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Fransch - Belgisch
■ANTWERPEN is eene Vlaamsche 

p ro v in c ie ,  t e l t  1 m i l jo e n  100 d u iz e n d  
i n w o n e r s  en  b ez it:

55 pos tont vangerij en ;
41 onderontvangerijen ;
36 overdrachtkantoren.
NAMEN is eene W^aalsche provin

cie, te lt 360 duizend inwoners (dus 
1/3 van de bevolking der provincie 
Antwerpen) en bezit :

65 postontvangerijen ;
72 onderontvangerijen ;
33 overdrachtkantoren.

dus 38 postinrichtingen meer, dan de 
provincie Antwerpen die 3 maal meer 
inwoners telt.

OOST-VLAANDEREN is _ eene
Vlaam sche provincie, te lt 1 m iljoen 
131 duizend inwoners en bez it:

71 postontvangerijen ;
99 onderontvangerijen ;
24 overdraagkantoren.
HENEGOUW is een W’aalsche pro

vincie, te lt 1 miljoen 231 duizend in
woners en bezit :

155 postontvangerijen ;
97 onderontvangerijen ;
38 overdraagkantoren. 

dus 96 postinrichtingen meer, dan de 
provincie Oost-Vlaanderen.

Opmerkenswaardig is het feit dat 
deze Waalsche provincie 84 postont
vangerijen meer telt dan Oost-Vlaan
deren. Elkeen weet dat de postont- 
van gerij hoogste postinrichting is.

W EST - Y L AAN DEREN is eene 
Vlaamsche provincie, te lt  887 duizend 
860 inwoners en bezit :

66 postontvangerijen ;
78 onderontvangerijen ;
19 overdraagkantoren.
LUIK is eene W’aalsche provincie, 

te lt 86r) duizend 770 inwoners en be
zit :

lUl postontvangerijen ;
101 onderontvangerijen ;

19 overdraagkantoren. 
dus 55 postinrichtingen, waaronder 
35 postontvangerijen meer, met eene 
bevolking van ICO duizend inwoners 
minder dan West-Vlaanderen.

LIM BURG is eene Vlaam sche pro
vincie, te lt nagenoeg 400 duizend in
woners en bezit :

28 postontvangerijen ;
34 onderontvangerijen ;
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LUXEM BURG is eene W aalsche 
provincie telt 300 duizend inwoners en 
bezit :

43 postontvangerijen ;
39 onderontvangerijen ;
27 overdraagkantoren. 

dus ongeveer 170 duizend inwoners 
minder en 16 postinrichtingen meer.

De 4 Vlaamsche provincies dus be
zitten 205 postinrichtingen minder 
(waaronder 144 postontvangerijen en 
47 onderontvangerijen) dan de vier 
Waalsche provincies die in tegendeel 
832 duizend inwoners minder tellen 
dan de Vlaamsche provincies.

De ju iste  in lichtingen over de arron
dissementen ( 2 V laam sche en 1 
W aalsch der provincie B rabant) zijn 
nog niet in m ijn bezit. Dat komt wel
binnen enkele dagen.

W ilt ge  nu per provincie het aan tal 
gem eenten kennen met m inder dan 
1500 inwoners, w aar eene postontvan- 
g e r ij (hoogste postinrichting) be
staa t?

Ziehier :
Antwerpen 3, B rabant 3, (Hamirie- 

M ille, Incourt, Jouche, 3 W’aalsche g e 
m eenten), W est-V aanderen 3, Oost- 
V laanderen 3, L im burg 2 (L ank laer 
en Roclenge s/ G eer), Henegouw 11, 
Lu ik  11, Luxem burg 13, Namen 25.

dus 8 in het Vlaamsche gedeelte des 
lands en 63 in het Waalsche gedeelte.

H ier volgt nu, per provincie, het 
aan tal gem eenten van m instens 7000 
inwoners, w aar geen postontvangerij 
bestaat :

Antwerpen 2, Brabant 3, (Koekel- 
berg, S t P ieters Leeuw en W oluwe, 3 
V laam sche gem eenten), W est-V laan- 
deren 1, Oost-Vlaanderen 1, Hene
gouw 3, Lu ik  1, L im burg 0, Luxem 
burg 0, Namen 0.

Dus 3 in het nadeel van het Vlaam
sche gedeelte.

Hebben de W aalsche hoogere beam- 
ten uit de middendiensten van het m i
n isterie niet goed voor hun vaderland 
W’allonië gezorgd?

Zou daar misschien ook w eer iets 
aan te verhelpen zijn door een stuk je 
ta a lw e t?  Of hoe?

Staf De Clercq, 
VI. N at Volksvertegenwoordiger.

wapiilngscoraie le ßeoüve
H erinnert u het slagwoord onder 

den oorlog, de leuze w aarm ee men de 
honderdduizenden paaide die den dood 
werden ingedreven : het w as de la a t
ste oorlog, eens het Duitsche m ilita
risme verpletterd, dan algem eene ont
wapening en eeuw ige vrede...

Er is a l een zekere moed toe noodig 
om daar nog te durven aan herinne
ren ...

Het is pas tien ja a r  geleden, nog 
geen tien ja a r  en het synd ikaat der 
verg iftigers , ook de dagbladpers g e 
noemd, is er in geslaagd  de geesten 
der menschen weerom zoo te verg if
tigen  met haat en w raakgevoelens dat 
de ontwapeningsvoorstellen van de 
sovjets te Genève...

Oh ja , misschien, w aarsch ijn lijk  
zelfs zijn ook de Sovjets in deze van 
geen al te beste goedetrouvv. Het is, 
om zeggens, zeker dat ook zij min
der gedacht hebben aan de ontwape
ning dan aan het bespottelijk maken 
van den Geneefsche Statenbond, te 
w ijzen  op de onmacht van deze Bond 
om w at meer te doen dan te praten.

En iedereen moet toegeven dat L it- 
vinof wonderwel is geslaagd  in dat 
deel van zijn opzet.

N iet alleen w ilde men te Genève 
n iets weten van algeheele ontwape
ning m aar zelfs n iet van gedeeltelijke.

F ran krijk  w il niet ontwapenen te 
lande... hoe zou het anders V ersailles 
in stand houden? En zonder V ersailles 
is F ran krijk  een mogendheid van 
vijfden of zesden rang.

En Engeland w il n iet ontwapenen 
ter zee... w aar bleef zijn w ereldheer
schappij zonder zijn vloot?

L itvinof stelde voor als beperkte 
ontw apening:

«A lle tanks en vérdragende kanon
nen moeten worden vern ield : het ove
rige m ateriaa l kan in de thans be
staande modellen gehandhaafd blijven. 
A lle vliegtuig-m oederschepen moeteu 
onmiddöllijk uit de vloten worden ver

w ijderd en voor m ilita ire doeleinden 
worden onbruikbaar gem aakt. Sche
pen van meer dan 10.000 tem tnogen 
in het geheel n iet meer gebouwd wor
den. H et m axim um -kaliber zal 30.4 
c.m. bedragen. A lle v liegtu igen  en 
luchtschepen welke tot het leger be* 
hooren moeten ontwapend worden. 
S taten  m et m eer dan 200 v liegtu igen  
moeten hun luchtm acht met de helft 
verminderen, enz., en z ......

Dat was het voorstel van gedeelte
lijk e  ontwapening.

W e begrijpen dat de heeren veront
w aard igd  zijn over het voorstel van 
L itvinof, dat ze schrijven dat L itv i
nof een slechten dienst heeft bewezen 
aan de zaak van den vrede.

De voorstellen van L itvinof laten 
pp het Geneefsche poesjenellenspel ’t 
ruw e licht van den dag en van de 
w aarheid  vallen ...

De heeren wreten a llem aal dat er 
n iet ontwapend wordt, dat ze alleen 
moeten gebaren dat ze e rn stig  be
gaan  zijn met de zaak van den vrede 
en dat ze studeeren, studeeren.

H oelang zullen ze den schijn nog 
redden ?

H oelang nog zullen ze Duitschland 
kunnen ontwapend houden a ls ze 
zelf niet ontwapenen?

En als de bew apening ook in 
Duitschland herbegint, wraar gaan  we 
dan naartoe?

Een v raag  die iedereen moest inte- 
resseeren, een bange vraftg vol onheil
en nood. ■*

Ste lt de v raag  aan de menschen
rondom u : ze in teresseert ze niet.

! A lleen als dç oorlog daar is jam - 
j meren de volken.

M aar iets doen om een oorlog te 
verhinderen, om de voorbereiding e r 
van onm ogelijk te maken, heeft het 
volk nooit gedaan.

K ijk  m aar naar onze socialisten.
K ijk  m aar naar de katho lieke de

mocraten.

De Vlaam sche bew eging vertoont 
eenzelfde ontw ikkelingsgang als zoo-' 
vele andere nationale bew egingen die 
in den loop der 19° en het begin der 
20* eeuw tot ontlu iking, on tw ikkeling  , 
en voleinding zijn gekomen.

Het begin, hier als elders, Was niet ' 
veel meer dan een taalbew eging.

L iefde en vercering  voor de eigen 
taal was de drijfveer. Oude taalm onu
menten werden opgedolven, de woor
den- en spreukenschat verzam eld. Ook j 
nieuwe vo lkslectuur verschijnt in de 
eigen taa l. H et was een bew eging van 
philologen en letterkundigen , een be
w eging  voor liefhebbers van taa l en 
folklore.

U it deze kern ontw ikkelde zich dan, 
naar de omstandigheden gun stig  w a
ren, een m eer po litiek getin te  bew e
g ing  die ook rechten opeischte voor 
de vo lkstaal in de huidige maatschap- 
pij.

M aar ook deze po litiek-getin te be
w eging was nog geen nationale be
w eging.

De inzet van den strijd  was nog a l
tijd  de taa l — niet de natie, n iet het 
Volk zelf.

M aar bij stijgende wasdom en al 
verder u itbreid ing in breedte en diep
te ontw ikkelde zich dan die taalbew e
g ing  tot een nationale bew eging.

W ij hier in V laanderen leven in de 
overgangsperiode : tusschenin de ta a l
bew eging en de nationale bew eging.

Het activism e was dé lauwe M aart- 
nacht, die de knoppen barsten deed en 
de eerste bloesems bracht.

Best te veFgelijken, « ie t den 4jitkv.«i{■■■ -. 
mende nu overal op het veld : nog veel 1 
doode boomen, velen ook w aar reeds 
nieuw leven te inerken is.

W ij die tegen  den Vlaam schen zon- 
nemuur van het activism e stonden, w ij 
dragen reeds de bloesems van het 
nieuwe seizoen.

M aar zelfs w ij, die ons reeds beken
nen tot de nieuwe periode van het na
tionalism e, w ij dragen nog veelal in 
ons de sporen van de nog n iet vol
led ig  afgesloten  periode van de ta a l
bew eging.

Ook w ij doorvoelen nog veelal niet 
de nieuwe eischen ons geste ld  door 
onze bekentenis tot het V laam sch na
tionalism e.

N ationalism e ijve rt n iet voorde taa l 
om de taa l, niet voor eigen kuituur 
om eigen kuituur, niet voor de zelf
standigheid om de zelfstandigheid.

Het nationalism e is begaan om het 
behoud, de ontw ikkeling en de w el
v aart van de Natie.

Het gezin  w erk t niet alleen voor 
de kinderen of niet alleen  voor de 
vrou\V of niet alleen voor den m an; 
het w erk t niet alleen voor het eten 
of voor de k leeren  of voor de ontspan
ning of voor de geeste lijke  ontw ikke
ling van zijn leden : m aar ineen goed 
geordend gezin w erk t men voor ieder 
lid en voor dat alles — voor de w el
vaart van allen — tezelvertijd .

Ook w ij nationalisten weten reeds 
dat w ij nog voor w at anders interesse 
moeten hebben dan voor de taa l of 
voor een politiek van taa lw ette r ij nog 
voor iets anders dan voor «volksont
w ikkeling» in den engen zin van het 
woord — wre w’eten dat reeds m aar 
we komen zoo pas uit de taa lbew e
g in g  en we handelen dan nog te d ik
w erf of we ’t niet w isten omdat we 
’t nog niet onmiddellijk genoeg door
voelen.

