoeg, ze moesten ook nog onze lucl
fersnijverheid in de handen spelen van de 
vreemdelingen.

Ook daarover zullen we deze heeren 
ter verantwoording roepen en in de open
bare vergaderingen zullen we de vraag 
stellen :

Hoeveel geld heeft uwe pers gekregen 
om dit vuil werk van de vreemdelingen te 
verrichten ?

Hoeveel geld hebben uwe leiders ge
kregen om de vreemdelingen bij hun 
gierenwerk te steunen ?

Y erh M o ln o  d i r  S o o o rw ag ta r ieu en

Op het Departement van Koloniën had 
M aandag een vergadering plaats, op 
dewelke aanwezig waren MM. Jaspar en 
Houtart, ministers ; Lippens, minister 
van Spoorwegen ; Max L. Gerard, be
stuurder van het Delging?fonds ; Vincent, 
bestuurder van de Thesaurie, en Galopin, 
lid van het bestendig spoorwegbestuur.

De bepreklng liep over den flnanclee- 
len toestand van de Belgische spoorwe
gen, en voornamelijk over de vraag der 
Belgische koolmijnnij verheid, om een ver- 
1 ndering van de tarieven te bekomen. 
Een besiuii werd niet getroffen, evenmin 
a ls over het inzicht der Maatschappij om 
de tarieven nogmaals te verhoogen.

Ook verhooging van’t Posttarief

Het briefport dat, voor het binnenland, 
sedert kort, van 50 op 60 centiemen is 
gebracht zal, naar verluidt, binnen een 
paar maanden nogmaals worden ver
hoogd en alsdan 70 centiemen bedragen. 
Vermoede'ijk zal dit de laatste verhoo
ging van het binnenlandsche posttarief 
zijn, dat ook voor drukwerk en andere 
poststukken natuurlijk aan de nieuwe 
waarde van dm  frank zal worden aange
past.

M U Z IE K
H U IS

A. Van Hu-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violen, Mandolinen enz.
—: Alle toebehoorten

Pastoor Munte
UIT SlCHEMSCHE VERHALEN 

door Ernest C la e s .
(Te verkrijgen In Valicsverhefflng-Bcekhandel, 

Onder wtJsstraat, 14, Aalst).

Pastoor Munte, die is nu ook al lange 
jaren naar Ons-Heer. En als ik aan pas
toor Munte van Sichern terugdenk, dan 
komt er iets in me op uit mijn kinder
jaren , zoo schoon, zoo zuiver en zoo 
goed, een van die herinneringen zooals 
een mensch er maar weinige door zijn 
leven meedraagt, en waaraan hij op een 
stillen avond kan zitten denken met een 
kinderlijken glimlach In zijn oogen en een 
weemoedig gevoel ln zijn hart. Want a ls  
Munte-zalig r, zoo zijn er den 4ag van 
vandaag maar heel weinig pastoors meer 
Tegenwoordig zijn ze allemaal zoo stijf 
klassiek, zoo geweldig serieus, en ze 
legden een heiligheid aan den dag alsof 
de wereld opnieuw inoeBt bekeerd wor
den.

De onderpastoors vooral, die doen he
den ten dage zoo geleerd of ze d ’r meer 
van weten dan een oude pastoor met 
vijftig jaren ondervinding v a i  biecht 
hooren en trouwen. Ze spreken van 
« vakveren igingen * en « s  »ciale wer
ken », precies gelijk de socialisten, zeg 
gen de boeren bij ons, ze preeken over 
de koppen van de menschen heen, en dan 
zijn ze verwonderd dat er zaterdags in 
den namiddag zoo weinig zondaars aan 
bun biechtstoel zitten.

Wanneer ze de kinderen op de straat 
ontmoeten, zullen deze wel zeggen :
< Geloofd zij Jezus Christus », ook al wat 
nieuws (’t komt van de nonnen !), maar 
de kleinen komen niet meer op ben toe 
gevlogen voor een cent om bollekens te 
koopen. De groote menschen nemen wel 
hun klak af, zeggen onder mekaar zon
dags na de mis : < 't Ziet er ne srrmante 
kadee uit, de nleven onderpastcêr, en 
zoe schrikkelijk geliêrd ! > maar ze zullen 
zich wel wachten op straat joviaal op 
hem toe te stappen om te vragen hoe het 
met de gezondheid is , ze zullen in den 
Bamlstljd of rond Paschen geen kerme- 
naaien of pensen naar de pastorij durven 
brengen, en aan die onbegrepen profeten 
zullen ze niet hun hart gaan bloot leggen 
zooals dat vroeger gebeurde. Spreekt met 
de menschen van Sichern over pasmoors, 
en ze zullen u met een filosofisch gelaten 
hoofdschudden antwoorden « Lak as 
Munte-zoaliger zc€ z’èn der den dag van 
van vandoag gien pastoers ne mlêr I » 
hetwelk voor niemand een afkeuring in
houdt, maar enkel de vaststelling is dat 
de tijden veranderd zijn.