De weelvaart van de N atie, de 
Vlaam sche N atie, de V laam sch- Ne- 
derlandsche Natie dat is de inzet van 
onzen nationalen strijd .

Niet de vrijheid  van de Natie alleen, 
niet de zelfstandigheid alleen. Ook de 
vrijheid en de zelfstandigheid ook de 
ta a l en de geeste lijk e  ontw ikkeling  
om de w elvaart van de Vlaamsch Ne- 
derlandsche Natie.

En a l dieper dringt dat besef door. 
Wre zien reeds het belang van a lle r

lei zelfstandig-V laam sche economi
sche en ku ltureele organism en.

M aar we moeten nog b ijleeren : we 
laten nog zoo vaak, onbestreden, de 
sterkste posities aan de vijanden van 
onze nationale ontvoogding.

Een van die allersterkste posities 
DE SOCIALE BEWEGING.

Wre zijn w ij, V laam sche nationalis
ten, tot nog toe te veel blind gew’eest 
voor het belang van Vlaam sch- natio
nale vakbonden, ziekenbonden, pen- 

j sioenkassen, enz.
W illen \\*e slagen, we hebben ook 

het volk noodig.
Wre gelooven niet in de heiligheid 

van het g e ta l zonder m eer: een min
derheid moet het a ltijd  doen m aar die 
minderheid moet sterk  zijn door de 
sym pathie van de meerderheid.

De Vlaamsche Textielnijverheid blijft

En dan buiten a lle  politiek oppor
tunisme om, we willen zijn een wel
varend volk en onze werkende stan
den inz. de werklieden, de boeren en 
de middenstanders hebben de verde
diging noodig van een sterke sociale 
organisatie om hun eigen klassebelan- 
gen in het algemeen kader van het 
nationaal belang tot gelding te bren
gen.

M aar ook als we politiek tot ons 
doel w illen komen — de ze lfstand ig
heid — hebben we een sociale o rga
n isatie noodig.

Een boer voelt in de eerste plaats 
voor zijn bedrijf en ... daar staat de 
Belgische boerenbond om hem daar
bij te helpen.

Er zullen wel boeren zijn m et een 
meer w 'akkere politieke belangste l
ling die n iettegenstaande hun affilia
tie bij den Belgischen boerenbond, 
over de chemiek en over de p lantaar- 
dappelen heenzien en over de koppen 
van de Belgische leiders van hun Bel
gischen boerenbond: m aar de groote 
massa k ijk t over de chemiek niet 
heen.

Het V laam sch-nationalism e, de po
litiek ? Ni vu, ni connu!

En in den grond hebben deze een- 
voudigen misschien geenongelijk. Als 
w ij geen belangste lling  voelen voor de 
plantaardappelen, voor de hoppe, voor 
de veeteelt, kortom voor de stoffelijke 
w elvaart van ons volk dan beteekent 
dat noch min noch meer dat we nog 
d ilettanten zijn van het nationalism e.

En niet alleen de Vlaam sche boer 
zït onder de \*ïeugels van een Bel
gische klokhen, m aar ook de V laam 
sche werkm an leeft in de schaduw 
van zijn Belgische sociale organ isatie 
en evenzoo de V laamsche m iddenstan
ders.

En al deze Belgische organism en, 
niet alleen sociale m aar ook sportieve 
en andere organism en doen meer voor 
het in standhouden van het Belgisch 
eenheidsgevoel dan al de S taatsd iens
ten te B russel te zamen.

Ze beletten de Vlaam sche eenvou- ( 
digen zich V lam ing en geen Belg  te ; 
voelen.

Wi j ,  Vlaamsche nationalisten, om- ! 
dat we ons nationalism e nog niet diep 
genoeg hebben begrepen, w ij leven 
nog voor een deel buiten de w erke
lijkheid  van eiken dag in Vlaanderen.

W ij w illen  een Vlaamschen S taa t 
bouwen? Best, m aar omdezen S taa t 
te dragen rnoeten we V lam ingen heb
ben, bewust nationaal-voelende V la- j 
m ingen van allerle i bevoegdheid.

W e hebben een politieke partij g e 
bouwd: ik zal daar niet kleineererid 
over spreken. Het was een zw aar 
stuk w erk  m aar nu de boom er staat 
levenskrachtig , moet hij voortgroei
en en gedijen.

Om dat te verzekeren Rebben we 
meer noodig dan politieke redenaars.

Daartoe behoeven we sociologen 
van de theorie en de p rak tijk , behoe
ven we n ijveraars, handelaars, ban
kiers, Syndikalisten, boerenbonders, 
enz., enz.

Als we die w illen ter hand hebben 
wanneer V laanderen ze noodig heeft, 
dan moeten we die nu verwekken.

Goddank, overal in V laam sch-natio- 
nale kringen komt men tot het helder 
besef van w at ons nog ontbreekt.

Had men vijf ja a r  geleden in een 
nationalistische vergadering  gespro
ken van een ziekenbond, van een vak 
bond, van een boerenbond, men zou 
den redenaar verdwaasd hebben aan 
gekeken.

En dat wras begrijppeliik  ook: we 
hadden eerst een nationale doctrine 
noodig — zoolang we geen nationa
listen "maar alleen taald ile ttan ten  w a
ren, konden we ook het belang van 
een eigen sociale organ isatie niet v a t
ten.

Nu r ijs t die belangste lling  a lle rw e
gen, nu begint men te voelen w at ons 
ontbreekt.

Het zal een zw aar stuk arbeid zijn 
— zw aarder nog w ellicht dan het ves
tigen  van onze politieke partij.

M aar wemoeten.
Op vele p laatsen van V laanderen 

sloeg men reeds betrouwvol de hand 
aan het werk, elders bereid men zich 
voor.

In A alst hebben ze op dat punt een 
trad itie  van vele ja ren : nu g aa t het 
voorgoed b lijken  w^elk een zegen voor 
onze nationale bew eging de ontw ik
keling in het A alstersche is gew eest.

De vrienden van daar stellen dan 
ook al hunne w erkkracht, al hunne 
ervaring  en hunne bescheiden steun 
ter beschikking van al de afdeelingen 
die er op wenschen een beroep te doen

het kind van de rekening.
De «katoenbarons» van K ortrijk  en 

Ronse zijn — trouwens onbewust — 
goed op weg om Vlaam sche nationa
listen te  worden.

Ze beklagen zich en met reden over 
de verpletterende concurrentie die de 
Fransche textie ln ijverheid  ons hier 
koint aandoen op de eigen Belgische 
m arkt, te rw ijl de Belgische tex tie ln ij- | 
verheid in F ran krijk  niet binnen kan * 
omdat de Fransche to ltarieven zoo 
hoog zijn dat alle m ogelijkheid van 
concurrentie u itgesloten is.

In een open brief aan de p arle
mentsleden geven de textie lfab rikan 
ten van Ronse en K ortrijk  enkele c ij
fers die zeer welsprekend zijn.

F ran krijk  levert 62.87 t.h. van den 
textie linvoer in B elgië en koopt 2.13 
t.h. van onzen textie l uitvoer !

H ier de meer gedetailleerde c ijfe rs :

Invoer uit Frankrijk:
1921 292 991,000

22 365.781.686
23 478.795 694
24 (8 maand) 456.477,188
27 1,116,670,000

Zal de toestand nu verbeteren?
Onder de b ijdragen aan het w ets

ontwerp komt voor een «L ijs t der toe
gevingen door F ran krijk  toegestaan 
aan het Belgisch-Luxem burgsch eco
nomisch Verbond».

In deze lijs t komen een heel aantal 
nutpmers voor w aar verm inderingen 
worden toegestaan aan producten van 
onze textie ln ijverheid .

Ŵ e hebben in lichtingen genomen, 
bij bevoegde fabrikanten en hun g e 
vraagd  of de toegestane tariefverla- 
g ingen hun het indringen op de F ran
sche m arkt m ogelijk  zouden maken.

Het antwoord was categoriek : 
Neen.

M isschien is de verbetering voor de 
ju te  belangrijk  genoeg om concur
rentie op op de Fransche m arkt met 
Fransche producten voor ons inoge- 
lijk  te maken.

M aar voor v lasgarens b.v. evenzoo 
voor v lasw eefsels en voor katoen- 
w eefsels b lijft de toestand, n iettegen
staande een zekere verlag ing  der ta 
rieven, ongew ijzigd  voor onze n ijver
heid op de Fransche m arkt.

En met een b ittere glim lach op het 
wezen zei de fabrikant, bij w ie we om 
inlichtingen waren gegaan : «Ik  vroeg 

i u honderd frank voor één sigaar. Gij 
kocht er natuurlijk  geen. Toen speelde 
ik de royale vent en vroeg er slechts 
25 fr. voor. M aar ge koopt er toch 
nog geene aan die prijs, n ietw aar».

Neen, de Fransche m arkt b lijft voor 
ons gesloten.
De Vlaamsche nijverheid niet eens om

haar meening gevraagd.
M inister Hym ans had in de Senaat 

verk laard  dat de Belgische onderhan
delaars te P arijs  in nauwe voeling b le
ven met de Belgische fabrikanten, dat 
de voorstellen aan de voornaamste g e 
gadigden werden overgem aakt en on
der hen besproken.

De fabrikanten van Ronse en K ort
rijk  logenstraffen dit en houden staan 
de dat ze niet gehoord werden m aar 
de regeering  antwoordde dat zij het 
«Comité central belge de la la ine» had

W ij voeren aan textielproducten per 
ja a r  in voor één m illiard, 746 millioen
frank (1.746.051.000); daarvan komt 
op rekening van F ran krijk  één m il
liard, 116 millioen fr. (1.116.670.000) 
of 62.87 t.h.

W ij voeren uit om 3 m illiard 541 
millioen (3.541.855.000) en F rankrijk  
koopt daarvan om 75 millioen 
(75./05.000) of 2.13 t.h.

De oorzaak van dezen onduldbaren 
toestand?

De oorzaak lig t n iet bij onze tex 
tieln ijverheid — op de vreemde m ark
ten kloppen we gem akkelijk  de F ran
sche concurrentie want de Fransche 
fabrikant w erk t niet voor een kleine 
winst.

A lleen op de Fransche m arkt kun
nen we niets omdat de invoerrechten 
alle concurrentie onm ogelijk maken.

De open brief w ijst er op dat de 
toestand niet verbeterd is in de la a t
ste jaren .

Uitvoer naar Frankrijk:
68.508.000 
80,356.792

132 749 694
98,114 369
75.705.000

keerden zin : eenerzijds, door de ver
hooging van het Belgisch ta r ie f ; an
derzijds door de verlag ing  van het 
Fransch tarief».

Zaricl in de oogen ! V erlag ing  en ver
hooging zijn niet belangrijk  genoeg 
oin veel aan de bestaande toestand te 
w ijzigen , een toestand lijk  een zelf
standig Vlaanderen hem geen ’ oogen
blik zou dulden

De heeren van Kortrijk en Ronse
zijn naief.

In hun Open Brief w ijzen de fabri
kanten er op dat er een voorloopig 
middel bestaat om F ran krijk  zijn 
overdreven protectionisme af te loe
ren : de verhooging van ons to ltarief 
in verhouding met het tarief van de 
concurreerende landen

Er is zelfs nog meer schrijven zij. 
«Zelfs zonder dit middel zou ons 

land nog niet ontwapend staan in deze 
onderhandelingen met F rankrijk . In 
den Franschen invoer in ons land ko
men heel w at artikelen  voor die de 
Belgische huishouding heelem aal niet 
dringend noodig heeft en w aarvan 
B elgië zou begunstigen. Dit zijn  o.m. 
de zijden en wol-en-zijden weefsels, 
het fijne laken, breiw erk, weeldestof
fen w aarvan  het import to taa l 300 
millioen frank te ja re  bedraagt.

«De verzw aring van de rechten op 
deze producten evenals op bloemen, 
reukw erken, fijne w ijnen, luxe-autos, 
enz., is het eenig argum ent dat de 
Fransche onderhandelaars tot rede 
zou kunrfen brengen en tot een ju ist 
begrip van den toestand».

W ij herhalen, de heeren van Ronse 
B elgië niet. Een nationale staat zou 
naar hun klachten hooren. B elg ië is 
de schommelmeid van F rankrijk .

gehoord en dat dit ruim voldoende 
was.

Inderdaad, w at w illen Vlaam sche — 
alhoewel dan nog door den band 
franskiljoneerende — fabrikanten 
gaan  tusschenkomen als B elg ië de 
V laamsche belangen w il opofferen aan 
de culture latine ? !

Het slot van de nota der regeering  
is geld  waard. Ze schrijft :

«H et is onloochenbaar dat de balans 
van het ru ilverkeer van geweven pro
ducten tusschen F ran krijk  en de Bel- 
go-Luxem burgsche Economische Unie 
slu it met een aanzien lijk  te kort ten 
nadeele van ons land. Men ziet echter 
niet in, hoe men zou kunnen beweren 
dat het Accoord van 23 Februari dit 
onevenwicht bekrachtigt. Integendeel, 
s trek t het er toe hetzelve te verbe
teren door een dubbele actie in omge-

orn bij het aanpakken van deze groot- 
sche taak  de helpende hand te bieden.

In de laa tste  paar ja a r  werd er w at 
veel gezeurd over doctrine, doelstel
ling  en dies m eer...

W e zochten naar nieuw werk.
Dit w erk is gevonden: laten wij er 

ons aan wijden met al de liefde die 
we in ons dragen voor ons herlevend 
volk!

Uit onzen Pijlkoker

Weer nieuwe afdankingen aan het
spoor?

Een blad weet te melden dat op de 
goederentreinen zelfwerkende rem 
men zouden worden gep laatst en dat 
deze m aatregel voor gevolg zou heb
ben een nieuwe reeks afdankingen 
onder hel spoorwegpersoneel.

Anseele heeft ons daar een cadeau
tje  gedaan toen hij de spoorwegen liet 
versjacheren !

De vrijheid op zijn Belgisch.
Advokaat M uys, onze Mechelsche 

partijgenoot, werd voor drie maand 
geschorst door zijn tuchtraad te 
Mechelen.

Hij heeft geen bedrog gep leegd ... 
hij deed veel erger. Hij heeft op een 
m eeting te Mechelen een meening 
verdedigd waarm ee de beroeste her
senen van de heeren van den tucht
raad niet akkoord gaan.

Dus besloten de heeren moeten we 
advokaat M uys gedurende drie maand 
beletten zijn brood te verdienen.

Is dat niet proper en echt Belgisch.

Een ontgoocheling.
K ardinaal Van Roey k r ijg t hoe lan

ger hoe meer een uitstekende pers in 
franskiljonië. Hij zal M gr. W affelaert 
nog overtroeven. Voor alle Vlamin-



gen, ook voor de m inim alisten, is hij 
een ontgoocheling'.

W ij zijn nog een beetje naief... om
dat we het Recht aan onze zijde heb
ben denken we dat ook onze bisschop
pen aan onze zijde moesten staan.

Laten we zorgen dat we ook de 
M acht bij ons k rijgen , dan komen 
Hunne H oogwaardigheden ook wel en 
desnoods op een looppasje.

Een merkwaardig stuk.
Zoo noemt het Volksblad van A alst 

het verslag  van vo lksvertegenw oordi
g er Van den Eynde over het am nestie- 
voorstel.

J a  zeker, het is een m erkw aard ig  
stuk m aar «m erkw aard ig» heeft hier 
voor ons een gansch andere beteeke
nis als voor het Volksblad.

En wra t voor ons nog m erkw aard i
g er is ... dat Van de V ijvere, Van Die- 
voet en Rubbens dat karw eitje  op 
den rug  geschoven hebben van dien 
braven «peerdem eester».

Vreesden die heeren voor hun mi 
n istrab ilite it?

Ziekentroost.
V olksvertegenw oordiger Daan 

Boens schrijft in Vooruit een artik e l 
over De Stijgende V loed... van het 
socialisme !

W e zullen Daan het affront niet aan

doen van te beweren dat hij oogen 
heeft en niet en ziet, als die uit de 
vespers.

Hij doet zijn best om den moed er 
in te houden... m aar het is lastig , niet 
w aar Daan, wanneer de chefs tien ja a r  
aan een stuk alle socialistische begin
selen in den hoek gezet hebben en 
wanneer D estrée, republikein par dé
finition voorstelt het genaderecht van 
den koning uit te breiden om de am- 
nestie-kw estie op te lossen.

Ge zult nog veel artik e ls  moeten 
schrijven, D aan!

Voor nieuwe forten.
Het parlem ent stemde 30 millioen 

voor nieuwe forten.
De socialisten stemden tegen ... om

dat ze in de regeering  niet meer z it
ten.

De katholieke democraten stemden 
voor omdat ze’r wel in zitten.

M orgen zullen ze voor de kiezers 
den lof van hun antim ilitarism e zin
gen en het F ransch-Belgisch m ilita ir 
accoord bestrijden ... met den mond....

Zwakjes.
S edeit drie maand voert Vooruit 

verwoed campagne, voor het werven 
van nieuwe abonnenten.

N aar ze zelf zeggen, bereikten  ze 
op 22 M aart 1.1. het cijfer 1692.

Slappekes, jongens !

oe M M A  D l  van 1921
De inhuldigingsf eesten te Aalst op 

10 Juni a.s. worden zeker de grootste 
uiting van Vlaamsch-nationaal be
wustzijn sedert den wapenstilstand.

Het inhuldigingskomiteit ontving de 
officieele toetreding van het verbond 
der Vlaamsch-Hollandsche vereeni- 
gingen en verwacht ook die van den 
Landsbond voor K. VI. Vrouwen en 
Meisjes, alsook van het A. K. VI. 
Hoogstudentenverbond.

Tientallen muziekmaatschappijen 
zegden reeds hunne toetreding toe en 
uit elke gouw van het Vlaamsche land 
komen er eiken dag beloften van me
dewerking.

Het Inhuldigingskomiteit zal van 
de gelegenheid gebruik maken om in 
te richten:

1. Een tentoonstelling van alle boe
ken, vlugschriften, tijdschriften, enz. 
sedert 1830 tot heden over en van onze 
beweging geschreven.

2. Een tentoonstelling van fotos, 
teekeningen of schilderijen met de 
koppen van alle Vlaamsche leiders van 
beteekenis van 1830 tot heden.

Een bijzondere plaats zal worden 
voorbehouden aan de fotos onzer VI. 
aktivisten en frontjongens.

3. Een tentoonstelling met de fotos 
onzer Vlaamsche Huizen en opnamen 
van betoogingen en feestelijkheden 
van den wapenstilstand tot vandaag.

Ten einde deze zoo volledig moge
lijk in te richten doen we een beroep 
op alle afdeslingen, Vlaamsche Hui
zen, boekerijen, dokumentatieverza- 
melaars, fotograaf-dilettanten, enz., 
om ons mede te deelen wat of ze wel 
zouden willen in gebruik geven voor 
die gelegenheid.

Het inhuldigingskomiteit staat er 
voor in dat alles binnen bepaalden tijd 
en in onbeschadigden toestand koste
loos aan de welwillende uitleeners 
worde terugbezorgd.

De mensch is een maatschappelijk 
wezen. Verschillende vormen van 
maatschappelijk leven beantwoorden 
aan deze behoefte, die den mensch zoo 
bijzonder kenmerkt.

De m eest algem eene vorm van het 
m aatschappelijk leven, nam elijk de 
menschheid in haar geheel, is «•een 
sam envatting van millioenen op zich 
zelf staande individuen, doch de som 
van georgan iseerde groepen, van vol
keren, van naties, die op hun beurt 
ieder een kring  vormen van — door 
gehechtheid aan den geboortegrond, 
stam verw antschap, gem eenschap van 
taal, aard en zeden, — vereenigde en 
samenlevende gezinnen. Evenals het 
gezinsleven, beantwoordt het bestaan 
van volken aan de innerlijke nood
zakelijkheid  van ons m aatschappelijk 
leven.

Het gaa t hier over volken, over 
naties, niet over staten. De mensch 
is wel een m aatschappelijk , m aar 
daarom nog geen staatkund ig  wezen. 
De geschiedenis der 19" eeuw bracht 
ons het levende getu igen is, dat 
«S ta a t»  en «V olk» tw ee afzonderlijke 
begrippen zijn, die e lkaar niet overal 
en dus niet noodzakelijk dekken. Het 
streven naar nationale zelfstandigheid 
van volken, die binnen dezelfde s ta a ts 
grenzen samenwonen, toont reeds a f
doende, dat de conflicten tusschen 
staten onderling veelal met nationa
lisme in den echten zin des woords 
niets hebben te maken.

De waarheid is, dat eenerzijds, in 
alle landen de chauvinisten en impe
rialisten hun onsympathiek streven 
trachten te bemantelen door er een 
schijn van sterk nationaal gevoel, van 
vurig nationalisme aan te geven; en 
anderzijds, dat sommige echte natio
nalisten, wanneer zij de volle bevre
diging van hun nationale verzuchtin
gen hebben bereikt, zich gemakkelijk 
laten medesleepen over de grens van 
het nationalisme heen, op ’t gevaar
lijk terrein van de zelfoverschatting 
en van den grootheidswaanzin. De 
houding van de Polen en de Tsjechen, 
na den wapenstilstand, heeft nog eens 
het droevig bew ijs geleverd, dat vol 
ken, die lang onder verdrukking heb
ben geleden en in het nationalism e de 
kracht vonden, om zich vrij te maken, 
zich gem akkelijk  laten verleiden, om 
op hun beurt de rol van verdrukkers 
te spelen.

Doch daaru it volgt niet, dat alle 
nationalism e in den grond chauvinis
me of im perialism e is, of dat in een 
later stadium onverm ijdelijk  moet 
worden. Toen Nederland dood bleef 
voor de verlokkende stem van de vre- 
des-fabrikanten te V ersa illes en on- 

I dubbelzinnig alle gebiedsuitbreiding 
ten koste van het verslagen en wreer- 
looze Duitschland van de hand wees ; 
toen Denemarken uit eigen bew eging 
afzag  van een volksstem m ing in Duit
sche gebieden, die door de Entente 
daartoe waren aangew ezen ; toen VI.

1 nationalisten zich verzetten  tegen  de 
plannen der Belgische im perialisten, 
die streven naar annexatie van Hol- 
latidsch grondgebied, en deze V lam in
gen zelfs protesteerden tegen de in
lijving- bij België van Duitsche kan-

Kath. VI. Nat. Verbond.
Heden Zaterdag avond, 31 Maart, te 7.30 uur spreekt Adv. HOORNAERT in t Vlaamsch Huis. Onderwerp :
W aarom wij geen Amnestie bekomen ? 
Hoe bedriegt België ons ?

Iedereen moet vandaag zijn avond vrij houden !
■̂ÄS!esSReSÄi**S5K3 aanr. ffWDy-'

In  ’t  P a r le m e n t

tons ; toen de Zuid-Afrikaansche na
tionalisten opkwamen tegen de ver
kapte annexatie van Duitsch-Zuid 
W est-A frika , hebben deze kleine vol
ken aan de grooten der aarde getoond, 
dat er nog echt-nationaal-voelende 
volken zijn, die de grens vermogen 
te onderscheiden, w aar nationalism e 
ophoudt en im perialism e begint, de 
grens tusschen liefde tot het eigen 
volk en het streven naar heerschappij 
over andere volken.

Gezond nationalisme is liefde tot 
eigen volk, welke liefde zich uit in de 
onderlinge samenwerking van door 
taal, ras en cultuur verbonden men
schen, om ALLE volksgenooten in de 
gelegnheid te stellen, de volheid van 
het menschelijk leven, den hoogst mo
gelijken trap van beschaving te berei
ken.

Cultuur en beschaving zijn veel g e 
bru ikte en veelal m isbruikte woorden. 
Streven naar meer cultuur, naar hoo- 
gere beschaving is : streven naar meer 
w elvaart, meer wetenschap, meer 
deugd, meer zedelijkheid. In hoogste 
instantie moet a lle beschaving gericht 
zijn op het vormen van betere men
schen.

De indeeling van de menschheid in 
volken is niet kunstm atig. Zij beant
woordt aan een verdeeling van den 
beschavingsarbeid.