Neen, Munte zullen de menschen van 
Sichern zoo gauw niet vergeten. Daar is 
er geen in mijn dorp of hij zal u een 
woord, een klein feitje, een grapje van 
niemendal kunnen vertellen dat hii per
soonlijk van Munte weet, en elk bewaart 
dat in zijn hart a ls  een der dierbaarste 
herinneringen uit vroeger tijd. En niet dat 
Munte zoo bijzonder slim was, och neen, 
't was maar een simpele mensch lijk 
iedereen, hij had zijo goede en zijn kwade

kanten, en hij liep ook al wel eens iemand 
tegen zijn kar.

W at hem zoo bemind gemaakt heeft 
was, dat hij op en top Sicbemnaar was 
geworden, zoo Sichems als er maar 
iemand zijn kan. Hij sprak ju ist zooals de 
menschen bij ons spreken * Hij was een 
duivenmelker en een vlsscher. Zat het 
jong volk zondags tusschen vroegmis en 
hoogmis aan de Demerbrug, dan kon hij 
daar gerust een uurtje gaan bij zitten om 
te kijken naar d<; fameuze duiven van 
Lewie uit den Orooten Molen, en hij 
kende de kubbers en duivinnekens, de 
prijswinner8 en de ouden zoo goed als 
iemand van den hoop. Wanneer Dooven 
Dries en Do van Beiders 's voornoens 
hun palingsnetten gingen ophalen, stond 
Munte erbij. Hij hield van muziek en 
blijheid in het dorp. En als ’t kermis was 
wandelde hij langs de straten, praatte 
met de menschen die voor hun deur hun 
pijp zaten te rooken om te vernemen of er 
niet ieverans gevochten of gewallebakt 
was, en of er niet te veel stadsvrouwvolk 
op de kermis was gekomen ; hij bleef 
staan voor de tenten waar de jeugd aan 
’t dansen en aan 't flikkeren was, en de 
menschen konden goed op zijn gezicht 
lezen daf hij zelf gaarne zou binnenge
gaan zijn Dat deed hit echter niet. Munte 
heeft nooit tegen het dansen gepreekt ; 
hij kon heel goed verdragen dat de zon 
in bet water scheen.

Net zooals a lle Sichemnaars van dien 
tijd hield hij niet van de mannen van 
Scherpenbeu vel. 't Vrouwvolk had hem 
daar te veel ambras, en bet mansvolk

was te veel astrantig En w an e  er hij 
vernam dat het er ieverans had opgezeten 
tusschen de mannen van Sichern en 
Scherpenheuvel, dan vondt hij een vecht- 
partii niet zoo’n erge doodzonde, als die 
van Sichern maat de baas waren geble
ven. Kwamen er bedelaars aan de deur, 
dan moest Frans zijn meid, eerst gaan 
vragen of ze niet van Scherpenheuvel 
waren. En waren ze va Scherpenheu
vel, dan « was er niks. » Voor Ons Lieve- 
Vrouwke van Scherpenheuvel, die noch
tans zoo vele mirakelen gedaan heeft, 
had h'l nooit veel devotie. Daarentegen 
wel veel voor Ons-Lieve-Vrouwke van 
Averbode, al weet iedereen toch heel

foed dat die van veel lateren datum K  
ic^emnaar was hij op en top, e^ de men

schen hebben hem een scnoonen keer 
van op de straat het liedje van toenter 
tijde hooren zingen : t

Wij zijn d e mannekens van p lez ier  I 
Sichern dat is  boven.
Sichern dat is  boven I

Wij zijn d e mannekens van p lez ier I 
Sichern dat is  boven 
En wij zijn h ier I

Heb ik geen gelijk te zeggen dat er zoo 
geen pastoors meer zijn ?

Pastoor Munte is een stuk uit mijn 
kinderjaren. Toen was hij al een oude 
man. Hij had het vroeg in de beenen 
gekregen, en ik heb hem nooit anders