N aarm ate men door grondige her
vorm ing van het sociaal en econo
misch leven, komen zal tot minder 
sociale onrechtvaardigheid, dus tot 
een zekere mate van sociale gelijkheid  
zal du idelijker b lijken, dat er een 
ander gebied is, w aar gelijkheid  noch 
m ogelijk, noch wenschelijk is :  het g e 
bied vanhet innerlijk , menschelijk le
ven, dat, in tegenste lling  met de stof
fe lijke  rijkdommen, onvatbaar is voor 
een quantitatieve of qualitatieve ver
deeling tusschen de menschen onder
ling.

Het gezag  der menschen, de h iër
archie in de maatschappij berustend 
op oorzaken buiten den mensch zelf 
(geboorte-adel, stoffelijke rijkdom, 
enz.) is gedoemd te verdwijnen, doch 
niet om plaats te maken voor een vol
strekte gelijkheid  vanalle individuen 
in hun onderlinge betrekkingen.

Het een ig  duurzaam gezag, dat fei
te lijk  door alle individuën bewust of 
onbewust wordt erkend, berust op de 
innerlijke waarde der menschen, op 
hunne geeste lijke , verstandelijke en 
vooral op hunne moreele meerderheid.

Deze meerderheid is geen voorrecht 
toekomende aan een bepaald volk, aan 
een bepaalden stand of aan een be
paalde klasse. Door alle tijden, bij alle 
volkeren en in alle lagen der vo lks
k lasse zijn er menschen gew eest, die 
tot de «é lite» der menschheid hebben 
behoord.

A lléén wanneer deze «é lite»  — bij 
ieder volk aanw ezig  — een ju is t be
grip  heeft van hare nationale en in ter
nationale plichten, en deze ook ten 
volle vervult, alleen dàn kunnen w ij 
bereiken eene internationale verstand
houding, die ruim te laat niet alleen 
voor, m aar bovendien gevestigd  is op 
een gezond, echt- nationaal leven der \ 
verschillende volkeren.

Den invloed van M. Allewaert.
W ij lezen in «L a Libre Belgique»
«Na de redevoering van M. Van 4e 

V yvere spreekt M. A llew aert. Hij 
wordt in ’t geheel n iet aanhoord. Te 
vergeefs eischt den heer voorzitter 
stilzw ijgendheid, m aar de «m eening» 
der Kamer is gevorm d».

En ’t is met zulke dem okraten dat 
de kristene dem okratie hare hervor
m ingen moet veroveren!

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 1 April, Palmenzondag. 
M aandag 2, MIs van den dag. 
Dinsdag 3 ld.
Woensdag 4 id.
Donderdag 5, Witten- Donderdag. \ M . 
Vrijdag 6 , Goeden-Vrijdag.
Zaterdag 7. Paasch Vigilie.

STADSNIEUWS
APOTHEKERSDIENST. -

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

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 voor waarden.

Bijzondere voorwaarden voor landbou
wers. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

W antje Pieterstraat, nr 40, Iseghem,

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

K. V. N. V.
Heden avond komt adv. Hoornaert 

spreken in ’t Vlaamsch Huis. Voor de 
eerste maal dat we hem te hooren krijgen 
verwachten we veel volk en naar we 
vernamen zullen we niet teleurgesteld 
worden. We roepen dan ook al onze 
vrienden en leden van K. V. N. V. op om 
te komen luisteren naar üe behandeling 
en uiteenzetting van de vraagstukken die 
thans iedereen bezighouden, n. 1 :

Waarom bekomen wij g e e n  am nestie ?
Hoe b ed rieg t B e lg ië  ?
Het zal uiterst Interessant zijn ; laat 

deze gelegenheid niet voorbijgaan, breng 
vrienden of bekenden mee. Allen zijn wel
kom.

ZütlDg van den Stedelijken raad Vrijdg 
30 Maart 1928, om 5 1/2 u. namiddag.

Dagorde :
A. Openbare z ittin g.
1° Ondervraging M. Dewaele nopens 

het geval in de Brugstraat.
2° Kerkrekening H Hait 1927.
3° Mededeeüng. Kasoverzicht.
4° Rekening Nijverheidsschool 1926

1927.
5° Begrootingen : Nijverheidsschool, 

Vrije Vakschool, Huishoudklas, Borduur 
en Naai werk, Landbouwschool.

6° Brief gouverneur. Belastingwedden, 
loonen en pensioenen.

7° Voorstel wijziging belastlngregle 
nun* op het kalseiden van straten.

8° Goedkeuring roolïngsp an, openen 
nieuwe straten

9° Goedkeuring lastenkohier en bestek 
maken onderaardsche duikers Ameye- 
straat, Nederweg, enz.

10° Goedkeuring lastenboek en bestek 
kalsei werken.

11° Voetpaden.
12° Leening gemeentekrediet. Wijzi

ging bestemming.
13° Landbouwwegen. Beperken ver

voer.
14° Overwelven gedeelte der Mane- 

ghembeek (aanvraag Ghekiere P. C.)
B Geheime z ittin g.
15° Vaststellen jaarwedde onderwij 

zeres aangenomen bewaarschool Bosch- 
molen8.

16° Herziening reglement toelagen
17® Politie.
Toekomende week verslag.

Ziekenbond.
W aarom  z ijt ge nog geen lid van 

den ziekenbond in ’t V laam sch H uis?
D egelijke b ijdragen , groote voor- : 

deelen !
S lu it de deur voor het kalf verdron

ken is, en wordt vandaag nog lid.

Tombola.
Is ’t met het lo tje, dat ge morgen 

koopen zult dat ge een schoonen prijs 
w in t?

Allo ! Nog enkele zijn beschikbaar !

Het Symfonisch Concert van 25 Maart
«R ust Rust». — Deze Vlaam sche 

spreuk is het orkest van EIGEN LE
VEN indachtig. W ant telkenm ale dat 
deze keurige symfonie haar concert 
geeft komt ze af met een nieuw pro
gram m a. Hetpubliek was ta lr ijk  op
gekomen om een paar uren echt 
kunstgenot te smaken.

De derde van de zeven Schubert
marschen, opende de avond. De d iri
gen t belooft ons een volledig Schu- 
bert-concert dat beter zal begrepen 
worden dan het Beethoven-concert, 
ook door minder ervarenen in kunst.

H eer Vanderschaeve w ist het pu
bliek te boeien met de keurige Cava- 
tine van Raff, een w erkje vol heer
lijke  u itdrukking, vrij m oeilijk  van 
in terpretatie doch niettem in voortref
fe lijk  w eergegeven. Eene w elverd ien
de ovatie viel den solist ten deel.

Een S trauss-w als is ook onontbeer
lijk  voor een fantasie-concert. Ook 
voor min ontw ikkelden werd er g e 
zo rgd : de Jub ileum s-ouverture van 
K eler Bela, eene opwekkende marsch 
uit een W eener ballet van B ayer, en 
eene m azurka van Vollstedt (de vader 
der L ustige Brüder).

Juffer Bossüyt bracht veel belang
ste lling  tew eeg met de «Fantasie-Bal
let» van den Leuvenschen a rtis t De 
Bériot.

De Bériot is oud... en van den tand 
zegt men, doch de conservatoria bren
gen veelal als opgelegd stuk voor 
m enig: 1° prijs-exaam  een De Bériot 
op het program m a !

V roolijk huppelde de boog over de 
snaren ondersteund door een grond- 
zang van k larinet en hobo. Na eene 
meeslepende w als bew eging eindigde 
het ballet in een krach tigP iu  animato 
met forsige hoogslagen op dubbelsna- 
ren om in een langgerekte  unisson 
voor het orkest uit te sterven.

Eene krachtige toejuiching viel de 
soliste te beurt.

Het Nachtlager van franada van 
Conradin K reutzer was het toppunt 
voor samenspel en m ag w elgelukt 
feeeten niettegenstaande de m oeilijk
heden welke die ouverture bied 

In de avondstilte hoort men de 
opgewekte toonen van den hoorn on
dersteund door een tertsakkoord der 
trompet. Na eene hernem ing van het 
vol orkest hoort men het hoofdthema 
herhalen door de hobo, om in een 
krach tig  brio voor al de instrum enten 
het motief van den cor te hernemen.

De liederen van Beethoven en Mo
zart werden niet het minst g ew aar
deerd en gesm aakt.

E igen Leven g aa t vooruit, tot spijt 
van w ie ’t benijdt. En eens te meel
is de spreuk van Neerland’s dichter 
waarheid :

Als de w ijngaard  is gesneden 
zijn tw ijgen  worden gesnoeid 
dan heeft hij geen kwaad geleden 
daar hij des te beter groeit.

BURGELIJKE STAND

Geboren;
Georgette W alten ier, d. v. Gerard 

en Aiice Rebry, Meutenhoek.
Robert Loosveld, z. v. Remi en Elisa 

Perneel, Bellevuestr.
M aria-Th. M aertens, d. v. Joz. en 

Romanie H ellebuyck, Bellevuestr.
W illy  Deblauwe, z. v. M ichel en Ju l. 

Vansteenkiste, Rousselstr.
Jozef Normon, z. v. Arth, en Rach. 

Delaere, M eenenstr.
Frans H uyghe, z. v. Gabr. en Lea 

Van Kesbeeck, Gr. M arkt.
André Decroix, z. v. Cyr. en M aria 

Plovie, M andelstr.
M aria-Th. Vanneste, d. v. Gerard en 

Hélène Vermote, K rekelstr.

Overli jdens :

M aria-Th. Raes, z.b. 81 j. wed. Fr. 
Tervate.

Frans H uyghe, 10 j. z.v. Gabr. en 
Lea Van Kesbeeck.

A lle V lam ingen sparen hun centen 
in hunne eigen inrichtingen.

Voor stortingen of afhalingen eiken 
Zondag van 9 tot 11 uur in ’t Vlaamsch 
Huis.

Net indenciller ln maart
Op 15 M aart bedroeg het Index

cijfer 806 voor heel het land, tegen 811 
op 15 Februari.

Voor de provincie Antwerpen 820
» Antwerpen en omstreken 844
» de provincie Brabant 820
» Brussel en omstreken 855
» West-Vlaanderen * 792
» Oost Vlaanderen 798
» Gent en omstreken 805
» Henegouw 830
» de provincie Luik 798
» Luik en omstreken 798
» Limburg 799
* Luxemburg 806
» de provincie Namen 793

LANDDAG TE RESTER
op 6  M e i 1 9 3 8

Tekst der rondges'uurde Uitnood igitigen :
MIJNHEER DE VOORZITTER,

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

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

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

Op 6 Mei 1928 zal het uitgemaakt worden of het mogelijk b lijk t, in 1930, aan 
de poorten van Brussel zelf, ten aanzien van duizenden vreemdelingen, eene groot- 
sche, m achtige, overweldigende betoogiDg in te richten, die alle Belgische macht
hebbers ten spijt gelden zou als de bewuste en dadenzwangere uiting van ons onver
woestbaar geloof in de nakende Vlaamsch-Nationale eindzege.

Het woord is nu aan de Vlaamsche Nationalisten !
W ij noodigen de vereeniging, waarvan gij voorzitter zijt, DRINGEND uit aan

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

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

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

Rond de arbeidsongevallen
Een w etsontw erp dat binnenkort in 

de Kamers zal besproken voorziet o.a. 
volgende bepalingen :

I.
W anneer het ongeval een tijd e lijke  

en volkomen ongeschiktheid tot w er
ken heeft veroorzaakt, heeft de g e 
troffene, te rekenen van de.i dag vol
gende op het begin der arbeidsonge
schiktheid, die uit het ongeval voort
vloeit, recht op een dagelijksche ver
goeding g e lijk  aan 50 ten honderd van 
het gem iddelde dagloon.

Indien, na het verstrijken  der eerste 
zes maand, te rekenen van den dag, 
bij alinea 1 voorzien, de tijd e lijke  on
geschiktheid volkomen is, wordt de 
dagelijksche vergoeding, te rekenen 
van de zevende maand, g e lijk  aan de 
tw ee derden van het gem iddeld dag 
loon.

Indien de ongscliiktheid voortdu
rend is of wordt, vervangt een ja a r 
lijksche vergoeding van tw ee derden, 
bepaald naar den g raad  van onge
schiktheid zooals boven gezégd, de 
tijd e lijke  vergoeding, te rekenen van 
den dag, waarop de ongeschiktheid 
van voortdurende aard  is ; dit v ertrek 
punt wordt vastgeste ld  ’t zij bij een 
overeenkomst der partijen , ’t zij bij 
een eindvonnis.

II.
Vallen ten laste van den onderne

mer overeenkom stig de hierna vol
gende bepalingen, de door het ongeval 
veroorzaakte medische, heelkundige 
pharm aceutische verplegingskosten. 
De kosten betreffende de toestellen 
voor kunstm atige vervanging van 
lichaam sdeelen en orthopedische toe
stellen, wraarvan  het gebru ik  noodza
k e lijk  is erkend, vallen ook, tot den 
datum van het akkoord of de bij a r t i
kel 4 voorziene einduitspraak van het 
gerecht, ten laste van den onderne
mer. Een bijkomende vergoeding, die 
de w aarsch ijn lijke kosten vertegen
woordigt voor het vernieuwen van die 
toestellen, w'ordt aan den getroffene 
verleend; die vergoeding wordt ak 
koord gaande of bij einduitspraak van 
het gerecht vastgeste ld . Zij m ag even
tueel worden verhoogd in geval er, 
overeenkom stig artik e l 30, bij een 
rechtsvordering om herziening, een 
verergering  van het gebrek wordt 
vastgeste ld  bij de getroffene. H et deel 
der bijkomende vergoeding, dat gedu
rende het tijdsbestek van herziening 
niet werd u itgegeven , wordt in den 
loop der maand van het verstrekken 
van bedoeld tijdsbestek aan de g e 
troffene betaald.

III.
Heeft het ongeval den dood van een 

getroffene veroorzaakt, dan worden 
de volgende vergoedingen toegekend :

1. Een som van 500 frank voor be
grafen iskosten . De laatste  alinea van 
a rtik e l 5 is van toepassing op deze 
vergoeding.

2. Aan de(n ) echtgenoot(e), een k a 
p itaa l vertegenwoordigende de w'aar- 
de van een lijfren te g e lijk  aan 25 t.h 
van het jaarloon.

Aan de w ettige  kinderen, geboren 
of ontvangen vóór het ongeval, en

aan de onechte vóór het ongeval e r
kende kinderen, w ier vader of moe
der is overleden, voor zoover de eenen 
en de anderen geen 18 ja a r  oud zijn, 
een kap itaa l vertegenwoordigende de 
w aarde van een lijfren te  g e lijk  aan 
10 t.h. van het jaarloon voor elk kind, 
zonder dat het to taal 30 t.h. van voor- 
noemd loon m ag overschrijden.

Aan de kinderen, die onder dezelfde 
voorwaarden verkeeren, w ier vader en 
moeder overleden zijn en aan de door 
een arbeidsongeval getroffen moeder 
niet erkende onechte kinderen, is een 
kap itaal verschuldigd, als boven be
rekend, vertegenwoordigende een l i jf 
rente van 15 t.h. van het jaarloon voor 
elk kind, zonder dat het to taal 45 t.h. 
m ag overschrijden.

Aan vader en moeder van de(n ) 
getroffene, zoo deze jongm an is, een 
kap itaal vertegenwoordigende de 
w aarde van een lijfren te g e lijk  aan 
15 t.h. van het jaarloon, voor een enkel 
gerechtigde en van 25 t.h. zoo er tw ee 
gerechtigden zijn.

IV.
Aan broeders en zusters van de(n ) 

getroffene, die ouders, noch kinderen 
heeft, indien broeders en zusters van 
min dan 18 ja a r  oud zijn een k a 
p itaal vertegenwoordigende de w aar
de van een lijfren te , per hoofd, ge lijk  
aan 10 t.h. van het jaarloon, zonder 
dat de totale rente 30 t.h. m ag over
schrijden.

De getroffene kan eischen dat hoog
stens een derde van de waarde der 
lijfren te  hem als kap itaa l wordt u it
betaald. De echtgenoot(e) of de fa
m ilieleden in opgaande lijn  kunnen 
tevens eischen dat hoogstens een der
de van het kap itaa l bedoeld in de voor
laatste  alinea van artik e l 6, hun recht
streeks wordt uitbetaald .

De ondernemers zijn er toe gehou
den aan elk hunner onder de toepas
sing der wet vallende w erklieden, leer 
jongens of beambten, een boekje uit 
te reiken, w aarin  nam elijk  het bedrag 
van de verleende loonen en u itkeerin- 
gen dient vermeld, in den vorm en 
naar de regels, die zullen worden vast
gesteld  bij koninklijk beslurt, gegeven 
op advies van de A rbeidsongevallen
commissie.

Dit ontwerp bevat nog een aantal 
andere bepalingen, die w ij in het be- 
rek van een weekblad niet kunnen 
aanhalen. De Vlaam sch-N ationale 
vo lksvertegenw oordigers beijveren 
zich van nu af aan om, tijdens de be
spreking in de Kamer, hun man te 
staan  en mede te helpen om er het 
ontwerp, met nog enkele verbeterin
gen, zoohaast m ogelijk  door te d r ij
ven.

S. D.

1 Ten voordeele der 

Oorlogsweezen

Volgend voorstel werd in de Kam er 
neergelegd :

«H et pensioen der weduwe of der 
echtgenoote van den overleden of ver
m isten m ilita ir wordt verhoogd met 
1080 fr. voor ieder kind beneden de 
achttien ja a r ;  a lle  ouderdomsbeper- 
k ing valt w eg  w anneer het kind aan 
gedaan is van een lichaam sgebrek, 
w aardoor het voor a ltijd  onbekwaam 
is in zijn bestaan te voorzien».



Söciaks Syndikate

KRONIcJK
ISEGHEM

Bij de borstelmakers.

Dinsdag 1.1. kwam  in K ortrijk  de 
verzoeningsraad bijeen om 'n beslis
sing te nemen over de klachten door 
de drie w erkersvereen ig ingen  geu it, 
ten opzichte van de heeren Devoldere 
en Gheysens, in .b e trek  met de toe
passing der laatste  overeenkomst.

Dc zaak van m. Gheysens werd u it
gesteld  tot M aandag 2 April a.s. M. 
Devoldere beloofde zich met den text 
en den geest der overeenkom st nog 
deze quinzaine in regel te stellen.

De werklieden die dus na de eerst
komende betaling nog meenen klach
ten te hebben, worden dringend ver
zocht zich naar het bureel van hun 
synd ikaat te begeven.

Bij de textielbewerkers.
Onze vereen ig ing richtte een vraag  

naar de firma Vanwtberghe, om ver
goeding voor slechte grondstof voor 
het w erk 7/4, 2872 dr. 23 sch. insl.45. 
Tevens werd de te rug  in voege ste l
ling van het w achturenregleinent aan- j 
gedrongen.

W e raden de werklieden dezer firma ■ 
aan hunne vereen ig ing meer in te lich
ten over de bestaande toestanden.

DE LOONENIN T  ALGEMEEN
zijn te laag , bijzonder in de streken , 
R oeselaere-Thielt-Iseghem . Twee ja - ? 
ren geleden vroegen w ij de patroons 
om 10 t.h. opslag. Nu vernemen w ij 
dat de socialistische vakbonden hun 
eischen gaan stellen, 5 fr. per uur 
voor onge»cholden, 6 fr. voor vakm an
nen. De fronters zullen met die 
eischen spotten schreef «De O ntwa
k ing».

En inderdaad ! De fronters spotten, 
n iet met die eischen, m aar met m. 
D ierkens, met «De O ntwaking» en 
met de socialistische vakbonden, die 
sinds jaren  duizenden textielbeW er 
kers in hun rangen tellen en eerst nu 
aan de vooravond der verkiezingen, 
inzien dat de textie lbew erkers veel te 
w ein ig  verdienen. Aldus hebben de 
socialistische leiders, en de socialis
tische vakbonden grootelijks schuld 
aan die lage loonen.

Zouden zij die schuld herste llen? Of 
is ’t alleen een verkiezingsm aneuver ?

A ls ze hun schuld w illen herstellen, 
dan zullen w ij hen daarin zeer behulp
zaam  zijn. Dat ze beginnen met de 
sam enw erking tusschen de vakbonden 
te betrachten voor onze textie lbe
w erkers. ’t Is een eerste, m aar reeds 
■n groote stap !

Bij de bouwwerklieden
Onze v reeniging drong anderm aal 

bij de patroonsbond aan op het in- 
vóége brengen der loonsverhooging 
van '25 cent. met 8 April a.s.

Aldus zouden de loonen worden : 
m etsers, tim m erm ans 4,00 fr. per uu r; 
dienders 3,25 fr. Deze loonen zijn ver
re van overdreven, m aar veel te laag  
en we hopen dan ook dat de heeren 
patroons ons een gunstig  antwoord 
zullen geven.

Bij de vlasbewerkers.
Gevolg aan ons aandringen gaven 

de heeren patroons 5 ctm. en sommi
gen 10 ctm. opslag. Aldus is voor alle 
werklieden het rechtm atig  loon (in 
gevolge de algem eene overeenkomst 
met het kristen  synd ikaat) bereikt. 
W ij vragen ons af, waarom niet alle 
werklieden de buitengewone verhoo
g ing  mogen ontvangen. De heeren pa
troons winnen geld als hooi en men 
zou w aarlijk  zeggen dat 5 ctm. een 
stuk je van hun ziel is. Is ’t op die m a
nier dat al die katholieke meuschen 
de klove tusschen arbeid en kap itaa l 
wenschen w eg  te nemen?

W e dringen verder aan op ’n b illijke 
behandeling !

THIELT
Ons antwoord aan de mannen uit 

het Volkshuis, en ook dat aan Isido- 
rius, heeft huu gesm aakt. Ze schijnen 
voldaan en zw ijgen  als doode mus- 
schen. W e hebben nochtans nog peper 
in onzen broekzak.

ONZE VOORUITGANG.
Dat we groeien en ’n macht worden 

valt niet meer te ontkennen.
Toen onze vakvereen ig ingen  ge 

sticht waren, klonk het bij onze tegen 
strevers van alle k leur : ze zullen m aar 
drie maanden bestaan. Tot nog toe 
bestaan we nog, en dagelijks boeken 
we vooruitgang in al onze afdeelingen 
bij zooverre dat m. D ierkens zich in 
«De O ntwaking» van Zondag 1.1. a f 
v raagt, hoe dat verstaanbaar is, dat 
zooveel werklieden zich bij «de fron
te rs»  — zegt m. D ierkens — organi- 
seeren.

Zeer eenvoudig, m. D ierkens! Weer
den de werklieden door de socialis
tische vakvereen igingen w at minder 
gefopt, en bestond er in die vereeni- 
gingen ernstige w erk ing, hadden die 
organ isaties een degelijke grondslag 
en hielden ze rekening van de belan
gen des volks als dusdanig, die ta lr ijk e  
w erklieden hadden misschien in de 
socialistische Syndikaten gestaan . 
M aar nu dat dit alles in uwe vereeni- 
gingen niet is, staan ze aaneengeslo
ten in ons Vlaam sch Nationaal v ak 
verbond, en worden ze een macht 
w aarm ee socialisten en kap italisten  
morgen zullen af te rekenen hebben,

De Wetgeving
over ziekte- en invaliditeits

verzekering in énkele landen

De Nedelandsche wetgeving.

In Nederland bestaat een invalidi
teitswet w elke van 1913 dagteekent 
m aar slechts in 1919, na eerst g ew ij
zigd te zijn, in w erk ing  trad.

Ieder arbeider, die den leeftijd  van
14 ja a r  bereik t heeft en in loondienst 
arbeid verricht, tegen loon van min 
der dan 1.200 gulden (ongeveer 17.000 
frank) per jaa r , is verplicht zich te 
verzekeren, d.w.z. hij moet zich als 
verzekeringsp lich tig  aanmelden bij 
den Raad van Arbeid, binnen w elks 
gebied hij zijn arbeid verricht.