§ekend dan sukkelig, voortsleffend met 
ehulp van een stok. Hij beeft me ge

doopt, en op het doopregister ingeschre-1

ven a ls Evaristus Ernestus Jo sep hu s  ter
wijl ik op h^t stadhuis sta aangeteek*-nd 
als een Andreas Ernestus Jo sephu s. En 
dat verschil k*am  hi ruit. Wanneer ze 
bij Munte aankwamen met een kerste- 
klndeke, en wanneer de peter, de meter, 
of de vader dan den heilige opgaf naar 
welken de nieuwe kristen zou genoemd 
worden, dan legde Munte zich dasr niet 
goedschiks bij neer. Wanneer ge met een 
van de nleuwerwetsche natneB afkwasmt 
als Gaston. Phllémon, Gonzague, Ar
mand, dan schuddekopte bij heel simpel- 
tjes van neen, en antwoordde kwaad : 
« Es me da naa r e noam -eur è kind van 
Ziehe ? Jan , of L» wie, of Nand, dat es al 
go^d geroeg voor de zeun van nen boer.» 
En hij schreef Johannes, of Ludovicus of 
Ferdlnandus, zonder zich verder om het 
oordeel van peter of vader te bekomme
ren. W at kon dan die ptter of die vader 
daartegen al doen, vooral daar ze wel 
zagen dat mijnheer pastoor gelijk had. 
Dan moesten ze maar zelf zorgen dat ze 
dit met het stadhuis ln orde brachten, en 
dit verklaart waarom er te Sichern zoo 
weinig verscheidenheid is onder de jon
gensnamen.

Wanneer er iemand vijf of zes namen 
opgaf voor één enkel kind, zooals dat 
tegenwoordig op den buiten ook al be
gint mode te worden, dan kon hij zich 
daar soms erg boos over maken, gaf de 
menschen een strenge vermaning over 
dit gebrek aan kristelijke nederigheid, 
en schreef één enkelen naam, een Si- 
chemschen naam, zonder meer. Andere 
keer en deed hij ju ist het tegenoverge*

stelde, 't b b g  af van zijn humeur, en 
schreef hij zelf al d<* namen op die hem 
ln het hoofd kwamen, en gaf aan den 
verbluften vader een opsomming van de 
bijzondere deugden van eiken patroon, 
deugden die hii alle moest zorgen aan te 
kweeken ln het hart van zijn kind. Iets 
ln dien aard is er met mij gebeurd.

Toen Leen, de verwaares. mij naar de 
kerk bad gedragen, om mij er de forma
liteiten te doen vervullen die een ware 
kristen ln ’t begin van zijn leven te ver
vullen heeft om niet te vf ei last te hebben 
van « den duivel en zij»- pomperijen », en 
toen het er voor mijn peter op aankwam 
te laten hooren hoe ik heeten moest, 
vroeg pastoor Munte, die door de lange 
gewoonte van doopen dit zaakje afhan
delde met een totale ff  bezigheid des 
ge( stes : « Es 't ne joengof è maske ?  — 
Ne joeng menlér pas cêr I zei peter oome 
met fierheid. — En wa goade der van 
mr-ake ?  vroeg Munte verder. — Nen 
Dries, meniêr pastoêr, » antwoordde pe
ter. Munte keek hem een oogenblik na
denkend in de oogen, waarop peter erg 
rood werd. « Dries, herhaalde hij, da’s 
Andreas, en Andreas was i€n van de 
twelf apostele.... Zoeveul pretensie 
moette nie hemme veurzoe’n simpel kind. 
Door komt loater toch moar scban en 
oniêr van ... We zullen èm Rist noemen, 
Evaristus, dat is genoeg. »

(Vervolg.)



B ê la i t  M h t  i Gij allen die min of n eer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Bro? chief, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe

alles beproefd hebt zonder afdo' nd effekt te bekomen, indien £ij hopeloos zijt en mismoe 
dig, •• ergeet niet dat er een middel is dat sind? 50 jsren duizenden en duizenden hopelooze 
gevalien genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsmaisèm martin Toms, Resina zalf, fflierobenpillen
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor zes weken waarvan het r e g e lm a tig  gebru ik  d e d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itro eit en g en e e s t , en aldus 't b est voorbehoedm iddel is tegen  d e ter in g en ’t zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om Inlichtingen aan M ARTIN  TO M S, Apotheker-Speclalist, 112, Wetstraat, Brussel (tSTHRlA 

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

PR IJZE N  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., MicrobenpiUeo 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

M e t  O u d  B i e r  d e r
is  gekend voor t n m r i  “ De Arend..

’t gezondste, kloekste, aangenaam ste
Ä . ILouwaege-lferstraete, Cortemarck

In den

Zilveren lies
Alles aan zeer 
vo o rd ee lig e  prijzen

Ónmogelijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

Leest aandachtig !
Voor u«?e elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radloinstelfingen, wendt u tot 't huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

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

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

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

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

A llergun stigste v r ij zen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

N e rin g d o e n e r8 , zoekt u w  p ro fijt !!

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.

Leest en verspreidt
De Mandelgalm

K a th o lie k -  V la a m s c h -N a tio n a a l  
W e e k b la d  v o o r  Iseghem  

en O m liggende

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EEM ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreed« kwaal

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

dedie van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt ■ 
genezing brengt aan allen die het go ;d  gebruiken 

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

dan 20 ja a r  duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den hereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 7 , Iseghem

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

SCHUNKS 
OPOSSUMSCHUNKS 

MARTERS 
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpijp. Zenuwlijden, 
Hevigs Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

M O A T
W A . A. FIOM ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard  ?