De kosten worden gedragen dooi 
de w erkgevers en den S taat. De w erk 
gevers moeten een premie betalen, 
w elke verband houdt met de v ijf loon- 
kassen w aarin  de arbeiders zijn in ge
deeld. Deze prem iebetaling geschiedt 
door het plakken van rentezegels op 
een ren tekaart. w elke aan den arbei
der door den Raad van Arbeid wordt 
u itgere ik t. De S taa t betaa lt ja a r lijk s  
een aanzien lijke b ijd rage gedurende 
75 jaar.

Krachtens de Invalid iteitsw et g e 
schieden volgende u itkeeringen :

1. een invalid iteitsrente, als dc ver
zekerde invalied is ;

2. een ouderdomsrente, als de ver
zekerde den leeftijd  van 65 ja a r  heeft 
bereikt. — Invalid iteits- en ouder
domsrente kunnen door denzelfden 
verzekerde niet te zamen genoten 
worden. H ij kan die rente ontvangen, 
welke de hoogste is.

3. een weduwenrente, als de w e
duwe van een verzekerden arbeider 
invalied of 60 ja a r  oud is.

4. een weezenrente voor kinderen 
beneden 14 jaar . W eduwen- en w ee
zenrente mogen te zamen niet meer 
bedragen dan de invalid iteitsrente van 
den verzekerde zou hebben bedragen.

De hoogte van de u itkeeringen  is 
over het algem een afhankelijk  van ’t 
aan tal en het bedrag van de betaalde 
premiën.

De u itvoering der wet is opgedra
gen aan de R ijksverzekeringsbank, 
den V erzekeringsraad  en de Raden 
van Arbeid.

Een tekst van ziektewet werd in 
1913 gestem d, de w et is evenwel nog 
niet in w erk ing getreden.

(U it «Beginselen der S taa thu is
houdkunde», door M r Dr Ch. R aa ij- 
m akers).

En alles w ijs t erop dat voorloopig 
van een w erk ing treden geen sprake 
is, althans indien w ij oordeelen naar 
hetgeen het laatste  Jaarboek (over 
1926) van het R. K. W erkliedenver
bond over de zaak verm eldt :

«H eel spoedig bleek dat dç M inister 
(de nieuwe — na de regeeringscris is) 
op dat terrein  dezelfde plannen koes
terde als zijn onm iddellijke am bts
voorganger : invoering n.l. van de 
z iektew et-T alm a, gew ijz igd  in dezen

; zin, dat meer ruim te zou worden ge- 
! laten aan het particu lier in itia tie f... 
j ( la te r) bereikte ons het gerucht dat 
j een voorontwerp van de W et tot w ij- 
! z ig ing  der Z iektew et heel spoedig bij 

den Hoogen Raad van Arbeid zou 
worden ingediend om adv ies...

»H et ingediende vóór-ontwerp 
bracht tevens de bevestig ing van een 
ander gerucht, dat nam elijk  de M inis
ter dan ig was gekom en onder den in
vloed van de actie, van w erkgevers
zijde in de laatste  jaren  op dit te r 
rein gevoerd tot het in ’t leven roepen 
van ondernemingska8sen.

»De meest kenm erkend eigenschap
pen van het vóór-ontwerp zijn  deze:

»1. dat het de ziekteverzekering  zal 
maken tot een chaos;

»2. dat het aan de w erkgevers p rak 
tisch het grootste deel der zeggen
schap over de verzekering  toekent.

»H et vóór-ontwerp heet dan ook in 
alle kringen zeer veel k ritiek  u itg e 
lokt».

Enkele bijzonderheden over 
verschillende landen.

Tot voorbereiding op de tiende Con
ferentie van den Arbeid (1927) had 
het Arbeidsbureau de verschillende 
landsbesturen geraadpleegd over hun
ne bevindingen betreffende het nut 
der verplichting. 28 antwoordden 
w aarvan 22 zich du idelijk  ten gunste 
der verplichting uitspraken. D enemar
ken, Noorwegen, Zweden, F inland en 
Zw itserland meenden integendeel dat 
het ontwerp van overeenkom st moest 
voorzien : «de inrichting eener doel
treffende organ isatie der ziekteverze- 
ring, ofwel door de vrije  ofwel door 
de verplichte verzekering».

Het beheer der kassen is uitsluitend 
in handen der verzekerden in Rusland, 
P ortugal, Esthland, Letland en bijna 
uitslu itend in Engeland;

In handen der verzekerden en der 
w erkgevers in Duitschland, Oosten
rijk , Griekenland, H ongarië, L ithauen, 
Luxem burg, Polen, Y ugo-S lavië, 
Tcheco-Slovakije ;

In handen van den S taa t in B u lga
rije  en gedeelte lijk  in Japan.

Bijdragen worden door de w erk lie 
den overal behalve in Rusland be
taald  ;

daarbij door de w erkgevers behalve 
in Rumenië w aar het w eldra zal g e 
schieden ; •

te rw ijl de S taa t over 't algem een 
niet of enkel voor een gerin g  bedrag 
ge ldelijk  tusschenkomt.

!
uiaanderen’s Economisons ontuiihheiino

in  h e t heden

Voor V laaiideren’s 
IJzergedenkteeken

Het kom iteit der Yzerbedevaarten 
deelt ons den tienden lijs t  mede. Het 
algem een bedrag der ontvangen g e l
den bedraagt tot hiertoe 158.530,21 fr.

Het is thans een u itgem aakte zaak 
dat het Y zergedenkteeken meer dan
700,000 fr. zal kosten en dat men in 
de m aand April zal beginnen aan de 
grondvesten en het voetstuk, die voor 
de aanstaande Bedevaart, 19 Oogst, 
moeten voltooid zijn.

H et Kom iteit rekent op een alge
meen offensief van alle V laam sche or
gan ism en : Vossen, studenten, V laam 
sche m eisjes, V laamsche stud iekrin 
gen, enz., om met de komende Paasch- 
dagen de inzam elingen van huis tot 
huis aan te pakken. Reeds werd eene 
eerste eere lijs t afgekondigd van g e 
meenten die hun plicht deden : 30 op 
de 900!

W ie nog ten achter is drale niet 
langer !

A lle in lichtingen kunnen bekomen 
worden op het sek retariaa t, dat alle 
noodige drukw erken kosteloos ter be
sch ikking ste lt der inrichters.

Men schrijve : Cl. De Landtsheer, 
Groote Kaai, Ternsche, postcheck 
113.465.

Gedenkt
%

het Bormsfonds

5. — De Vlaamsche kantnijverheid.
Vlaanderen en Brabant waren van 

ouds de bakerm at van dit kunstig  
handwerk. Het kantm aken moest 
bloeien in een streek  die vlas van won
derbare fijnheid oplevert en w aar de 
vrouwen steeds een groote vaard ig 
heid voor alle handw erk aan den dag 
legden. Deze vaardigheid is spreek
w oordelijk geworden en houdt zich 
staande, zelfs in streken w aar men 
opgehouden heeft kant te maken. Zoo 
heeft de jongste ingevoerde huisin
dustrie, het handschoennaaien, in de 
V laamsche streek haar beste w erk 
sters gevonden. In onze Vlaam sche 
dichtbevolkte gouwen, w aar de boer
derijen doorgaans klein, de middelen 
schaarsch, de rente hoog zijn, is de 
w inst — hoe lu tte l ook — van vrouw 
en dochter, als kan tw erksters, immer 
welkom.

Deze redenen zijn voldoende om uit 
te leggen hoe het m ogeliik was dat 
het kantm aken in V laam sch-België 
nog zoo verspreid is. Men hoort vaak 
beweren dat deze nijverheid in verval 
verkeert en vroeger aan veel meer 
menschen bezigheid gaf dan thans het 
geval is. Men spreekt, zonder echter 
eenige geloofw aard ige bron aan te ha
len, van 160,000 w erkm eisjes : dit moet 
e rg  overdreven zijn. WTat er ook van 
zij, in 1846 waren er niet meer kan t
w erksters dan thans. De beroepsop- 
te lling  van 1846 geeft er 66.676 op 
(w aarvan  22.028 bedrijv ig  in kant- 
scholen), de nijverheidsoptelling van 
1896 komt tot het c ijfer van 47.500, de 
kantscholen echter niet meegerekend. 
Doch er ontstond volkomen verp laat
sing in die huisindustrie. Het kantm a
ken is van de steden naar den buiten, 
ja  naar de k leinste p lattelandsgem een
ten overgegaan. Een handwerk w aar
mee men na 12 tot 14 uur vermoeien- 
den arbeid een loon van 0,75 fr. tot
1,25 fr. en soms nog veel minder verr 
dient, zal verlaten  worden zoodra er 
gelegenheid bestaat w instgevender 
arbeid te verrichten. Aan dit feit is 
het verdw ijnen der kan tw erksters te 
B russel, te Mechelen en te Antwerpen 
ste llig  toe te schrijven.

In 1846 vond men ta lr ijk e  kan t
w erksters in onze voornaamste 
Vlaamsche steden. Thans is dat 
gansch anders, zooals de verge lijk ing  
der cijfers van beide optellingen dui
delijk  aantoont:
Antwerpen 
Brussel ... 
B rugge ... 
Gent 
Mechelen 
Leuven ... 
K ortrijk  
St N iklaas

1.5052.122
10.086
3.207
1.932

683
3.583

760

5
83

3.394
10
12
34

210
21

In 1846 gew aagde de beroepsoptel
ling van 41.781 kan tw erksters in de 
steden en 20.896 op het p latte land ; 
thans m ag men zeggen dat die ver
houding nieer dan om gekeerd is.

In 1896 w aren er dus in het R ijk  
47.571 kan tw erksters, daarvan 25.547 
in Wrest-, en 18.199 in Oost-V laande
ren, of voor tw ee V laamsche provin
ciën 43.746, ongeveer 92 t.h. van het 
geheel.

In W est-V laanderen komt deze 
huisarbeid overal voor: alleen eenige 
steden en dorpen aan de kust en aan 
de Fransche grens ten noorden van 
Poperinghe, hebben deze kunst ver
leerd. Men m aakt het m eest kant in 
het arrondissem ent Thielt : 6.597 kan t
w erksters, of 18.5 t.h. van de geza
m enlijke vrouw elijke bevolking leg 
gen zich a ldaar toe op dat bedrijf. Dan 
komen Diksmuide met 3.253 w erk 
sters of 12.1 t.h. der vrouwenbevol
k ing en Roeselare met 4.422 of 8.3 t.h. 
der vrouwen. In het arrondissem ent 
Ieperen, w aar dit handwerk eens zoo 
bloeiend was, vind men slechts 2.207 
w erksters of 4.1 t.h. der vrouwenbe
volking. H et arrondissem ent B rugge 
eindelijk komt aan het hoofd te staan 
voor het aan tal w erkm eisjes, 6.391 of 
8.3 t.h. der vfrouwenhevolking van het 
geheele arrondissement.

In Oost-Ylaanderen w aar meer fa
brieksnijverheid  bestaat is het k an t
maken minder algem een. Het land van 
A alst komt hier vooraan; in 1896 w a
ren er 8.614 kan tw erksters gevestigd ,

d.i. 12.9 t.h. der vrouwen. Dan komt 
het arrondissem ent Dendermonde met 
3.767 w erksters of 6.5—t.h. der vrou
wen. Verder zijn A alter, Beveren, 
Temsche, de om streken van Deinze en 
van St N iklaas centra w aar dit hand
w erk nog veel beoefend wordt. In de 
steek van Oudenaarde neemt het spel- 
dewerk af, evenals rond Gent en in 
het Noorden der provincie.

In Brabant verkeert de njiverheid 
in verv a l; in 1896 werden 1.419 w erk 
sters opgegeven, meest in de dorpen 
gelegen aan de grens van Oost-Vlaan- 
deren. Zoo was L iedekerke met niet 
minder dan 689 w erkm eisjes aange- 
teekend.

De provincie Antwerpen heeft nog 
enkel de stad Turnhout als noemens
w aard ig  centrum der kantindustrie : 
op 1.701 kan tw erksters in de provin
cie, wonen er 1.562 te Turnhout en 
114 te Oud-Turnhout. De Kempische 
kant schijnt dus voor goed tot het ver
leden te behooren. Te L ier heeft het 
borduren op tulle het kantm aken ver
vangen : 1.219 tu llew erksters of bor
duursters werden in 1896 aangegeven.

De «echte» kant b lijft nog steeds 
een zeer gezocht w eeldeartikel en 
w ein ige kantsoorten kunnen met de 
V laam sche kant in schoonheid mede
dingen ; de laatste  wordt dan ook aan 
zeer hooge prijzen in de wereldsteden 
als Brussel, P arijs , Londen en New- 
York verkocht.

En toch is dit handwerk dat zooveel 
stiptheid en soms kunstzin vergt een 
der slechtst betaalde die men kan u it
denken. Men staat verbaasd over de 
prijzen aan de kan tw erksters betaald 
(deze leveren nam elijk  alles, w erk en 
garen ) en de handelsprijzen die voor 
hetzelfde artik e l geeischt worden. Al 
de w inst wordt «afgeschuim d» door 
tusschenpersonen in de dorpen, de 
w erkgevers en de handelaars, de 
«kan tfabriekan ten» van Brussel, 
B rugge en K ortrijk . Het schandelijk 
lage loon wordt nog schier in a lle g e 
vallen verminderd en ter neer gedrukt 
door kwade p rak tijken  als de gedwon
gen w inkelnering (truck-systeem ) 
vanwege de w erkgevers.

De ach teru itgang  der nijverheid in 
zekere streken is enkel toe te sch rij
ven aan het lage loon.

De uitbuiting w aarvan een groot 
gedeelte onzer landelijke vrouwenbe
volking aldus het slachtoffer is, kan 
grootendeels toegeschreven worden 
aan de gebrekkige economische in
richting der productie. B ij dit alles 
voegt zich nog.de uitbuiting vanwege 
de kantscholen — allen kloosters — 
w aar de m eisjes van 10 tot 18 jaar 
het kantm aken « lee ren » : de heele op
brengst van hun arbeid, behalve 
eenige centiemen daags als loon u it
gekeerd, komt in den zak der zuster- 
kens terecht. ;

Dit handwerk dat thans reeds, hoe 
geb rekk ig  ook ingericht en hoe w ei
n ig w instgevend ook voor de voort- 
brengsters in onze dorpen, toch een 
niet te versmaden inkomen oplevert, 
zou met eene betere inrichting w erke
lijk  een bron van w elvaart kunnen 
worden voor onze Vlaam sche lande
lijk e  bevolking.

Daartoe is het eenige middel het 
w eren van tusschenpersonen, de 
rechtstrceksche verkoop aan den ver
bruiker. Dit veronderstelt n atuurlijk  
een economische ommekeer in het be
staande, die enkel te verw ezenlijken 
is door meer ontw ikkeling bij de kan t
w erksters en door ernstig  bij springen 
van w ie hier kan helpen : de overheden 
en de particulieren.

De middelen die ons daartoe het 
doelm atigst schijnen zijn de volgende :
1. Het inrichten van eene norm aal- of 
modeschool w aar men goede leer
m eesteressen zou kwefeken, bekwaam  
om nieuwe patronen te teekenen en 
aldus het kunstpeil van het bedrijf te 
verhoogen. Dit geeft het middel aan

■ de hand om het onderricht van het 
handwerk aan den invloed van de 
kloosters te onttrekken. In de voor
naam ste centra zou men dan scholen 
inrichten afhangende van de norm aal
school. Het spreekt van zelf dat der
ge lijk e  normaalschool in het V laam 
sche land, in de kan tstreek  moet g e 
vestigd zijn. Eenige juffrouwen in de

een of andere Fransche «école d ’a r t»  
gekw eekt, zullen nooit bij machte zijn 
iets aan het bestaande te veranderen. 
D ergelijke onpractische handelw ijze, 
die zoo d ikw ijls sedert 1830, de staats- 
tusschenkomst in het V laamsch eco
nomisch leven kenschetste, kan alleen 
gelden als een schim van ondersteu
ning, ja  als een w are spotternij. A rts 
de la femme, Fransche komplimenten 
en ... poudre de riz brengen onze 
Vlaamsche m eisjes geen schrede ver
der.

2. Het verspreiden onder de w erk 
m eisjes van de begrippen van sam en
w erk ing welke thans zoo zegevierend 
zich een w eg banen op landbouwge
bied. Zooals men thans door coöpe
ratie , op ander gebied, in de steden 
w inkels openhoudt voor het verkoo- 
pen van boter, melk, eieren, zou het 
niet zw aarder vallen, laat ons zeggen 
voor de 700 kan tw erksters van L iede
kerke een kantm agazijn  in Brussel te 
openen w aar de vruchten van hun a r 
beid zouden te gelde gem aakt worden
— ten bate van de w erksters zelveri. 
Een federatie van dergelijke coöpera
tieven zou licht zelfs w inkels kunnen 
oprichten in steden zooals P arijs  of 
New-Vork. M et goede inrichting en 
zaakkundige leiding, — geen philan
thropisch gedoe —, zou het kan tw er
ken aan de arbeidsters tw ee- of d rie
maal zooveel opbrengen als nu het g e 
val is.

De personen die nu met de w e rk 
m eisjes in aan rak ing  komen hebben 
er alle stoffelijk belang bij dat de stijl 
aan het oude hekken blijve : het zijn 
de kantscholen en de u itgevers. De 
vrouwen uit de hoogere standen, die 
zich tooien met den naarstigen  arbeid 
onzer V laamsche m eisjes, hebben geen 
begrip van de weeën w aarm ee het 
vervaard igen van het prachtig  weefsel 
soms gepaard gaat. Hoe zouden zij 
ook ! Zij kennen niet eens de taa l on
zer kantw erksters. De m iskenning der 
taal heeft zeker voor gevolg dat men 
zich minder met de menschen in laat, 
men minder hun grieven kent, men 
minder hun bestaan in den geest me
deleeft. De sym pathie b lijft u it, en de 
kan tw erksters worden aan hun lot en 
aan de u itbuiting van gewetenlooze 
handelaars overgelaten.

J a , taalbelang is hier weer stoffe
lijk  en sociaal belang.

Rond de pachtovereenkomsten op lan
gen termijn.

Door de Kamerleden Masson, P ier- 
co, Devèze, Sinzot en Poncelet werd 
volgend voorstel neergelegd in de 
Kamer :

«De prijs van de huur- °n pacht
overeenkomsten vóór 1 Januari 1923 
gesloten voor een duur van meer dan 
negen jaa r , zal worden verhoogd, in
dien hij meer dan een vierde lager 
staat dan de op den dag der aanvraag  
geschatte huurwaarde van het ver
huurde goed.

De verhooging m ag de zes zevende 
van deze w aarde niet overschrijden ; 
zij geldt alleen voor de toekom st».

Voor deze die nu aan 10 en 12 zak
ken per H ectaar verhuren, vinden die 
Heeren het niet noodig tusschen te 
komen.

Schoenmagazijn 
R. Vandenberghe- Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote k^usvan mans- en vrouwschoenen
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

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

D^eils, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het huls gelast zich met herstellingen.

E C Z E M A
huiduitslag, roode vlekken, jeukiagen, 
springende handen, haarworm bi] kinde
ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
î Te koop in alh‘ aootheken.
I ISEGHEM: Apot ieek LALEMAN.

Van Seven Havelooze 
en Mietje Pamele

Seven Haveloose en M ietje  Pam ele 
waren tw ee van die stille , eenvoudige 
brave werkmenschen, van w ien nie
mand en sprak, en die van niemand 
vele en spraken ook. Zij waren sedert 
lange jaren  getrouwd, hadden zeven 
kinderen groot gekw eekt en er vijve 
naar ’t kerkhof gedregen, hadden vele 
gewrocht, en w aren van den disch — 
doch arm  gebleven.

Dat zij van den disch gebleven w a
ren, miek, voor die menschen een 
soort van edeldom, en een groot deel 
van hun geluk  hier op aarde uit.

Zij hadden gew rocht en geslaafd, 
e lk  van zijnen kant ; gew rocht ’lijk  
mois onder de eerde : zonder omme
zien, zonder te weten w aar zij g ingen 
uitkomen, voor de dagelijksche zeure 
brokke brood ; gew rocht in h itte en 
in koude, zonder k lagen, zonder dat 
aa rd ig  te vinden, alsof het w erk  voor 
hen gem aakt was, alsof zij daar hun 
gem eten deel in hadden ge lijk  zij hun 
deel hadden in regen, sneeuw en zon
neschijn.

De Zondag voor die menschen be
stond uit drie dingen : geheel den dag 
op hun beste zijn, — geheel den dag 
niet moeten werken, — en naar de 
kerke ^ aan : M ietje naar de vroeg- 
m isse, Seven naar d’ Hoogmisse en de 
vespers. — Een g las bier drinken, 
in Sevens gedacht, en m iek percies

wel geen deel van den Zondag, m aar 
kwam  er toch wel mede overeen; 
m aar M ietje was zoo bendig en ge- 
sparig  in ’t bedeelen van zijn  drink
geld, dat Seven nooit stijf  diepe in het 
g las en koste k ijken. A lge lijk  ’t g e 
beurde eenen keer, — m aar dit blijve 
onder ons ! — dat Seven zooveel g la 
zen te drinken k reeg  van de brave 
liên, dat M ietje als hij t ’ huis kwam , 
hem moest helpen of hij en gerochte 
door zijn avondgebed niet. 's Ander- 
dags ’s nuchtends Seven w as daar 
kleene van, en la tertijd , hij en hoorde 
niet geerne dat men die oude koeije 
u it den d ijk  haalde.

M et politieke en w as Seven noch 
bezig noch bekend. Een van de aa rd ig 
ste dingen die hij in zijn leven tegen 
kwam  w as, als de veldwachter, den 
eersten keer, Sevens kiesbrief t ’ huis 
bracht, en hem uiteendeed dat hij nu 
ook kiezer w as, en zijn woord te zeg 
gen had, zoowel als de boer bij wien 
hij vrochte,zoowel als de notaris, de 
dokteur en andere heerén van de 
p laatse. Dat„ sm eet Seven w el voor 
veertien dagen u it z ijn  lood: — w at

faan w ij nog al hooren, zei hij tegen 
lie t je , ik moete nu ook gaan  stem 

men ! — En hij schudde ne keer zijnen 
ouden g rijzen  kop, als en hadd& hij 
in geheel d.ie doeninge m aar kleene 
trouwe.

Een zake op de wereld — ja , w ij 
moeten ’t eene ’lijk  ’t ander zeggen — 
w as voor Seven eene felle vererger- 
nisse, en ’t w as van te zien dat r ijke  
vergulde nieweerds hier op aarde zoo 
geru st en g e lukk ig  hun leven sleten,

en overal, tot in de kerke toe, binst 
hun leven en na hunne dood, zoo 
zachte neergezet en zooveel eere aan 
gedaan wierden. Daar sprak hij som
tijds een woord over met zijne vrouwe 
binst de lange Zondagsche achternoe
nen. — « Ja , ja , vrouwe, zei Seven, 
zßgt g ij m aar! De r ijke  zijn de b e s t« ! 
En als w'ij hier onze duivel zullen in 
tw een gevrocht hebben, kw estie hoe 
dat het g inder zal g a a n !»  — M aar 
M ietje, die sterk  stond in haar lee- 
ringe, stopte Seven zijnen mond, met 
’t voorbeeld van den rijken  V rek, of 
andere parabels, die zij u it de S e r
moenen onthouden hadde. En Seven 
gweeg.

En alzoo gingen, voor Seven H ave
loose en M ietje Pam ele, de dagen 
voorbij, de weken, en maanden en de 
jaren . En, op zekeren dag, g e lijk  een 
bolle, in de trage , die t ’ enden geloo- 
pen, stille  staa t en om valt, — Seven 
en M ietje , t' enden geleefd , bleven 
in hunne levensbane staan, en gingen 
dood.