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

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

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

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

12 pakjes 4,00 fr. 
20 pakjes 0,00 fr.

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18. ISEGHEM

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

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

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

Eierkleursel voor broodbakkers.
I n 't  groot SUIKERHANDEL ln ’ t klein
Bijzonder« PrIJasen voor Voortvwrkooper«

P I A N O S
B. Van Hyfte

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

Oudste fibrlek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

1*1 I L  «
ME7ZÊKESHÊI9 VOOR ALTIJD GEMEZfN 1

% A P O lr ic c K  D E ’*V Â L V I3 C H ?A  I
D I£ ?£ 3T R ^ T ,1Q , A NTWERPEN .

BIOEÛYERMŒ
VOCR GRAND, HAARWORM 

BAARDZlEKTc , JEUKTE en aus AN0E3E

VELZfEKTENI
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

FMIILIEZIEKEBOnD VOLKSDEUN

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
v erstopp in g, d raa iin gen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbussche
49, R A JS E LS TR A A T, 49,

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

P rijs 4,50 frank

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

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

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

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

?
Dit a lle s  zijn d e zekere 

kenteekens dat uwe 
Nieren, Bfaa* of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toevlu ch t m oet 
nem en tot een e e rn s t ig e  en 
nauwkeurige behandelin g m et

?

Dalila Pillen
EN

Samsomf8 Oliebalsem

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

ULAAmSCH HUIS
* •

Verzekert tegen

ISE6HEHI

Ziekte 
Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratie 
Geboorte 
Sterfte

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

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

on ons blad

Koopt uoor uuie Hinderen
bÿ Veijaardag of andere 
plechtigheden des jaars.

V oor onxe klsine S ch ild e rs

KLEUR- EN TEEKENBOEKEN.
Bont en Blauw, kleurblok fr. 4,50 
De B riefk aartenschilder, reeks van 4 

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

per deel 1,80 
Briefkaartenkleurboeken, per deel 1,80

B ijzo nder aanbsvolsn

G. GEZELLE.
Vlaamsche Volksvertelsels. Met ge
kleurde omslag en 5 platen, geteekend 
door den kunstschilder K. Rosseeuw

4,50
H e r m a n  HENOT.

Kem pische Volksvertelsels 7,50 ?
Van dezen bundel zijn a ls afzonderlijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4.50
Van siim m enjan en dommenSus 1,50 
Het Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en andere 

vertelsels 1,50
K a n . A m a a t  JOOS.

V ertelsels van h et Vlaamsche Volk,
3 bundels, elk 7,50
Van den persten bundel zijn a ls  afzon
derlijke deeltjes verkrijgbaar : 
Natuurverkl. Sprookjes 3,—
Van den gefnpten Duivel 1,50
Vlaamsche Legenden 1,50
Van Duimpje en andere wondere 

Kinderen 1,50
Artistieke Prentenboeken

Albumformaat, gekartonneerd
J e n n y  DE BLOEME.

De W aterkindertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen 27,00

A l f r e d  LISTAL.
Wo t  L isette droomde 15,—
GotiOen R egen  15,— ?
’t I f  lan g g e led en  15,—
Al deze werken zijn op aanvraag te ver

krijgen in Boekhandel Volksverheffing. 
Bij de prijs dient 0,60 fr. voor verzen* 
dingskosten worden gevoegd.

GOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kemels on losvuren
wendt u tot

fierm. Giriere-Dupcli
Roeselaerestr. 88, Issghsm

Magazijn van verlakt, alumftüum en 
genikeleerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven In eigen werkhuis gemaakt.

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

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

JP robeert eens
met de produkten van

La
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderesten en kaders

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

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUERE-HUVSEItTRUVT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en v ern issen . 
Qroote keus van sp on sen  en zeem vellen , 
matten, tapijten, trap loopers en karpetten

Tro uw s btdlening Lage prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bljbanheo : Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen :

B ru gge , Crombeke, P operin gh e, 
Harelbeke, M oeskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U I8  T E  I8 E G H E M  
R O E 8 E L A E R E 8 TR A A T, 28

■  ■ ■ ■

Waarom hoesten al» BORSTPILLEN LALEMAN 
U radikaal genezen ?

.Waarom koorst of tandpijn lijden ais CACHET
TEN KEPH1L die doen verdwijnen ?

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

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

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apotheek Florent Leiemon
B rugstraat, 2 Iseghem

(by de Oendarmerle)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTRIJXSCHE 80UUI- 
• E» HVPOTHEEKKOS •

BUREEL :

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

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’t koopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over ’t overnemen van pacht
hoeven 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 q e n  —  

Bran d - Leven • Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O I D S
Overtreffen alle andere zwarte pillekens tegen den hoest 1

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