II.
En nu waren Seven en M ietje op 

w eg, in de andere wereld, naar Sinte- 
P ieters. Onderwege kwam en zij vele 
wondere dingen tegen  waarop hun 
verstand stille  stond. De w eg aien  zij 
volgden g in g  noesch opperw aarts deur 
de luch t: ’t en w as geen gaan dat zij 
deden, ’t en w as geen vliegen noch 
rijen  ook. — ’t Is aard ig , zei Seven, 
’t is alsof m ijn voeten op een draai- 
riem e stonden die ons naar boven 
bew eegt. — J a , Seven, zei M ietje , ’t is 
precies alzoo, en bovendien ’t g aa t

schrom elijk w e l!
Som tijds gingen zij tusschen kleene 

wolken, zoo w it als sneeuw en zoo 
zachte als schaapswuile, en tusschen 
groote blinkende sterren  lijk  zunnen, 
die hun, in den tijd , m aar ’lijk  geblon
ken soldatenknoppen en schenen. H ier 
en daar kwam en zij engels tegen, met 
gouden vlerken, die den hemel op, of 
naar de aarde neder vlogen. Seven 
weuschte hun beleefd den goeden dag, 
en vroeg hun den naasten w eg  naar 
S in te-P ieters ; en die Engels wezen 
hun vriendelijk  den w eg, al stille  b lij
de monkelen.

J a , M ietje , zei hij, ’t is a l te ziene 
hoe dat w ij g inder gaan  gekomen zijn, 
bij S in te-P ieter. — Hoe, Seven, zei 
M ietje, en waarom  en zoun w ij niet 
wel gekomen z ijn ?  — Ja , ja , zei S te 
ven, als ’t m aar nog ne keer al voor 
de rijken  niet en is?  — W ilt g ij ne 
keer zw ijgen , zei M ietje, m aar Seven 
en had den tijd  niet verder nog te 
spreken : al met eens was hunne reize 
t ’enden, en zij stonden daar aan de

Eoorte van een koste lijk  paleis dat 
lonk van ’t  goud en ’t z ilv er; ieder 

ru ite was een geslepen diam ant en de 
gouden klopper van de deure was zoo 
groot of de voorhamer van Loy den 
smid van hun prochie. — M ietje deed 
teeken naar Seven, a ls of ze zeggen 
wilde « ’t is zeker h ier» en zij wees 
naar den gouden hamer. — Seven 
hief al beven den ham er op en liet 
hem op den p latten kop van een gou
den serpent vallen. — Die schamele 
beeste moest daar boeten voor de bete 
die Adam in den appel gedaan had,

m aar ze scheen er kleen verdriet ifi 
te maken. — De deure g ing  open; 
M ietje stak  Seven voren, en alzoo ge- 
rochten zij alle tw ee al trekhieleu bin
nen. Een engel, die de deure open g e 
daan had, schoof voor elk eenen zetel 
bij, en deed teeken dat ze zouden z it
ten. Seven en M ietje deden eenige be
nauwde stappen binnenw aarts, m aar 
geen een van de tw ee die op die zijden 
panen zetels dorst nederzitten. Sinte 
P ie ter die een stap of zesse dieper 
in de zale zat bij eene overgroote kos
te lijk e  schrijfbane, keerde hem half 
omme, schoof zijn bril op zijn voor
hoofd, en — Ha ! zei hij a l vriende
lijk  lachen, ’t is g ij ! Seven en M ietje 
en w isten niet op w elk voor beenen 
zij stonden: nog nooit, binst geheel 
hun leven en had er hen iemand zoo 
welgezind, zoo welgem eend genegen 
aangesproken. — Zoo ze zetten hul- 
der neder in die gchoone r ijke  prach
tige  zetels : — Oei ! zei M ietje en ’t 
verschoot dat het zoo diepe in dien 
zetel viel. — Sinte P ieter monkelde 
ne keer in zijnen dikken w itten  baard, 
en sloeg zijnen grooten boek open:
— Haveloose, zei hij halfluide al b la
den wenden, H ave... H av e l!... Seven 
Haveloose, vroeg hij zonder opzien, 
uw name schrijft toch met eene H al 
voren? — Seven verschoot hem bijna 
dood: — w at belieft er u, Sinte P ie
ter, vroeg hij, en hij sprong rechte uit 
zijnen zetel. — ’t Is goed, Seven, zei 
S inte P ieter, ’k heb het hier juste 
v a s t ! _— En hij lei zijnen linkeren 
w ijsv inger bij Sevens name, vervolgde

de reke met zijnen gouden pennestok 
tot aan den overkant van de bladzijde, 
en — ’t is goed. Seven, zei hij, uwe 
zake is effen en k laar : proficiat man !
— Sevens moed kwam  vol als hij 
dien «profiiciat mans> hoorde, en niet 
wetende w aar belenden met arm en en 
beenen, liet hij hem w eer in zijnen 
zetel nedervallen. — M ietje ’s name — 
deurdien dat ze van de arm e Pam eles 
was, en dat heur name met geen van 
en begoste, — w ierd al gauw  gevon
den en heur rekening gem aakt. — 
«P a f !»  zei S iiite P ietersboek en hij 
vloog toe. — Seven en M ietje zei Sinte 
P ieter, en hij stond rechte, proficiat! 
g ij en hebt het niet gesto len ... Gij zult 
staan k ijken  als g ij in den hemel zult 
komen ! — Hoe ! S inte P ieter, zei
M ietje, zijn w ij h ier in den hemel 
n iet? —

— W el, wel, g ij schamele zieleJ in 
den hemel, zei Sinte l ’ietcr, g ij en z ijt 
nog nooit in ’t voorgebergte ! — Dat 
was hier ai wel genoeg voor menschen 
’lijk  w ij, zei Seven. — Ja , zei Sinte 
P ieter, hieronder op de aarde zong 
men dat liedje, m aar hier zal men u 
een anderen voois leeren ! Kom alhier, 
ik zal u den w eg  w ijzen. — En Sinte 
P ie ter g ing  meê tot aan de poorte. 
en met een van zijne tw ee gouden 
sleutels toogde hij hun den w eg : — 
die dreve daar, zei h ij, a ltijd  rechte 
voort, g ij en kunt niet missen. — 
Dank u, S inte P ieter, zeiden Seven en 
M ietje, en zij trokken blijde en w el
gezind de dreve in, naar den hemel.

Vervolgt.



Gij ailen die min of meer onderhevig 
zijt aars b ustkwalen : Bronchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Flusraen, indien gii tot hiertoe 

alles beproefd ht bt zonder gfdo? nd effekt te bekomen, indien pij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dat er een middel is dat sind? 50 jaren duizenden en duizenden hopeiooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

iQPSiiieisem Martin Toms, Resina zalf, i M i p i l l e n
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en ’t zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, Wetstraat, Brussel asm 

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

P R l J ü l E N  :  Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Mierobenpilien 12,50 fr., Maagdrank 20 tr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr .,  Serie ran 6 weken 185 fr.

M e t  O u d  B i e r  d e r
is gekend voor S i f M i i  l e  M l

*t gezondste, klonkst@, aangenaamste

A . Louwaege-Verstraete, Cortemarck

In den

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

Oüinogeiijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 57, Iseghem

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

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

H E N R I  S I M O E N S - S C H A C H T
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

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

Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inlicotingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

Z A N N E K I N
DUBBEL BLOND BIER
gezo- kloek natuurlijk

Brouw erij St Louis
L. VERLENDE L O 0

Alleenveikoop voor Iseghem en omliggende : 

S ,M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

Allergunstigste prijzen voor 
herbergiers en koffiehuizen

Neringdoeners, zoekt uw profijt II

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  -voor Iseghem  

en O m liggende

D E  V A L L E N D E  
Z IE K T E N  !

EEM ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs : 30 frank

die van af den eersten dag de aarvallen tegenhoudt - 
genezing brengt aan allen die het go 3d gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is

de

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 Jaar duurden.

Te koop in all** goede apotheken of rechtstreeks b« den b^reider

Apotheker Vandenbussche - Meenen

MÜNi
P O E D E R S

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :
Hoofd- en Scheie Hoofdpijn. Zenuwlijden, 

Havigg» Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

I
W A . A . H O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten v o lg e l i jk en  aard  ?

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

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

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, 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 4,50 fr. 
25 pakjes 8,00 fr.

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

Alberic Debruyne-Devolder
R o u s s e la r e s t r a a t ,  1 8 , I S E G H E M

Artikelen voor St 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.
In ’t groot SUIKERHANDEL In ’t klein
Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopers

PI ANOS
B. Van Hyfie

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

Oudste fabriek van België en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 p ianos.

fs s rm s sa m e !̂ 3 sm aa sam a  «wanB— MBa|

é  f  m  ü l
é iiiaS iJ ll I I -
8  M C^SG SH E iD  VOOR ALTIJD GENEZEN '  

'KW.ElGBSRO.w* _

...........BER .ZÄLF
a i*0THE£K DEWALVischJ A

üi ! E 9E 3 T K A .*'ï 7\ NT WERPEN .

B I Ö E D V » «
VOOR BRAND, HAARWORM 

BAARDZIEKTE, JEUKTE EN ALLE ANDERE

V E L Z IE M T E M
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

fmhiueziekebohb uolksbeloiig
U t m S C H  HUIS ISEOHEin

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

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

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

on ons blad

MUZIEK
H U IS

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen)

« en platen (disques) van alle
* merken alsook allerhande

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

L ie  f  h eb b ers
VAN SCHOONE BOEKEN.

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

Van den geestigen schrijver Fe u x  

TIMMERMANS :
Ingen. Geb.

1. Pallieter, 8° form, fr. 22 ,— 30,—
2. Schemeringen van den dood

18,— 30. -
3. Boudewijn 36 ,— 46,50
4 De zeer schoone uren van
Jufvr. Symforosa Begijntje 15, —
5. Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen 22,— 30,—
6. Uit mijn rommelkas rond 
het ontstaan van Pallietei
en Kindeken Jezus 15,—
7. Anne-Marie 22,— 3o[ —
8. Driekoningen Tryptiek 12,— l ö ! -
9 De Pastooruit den bloeien-
den wijngaard 22 ,— 30,—
10. Het Keerseken in de
Lantaarn 22,— 30,—
11. Naar waar de Appelcie
nen groeien 30,— 39, —
12 Schoon Lier 30,— 39* —
13 Mijnheer Pirroen 12,— 15,—
14 En W aar de Ster bleef
SHHe Staan 12,— 15,—
15. Leontientje 12,— 15,—

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

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

voor het zuiveren van ’t  bloed
OEN EEST ALLERBEST EN OP RADIKALE W IJZE  :

uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, 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, m JS E L S T K A  T , 49,

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

Prijs 4,50 frank

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

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

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

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

7 Dit a lle s  zijn de zekere 
kenteekens dat uwe 

Nieren, Blaas 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 tig e  en 
nauwkeurige behandelin g m et

7
Dalila PiUen

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 
: GOfcDEAPOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF

Voor uwe

Sloven, Kachels en Gasvuren
wendt u tot

Germ. M ie re -nuntii
Roeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium 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 azinrichtlngen Zink & Loodwerk  
S poed ige b ed ien in g M atige prijzen

F o t o g r a f e n E n c a d r e u r s

K u n s t s c h i ld  ° r s

P ro b e e r t  eens
met de produkten van

La
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderlijsten en kaders

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

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUERE-HUVSEBTRUYT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

T r o u w s  b&dlenlng Lag e  p rijze n

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

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijbanken: Antwerpen & KoririjH
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  ISEGHEM 
ROESELAERESTRAAT, 28

■ ■ ■ ■

Waarom hoesten ah BORSTPILLEN LALEMAN 

U radicaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden ab  CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwijnen ? 

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 

der apotheek Laleman daartoe de ge

schikte middel 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

Anomeek Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Oendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon 63

HORTRIJKSCHE BOBUJ- 
•M VPQTHEEKKAS •

BUREEL :

Oroote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Si-reekdraad 382,

Kanfoor open alle werkdagen van 9 tot 
12 en van 2 tot 5 nur.

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’t koopen, verkoopen van gronden 
en huizen, over ’t o-ernemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O pmaken  van P lans en  B estekken 

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

—  A llerhande Verzekerinoen  —  

Brand ■ Leven « Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

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

ZIJ KOSTEN EJNKEL 4 F R A N K  ! 
Ü W  APO TH EK ER  |HEEFT ER !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem,

een frissche mond, een aangename adem.

ZORG DAT QIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT


