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De officieele cijfers van de officieele Belgische begroetingen
....rum i ni mu i ri n ni~niii'n i w i nbrengen ons de zooveelste bevestiging van den diefstal die sedert 1830 door de elkaar opvolgende Belgische regeeringen tegenover het Vlaamsche volk werd gepleegd.

S e d e r t  h a a s t  h o n d erd  j a a r  w o rd e n  de V la a m s c h e  centen  o n z e r b e la s tin g b e ta le rs  m is b ru ik t  
om ^ W allon ië en onze W a a ls c h e  “ b ro ed ers  „ te bevoord eeligen , s to ffe li jk  en g e e s te lijk

W i j  w i l l e n  l o s  v a n  B e l g i ë  e n  a a n  ’t  V l a a m s c h e  v o l k  g e v e n  d é * m a c h t ,  d e  m i d d e l e n  
e n  d e  v r i j h e i d  o m  b i j  m i d d e l  v a n  e i g e n  w e t g e v e v e n d e  e n  b e s t u r e n d e  o r g a n i s m e n  
h e t  g e e s t e l i j k  e n  s t o f f e l i j k  w e l z i j n  t o t  d e n  h o o g s t  m o g e l i j k e n  t r a p  t e  v o e r e n

Lezers, welke middelen bieden de drie Belgische partijen 
om hieronderstaande DIEFSTALLEN te herstellen?

W ij deelden veertien dagen geleden 
mede hoeveel de Vlaam sche en hoe
veel de W aalsche gem eenten ontvan
gen hadden van de BUITENGE
WONE TOELAGE van 2 m iljoen voor 
't uitvoeren v^n gezondJheidswerken.

De vier VLAAMSCHE provincies 
ontvingen :

De begrooting van het M in isterie
van Binnenlandschc Zaken en V olks
gezondheid brengt ons, p e r  p r o v i n G i e  

de toelagen van DE GEWONE BE* 
GROOTING gedurende 1927 voor ge- 
zondheidswerken uitbetaald.

De vier W AALSCHE provincies in
tegendeel ontvingen;

Antwerpen 
W est-V laanderen 
Oost-Vlaanderen 
L im burg .

ff. 15S.5T5 
fr. 321.497 
fr. 143.359 
fr. 140.754

~Tr<?negöuwËcT
Luik ............
Luxem burg
Namen

'TK-
fr.
fr.
fr.

527.055 
401.584 
! 79.047

saam fr. 804,585 2,462,285
De vier VAAMSCHE PROVINCIES voor een bevolking van 3miljoen 500 

duizend inwoners kregen 804.581 fr., de vier WAALSCHE PROVINCIES 
voor een gezamentli|ke bevolking van 2 miljoen 750 duizend inwoners ont- 
vingen 2.462.285 fr. of

3  m a a l  m e e r  v o o r  e e n  v i e r d e  der!?  b e v o l k i n g  m in d e r .

De lagere muziekscholen van^ W est- 
V laanderen, Oost-VLaanderen, Ant
werpen en L im burg ontvingen saam

84446 frank

voor een totale bevolking van gx->ed 
3 m iljoen 500 duizend inwoners. . -

De W aalsche provincie Henegou
wen ontving alleen

74680 frank

voor een bevolking van 1 miljoen 
231 duizend inwoners.

P A S C H E N . . . .
Zij gaan  : nog hangt in haar ooren 
’t gejoel en ’t felle gedruisch, 
en of ze het «K ru isig t Hem 1» hooren 
weerom vóór Pilatus* huis, 
zóó duiken ze in heur m antel 
en spreken zacht vóór zich heen, 
m aar de w eg  lig t stil en eenzaam 
en de vrouwen gaan  daar alleen.
Zóó stil is de jonge morgen, 
zoo koel en blank net licht I 
H eur oogen branden van tranen, 
ginds staan nog, hoog-opgericht, 
op den dorren heuvel der schande 
drie k ru isen : dààr stierf H ij, 
de Rabboni, V erw achte van Israë l... 
En de stad lig t ru stig  en blij !
H ij, die de duizenden spijsde, 
die hun kinderkens tot Zich riep, 
die het dochtêrke w ekte ten leven 
en stil-lachende zei «dat het s liep » ; 
H ij, die de stommen deed spreken, 
die de kreupelen vroolijk  deed gaan, 
die Zijn dooden vriend bij den naam 
en hem dwong om op te s ta an ; [riep 
H ij, de Vriend van de armen, 
voor wiens zoete, m achtige stem 
zij hoeven en hutten vergaten  
en volgden en hoorden naar H èm ... 
W aar w aren zij, a l die Hij weldeed, 
de duizenden, w aar was hun trouw ? 
B ij het kruis stond naast Zijne moeder 
één leerling  en ook nog een vrouw ... 
Al de hope van Israël verloren !
De V erw achte in schande gedood 1

D ààr r ijs t  op de kruin van den heuvel 
Zijn kru is nog in 't morgenrood.
Doch werd Hij heel Israël ten schande, 
haar b lijft Hij Rabboni, de Heer, 
en z ij brengen Hem zalve en balsem , 
M aar w ie w entelt den stéen voor haar

[neer?

In den tuin van A rim athea, 
w aar de duistere olijven staan, 
speelt een gouden glans door de tw ij- 
nu de zon is opgegaan. [gen,
«Hoe zullen w ij tot Hem komen?
W ie w entelt den steen voor ons af ?» 
De Paaschzonne w erpt heur stralen  
Op het wijd-geopend g raf.
«V errezen I Hij is verrezen !
Hoe vreest g e ?  H ij is hier n ie t !»
Gods engel zingt voor de vrouwen 
het eerste overw inningslied. 
V errezen ! H ij wàs de V erw achte ! 
Hoog jubelt in zegetoon 
de stem der oude profeten 
tot eer van den Menschenzoon. 
«Verrezen ! Gaat, zegt het aan Petrus, 
dat Hij hem is voorgegaan,

it , vrouwen, zegt het aan allen, 
de H eer is opgestaan !»

«Die nobis, w at zaagt g ij, M ar ia ?»  
«Den engel in ’t m orgenlicht,
De g lorie van Christus, m ijn hope, 
en den glans van Zijn Aangezicht !»

Alb. Steenhoff-Smulders.

Vlaanderen lijkt dood en is dood in den ergsten zin.
Zijn ziel scheidde van zijn lichaam en zijn lichaam bleef; het stierf zonder 

lichaamsdood of het leeft zonder ziel Het slaapt niet en kent toch zijn 
eigen niet, wakende weet het niet wie bet is! Geld, goed, voordeel, stof, 
handel kent het fijn en weegt het naar naar zijn waarde, maar zijn eigen 
wezen kent het noch waardeert het.

Christus van Paschen, gedoog dat niet langer. Laat dien leeiijksten dood 
niet bestaan, nu Gij zoo heerlijk allen dood verwinnende rijst in de klaarte 
van een morgen vol levens essentie

Toch gelooven we aan Vlaanderen’s verrijzenis, en hopen.
De God van Paschen wil geen dood en Hem uneeken we en bidden we 

voor ’t Vlaanderen onzer beid«.
J. D. Paschen 1927.

NORMAALSCHOLEN - ATHENEA

In de vier V laamsche provincies zijn
er

Voor jongens : *
3 staatsnorm aalscholen of

1 voor 89 leerlingen.
7 athenea of

1 voor 367 leerlingen. 
Voor m eisjes 

2 staatsnorm aalscholen of 
r T.,—, .1 . voor 108 leerlingen^

1 voor 78 leerlingen.
In de vier W aalsche provincies zijn

er
Voor jongens :

6 staatsnorm alscholen of
1 voor 78 leerlingen.

12 athenea of
1 voor 277 leerlingen. 

Voor m eisjes :
5 staatsnorm aalscholen of

1 voor 147 leerlingen.
4 athenea of

1 voor 58 leerlingen.

H o e v e e l  R i jk s m id d e lb a r e  S c h o le n  h e e f t  V ia a n d e r e n  t e  w e i n i g  ?
Op einde 1927 waren er in de vier 

V laamsche provincies 
Antwerpen rijksm id. scholen 

W est-V laanderen » »
Oost-Vlaanderen » »
L im burg » »

saam 26
voor jongens.
Iri de vier W aalsche provincies

U n i r - " “ ....* 1 * 1 ' A
» 5Luxembur

Namen

i r -  ?ó

10

U IT  O N Z E N  J P I J L K O K E n
Waalsche verdraagzaamheid

Er hebben zich te Luik re lletjes 
voorgedaan voor het huis van een 
atheneum leeraar : een hondertal leer
lingen zijn  daar flink gaan  jouwen en 
fluiten.

De leeraar werd ervan beschuldigd 
flam ingant te zijn. Een Luiksch blad 
had daarvan het bew ijs geleverd door 
het laten verschijnen van een fac-si- 
mili van de v is ie tkaart van den lee
raar ; die w as in het Nederlandsch g e 
steld en zelfs de Fransche naam van 
de Luiksché s traa t was vertaald .

A ls de V lam ingen al de W aalsche 
am btenaren met Fransche v isie tkaar- 
tjes en Fransche pretentie en vaak on
beleefdheid eens begonnen u it te 
schuifelen dan zou het nog niet zoo 
gauw  gedaan z ijn ...

De socialisten en Eupen-Malmedy
De socialisten geven zich heden uit 

voor een vo lksraadpleging in de aan 
gehechte gebieden Eupen en M alm edy

In de eerste jaren  na den wapen
stilstand w as dat anders : geen socia
list had er w at tegen ; integendeel, zij 
waren er zeer vaderlandsche p a rtij
gangers van. G etuige het door den 
heer L. P iérard , socialistische vo lks
vertegenw oordiger, verschenen boek
je :  «Gross Deutschland».

L. P iérard  steekt daarin  den d raak 
met het recht van zelfbeschikking, de 
kantons waren immers zuiver 
W aalsch , er was aan de Belgische 
grens een g a t dat moest gestopt w or
den enz....

Senator C clleaux (soc.) sprakniet 
minder chauvinistisch in den Senaat.

Heden praten de socialisten anders.
Dat de bewoners van Eupen-M al

medy er zich niet laten aan vangen : 
als ’t g e tij verloopt, verzetten de soci
alisten  nogm aals de bakens.

De eerlijkheid van den 
Belgischen Staat

W e hebben hier herhaaldelijk  een 
lans gebroken voor de houders der 
Belgische staatsren ten , die door de 
stab ilisa tie  van hun bezit werden be
roofd.

I)e rechtvaard igste oplossing van

deze kw estie zou gew is een verhoo
g in g  zijn van de intresten.

De schuld aan 3 t.h. bedraagt niet 
meer dan drie en half m iljard  frank. 
Honderd en tien m iljoen zouden vol
doende zijn om dezen in trest op 6 t.h. 
te brengen en tw ee honderd en tw in 
tig  m iljoen om den in trest te verdrie
dubbelen.

W aarom  moeten alleen oude men
schen die vertrouwen hadden in 
S taatspap ier de slachtoffers zijn en 
blijven van de oneerlijkheid van den 
Belgischen S taa t?

Duitschland heeft na zijn financieele 
inzinking zijn best gedaan om in de 
mate van het m ogelijke ter hulp te 
komen aan dezen die vertrouwen had
den gesteld  in zijn handteeken : is de 
Belgische S taa t nog een grootere dief 
dan D uitschland?

De Vlaming Anseele

Het maandblad van het Verbond 
van het V laam sch personeel der Open
bare besturen, herinnert er nog eens 
aan, in zijn nummer van M aart, wie 
M in ister Anseele voor de Vlam ingen 
was.

«M in ister Anseele, van V laamsche 
oorsprong, had zich uitslu itend om
ringd van W aalsch personeel en k reeg  
slechts een k ijk  op de zaak door een 
W aalschen bril. Voor zijn insch ikke
lijkheid  en zijn toegevendheid tegen
over de bekam pers van ons recht, 
werd hij door zijn troetelkinderen u it
geroepen tot «une des plus belles fi
gures de W allonie». Deze ophemeling 
w as tevens de veroordeeling door zijn 
eigen volk, zijn eigen bloed».

Beafstukken zijn wel goed m. A n
seele, als men er van te eten k r ijk t .. .

De socialisten en de zesmaandendienst
Sinds jaren  schrijven de socialisten 

den zesmaandendienst op hun pro
gram m a, en in hun kiesm eetings doen 
ze precies, of zij alleen zijn de echte 
de onvervalschte verdedigers van die 
rechtvaard ige hervorming.

M aar de K am erverslagen spreken 
wel anders.

In 1920, toen de socialisten mee in 
de m inisterszetels zaten, waren er

Voor meisjes :
Op einde 1927 waren e r : rijksm id

delbare scholen voor m eisjes :
Antwerpen ............................... 3
W est-V laanderen ...................... 4
Oost-Vlaanderen ...................... 4
Lim burg ........................................  1

1 2
Henegouwen 13
Namen
Luxemburg

50
voor jongens, 

of 24 MINDER in de 4 Vlaamsche 
provincies voor 750.000 inwoners meer

Er was in W allonië 1 middelbare 
school voor 171 leerlingen.

In Vlaanderen 1 middelbare school 
voor 244 leerlingen.

2 2
of 10 meer in de 4 Waalsche provincies 
voor 750 duizend inwoners min.

Er was in Wallonië 1 middelbare 1 
meisjesschool voor 152 kinderen.

Er was in Vlaanderen 1 middelbare 1 
meisjesschool voor 190 kinderen.

twee voorstellen: een voor 10 maand 
en een ander voor 6 maand.

49 socialisten stemden tegen de 6 
maanden ; 8 onthielden zich en slechts
3 stemden er voor (Sam ijn , Verlinden 
en De Schutter).

In 1921, toen de socialisten nog deel 
uitm aakten van het M inisterie, kw a
men de Vlaamsche Nationalisten op
nieuw voor den dag met den zesm aan
dendienst.

13 socialisten stemden tegen, 19 so
cialisten onthielden zich, 11 socialisten 
stemden ja.

Maar nu komt 1923, toen de socia
listen het hadden afgetrap t en dus 
geen m inisters meer hadden. Nu zijn 
zij ineens volop voor de zes maanden: 
55 socialisten stemmen ja , 2 onthou
den zich en geen enkele stem t tegen.

En dan komt 1926, wanneer de soci
alisten opnieuw bij het M inisterie zijn 
ingelijfd.

De Vlaamsche Nationalisten, trouw 
aan het gegeven woord, komen nog
maals aandringen op zesmaanden
dienst.

En w at zien w e?
38 socialisten stemmen tegen ;
5 stemmen er voor;
2 onthouden zich ;
23 waren afwezig, om niet te moe

ten stemmen tegenhun beloften.
Als we dat alles nu nagaan, moeten 

we toch zeggen, dat er ook buiten de 
schouwburgen heel w at komedie g e 
speeld wordt.

En is het niet bedroevend te moe
ten vaststellen dat ons Vlaamsche 
volk 3, 4, 5 kiezingen achtereen zich 
met dezelfde komedie laa t bedriegen 
en altoos opnieuw zijn vertrouwen 
schenkt aan mannen, die het zoo on
beschaamd teleurstellen ?

Zal ons volk dan nooit eens die 
komedianten den rug toekeeren?
De socialisten en het antimilitarisme

De socialisten zijn met een groot 
gebaar uit de regeering getreden, om
dat ze zoogezegd geen voldoening 
kregen in zake vermindering van ka- 
zernedienst. M aar... om te oordeelen 
over den ernst en de rechtzinnigheid 
der Roode Kameraden, moeten we 
eens even de K am erverslagen raad
plegen.

ln  1920 en 1921, toen de begrooting 
van oorlog moest gestem d worden,

m aakten de socialisten deel uit van 
de regeering. Onder dien invloed ver
geten ze alles, w at ze in hun meetings 
tegen onze legerinrichting aange- -, 
voerd hebben.

In 1920 stemden 47socialisten JA  op 
de begrooting ; een enkele onthield 
zich ; géén enkele stemde tegen.

In 1921 stemmen 40 socialisten JA ;
15 onthouden zich; géén enkele stem t - 
tegen.

In 1922, 1923, 1924 waren de socia- : 
listen  buiten het M inisterie. 1

Luister naar den u its lag  van hun * 
stem m ing: >

In 1923: één socialist stemt JA ; éér i 
socialist onthoudt zich ; 45 stemmet: i 
tegen.

In 1924: géén enkele socialist stem! 
J A ; géén enkele onthoudt z ich ;'a lle r  
stemmen tegen.

Ons besluiten uit die stemmingen 
naarm ate de socialisten mee in de mi ( 
nisterszetels zitten, stemmen zij al o , 
niet voor de begrooting van oorlog.

En als men nu weet, dat de leger , 
inrichting niemendal veranderde naar , 
mate de socialisten al of niet van d , 
regeering deel uitm aakten, dan moe 
iedereen toch toegeven, dat de gun 
stige stemming, ten opzichte van d , 
legerlasten , bij de socialisten enkel af 
hangt van het al of niet deel u itm ake ; 
van het M inisterie. ,

W e gaan vooru
In 1926 bedroeg de begrooting va 

Landsverdediging 590.524.850 fr.
In 1927 bedroeg de begrooting c i 

som van 597 606.849 fr.
In 1928 bedraagt de begrooting c ! 

som van 717.396.861 frank. i
* * * f 

In 1926 bedroeg de begrooting vï ji 
het eendarm eriekorps de som v;
72.157.300 fr. «

In 1927 bedroeg de begrooting < j 
som van 91.672.401 fr. <

In 1928 bedraagt de begrooting II 
som van 103^55.006 frank.

* * *
Leger en gendarm erie samen sic II 

pte op: i
In 1926 de som van 662.637.150 Ijl
In 1927 de som van 689.279.250 1
In 1928 de som van 820.651.867
W ij benaderen dit ja a r  het m ilja ;
W ij gaan vooruit. Leve de vre 

leve de broederlijkheid, leve de o : 
wapening !



Op 6 Mei a, s. is de plaats der VI. Nationalisten op den door Brussel ter dood 
veroordeelden LANDDAG TE KESTER.

De troetelkinderen van den Belgiek
Ingevolge de koninklijke besluiten 

van 18 Dec. 1925 zijn er 12 generaals 
buiten dienst gesteld  MET VOLLE 
WEDDE, 35 kolonels, 20 m ajoors, 184 
kommandanten, 232 kapiteins, 330 lu i
tenanten.

T erw ijl de oude onderw ijzers en 
staatsgepensionneerden op een k a 
r ige  perekw atie wachten, genieten 
dq£e gelukskinderen op vroegen leef
tijd  een volle jaarw edde w aarvoor zij 
niets te doen hebben. Zij kunnen daar
bij nog een baantje u itoefenen!

Bij deze officieren moeten w ij nog
24 kapiteins en 29 lu itenanten voegen 
die hun halve jaarw edde genieten te r
w ijl zij n iet meer tot het leger be- 
hooren.

Daarenboven zijn er 412 onderoffi
cieren die 6000 fr. 915 onderofficieren 
die 3000 fr. per ja a r  k rijgen  omdat zij 
het leger verlieten  vooraleer zij oud 
genoeg w aren om pensioen te gen ie
ten.

De afgedankte staatsbedienden k re 
gen zooveel n iet en we zijn benieuwd 
w at de 4000 staatsarbeiders zullen 
ontvangen die de Nationale M aat
schappij afdanken zal eens het auto
m atisch rem stelsel ingevoerd 1

Ons standpunt inzake economisch 
akkoord met Frankrijk

De heer Vos omschreef dit zeer dui
delijk  :

«H et standpunt van de V lam ingen 
tegenover het akkoord schijnt ons het 
volgende te moeten zijn :

Zou de toestand verslechten indien 
het verdrag verworpen w erd?

W ij gelooven niet dat het veel slech
ter zou kunnen zijn. Men heeft gezegc 
dat het voordeel van het verdrag  elk 
ja a r  kon' herroepen worden. Boven
dien, als er van stab ilisatie  sprake 
kon zijn, dan is het slechts een be 
stendiging van een slechten toestand.

De heer B rancquaert sprak over het 
verband tusschen economische v raag 
stukken en algem eene politieke oriën
tatie . W ij mogen wel zeggen dat in
dien onze handelaars niet meer be
re ik t hebben dan is het omdat zij een 
erge handicap op Kun weg hadden: de 
algem eene politieke orientatie.

Wie in militaire en politieke zaken 
ja zegt, kan niet neen zeggen in eco 
nomische zaken. De politieke w isse l
munt ontbreekt aan B elg ië om op eco
nomisch gebied iets te verkrijgen .

«L e XX 0 S iècle» publiceerde eenige 
dagen geleden een te legram  uit Ma 

rid, de ontw ikkeling bekend maken- 
e van het konflikt dat opgerezen is 

irnm b ue k iv e ra  en Zijne Eminencie 
■Cardinaal V idal y  B arraquer, aarts 
}isschop van Tarragone, die zich ver 
zet tegen de centralisatie-po litiek  van 
en dictator, en die zich krachtdadig 

i ls  de verdediger aanste lt van het 
recht der Catalaansche priesters, te 
Drediken in het Catalaansch en aan de 
onderen het godsdienstig onderwijs 
e geven in dezelfde taal.

De aartsbisschop dreef z ’n verzet 
oover zich u it Tarragone, zijne offi- 
ieele residentie, te verw ijderen toen 
onig Alfons X III a ldaar verbleef en 
oen de Spaansche m inister van Bin- 
lenlandsche Zaken er op bezoek 
wam.
Er kan geen du idelijker taa l ge- 

proken en we kunnen HH. DD. HH. 
gr. Van Roy en M gr. W affelaert 

een beter voorbeeld opdrageri.

Kalender
15 A pril: Gouwdag der VI. M eisjes.
6 Mei : Landdag Kester.
17 M ei: V laginhuld iging te Okegem
20 M ei: Inhuldiging Vlaam sch Huis 
hielt.
20 Mei : Inhuldiging V laam sch Huis
oil.
10 Ju n i: A lgem eene betooging te 

alst.
11 J u li :  V laam sch-nationale hoog-

5 Oogst : B egroetingsdag Roosen- 
el.

D iks-

LANDDAG TE KESTER
op 6  M e i 1 9 8 8

T e k s t  d e r  r o n d  g e s t u u r d e  U l t n o o d i g i n g e n  :
MIJNHEER DE VOORZITTER,

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

De voorvallen van verleden jaar hebben het bewijs geleverd dat de Belgische 
overheid den Landdag dood w ill .

Wij ziin de meening toegedaan dat de Landdag kan dood gaan, niet door het 
opzet der Belgische regeering, maar alleen door den wil of liever door het gebrek 
aan wil ran het V'aamsch-Nationale Vlaanderen.

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

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

wezig te zijn, op voormeMen datum, te 2 uur namiddag ln de dorpskom en verzoe
ken U. hieraangehecht toetredingsbuüetijn te willen sturen aa> het adres van onder
getekende. Met de meeste hoogachting,

STAF DECLERCQ, Vi. N volksvertegenwoordiger
N. S. -  H“t Inrichiinsskomitelt deelt mede dat er 2000 fr. premies zullen uit- 

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

naar19 Oogst : Bedevaart 
uide.
September : V laginhuld iging te Her- 
le.

Het zomeruur
Het staa t thans vast dat, naar het 
orbeeld van F ran krijk , de zomer- 
reken ing in B elg ië zal aanvangen 

den nacht van 14 tot 15 April.

Nogal verschrikkelijk
; ele lezers zullen zich zich nog her- 
eren hoe de katho lieke partij voor 
laatste  k iezing de V iaam sche na- 

nalisten bekam pte met «op zooveel 
tingen w aren  zij zooveel keeren 
^ezig».
"enige weken geleden waren er op 
kam erz itting  van de 78 katholie- 
67 afw ezig.

>p een andere z ittin g  schitterden 
ook door hun afw ezigheid  w aar- 
r art. 298 werd afgeschaft en de 
tscheidingen worden in de hand 
erkt.
e katholieken zulen voor den vol
den keer iets anders moeten vin- 
als de vuiligheid van W ullus of 

boekje van m. Van Isacker. 
e V laam sch N ationalisten integen- j 
zullen er voor zorgen dat de ka- 
eke vertegenw oordigers iets on- 
den tand krijgen  dat niet van de 

is. i

Geruchten in omloop.

1. De B urgem eester van K ester, op 
aanraden van Brussel, zal den Land
dag opnieuw verbieden!

2. Twee honderd gendarm en te 
paard en te voet zullen het dorp be-

? zetten !
3. De herbergen van het dorp zullen 

dien dag gesloten worden !
4. W ie de Leeuw envlag durft laten  

wapperen zal ingerekend worden !
5. De groepen VI. N ationalisten zul

len aan de verschillende ingangen van 
het dorp tegengehouden worden !

BERICHT.

V alt nu te bezien in hoeverre die 
geruchten waarheid bevatten. W at er
ook van zij :

1. Verbod of geen verbod 5 tw ee hon
derd of tw ee duizend gendarm en... 
DE LANDDAG GAAT DOOR !

W ij herhalen h e t: noch de b u rge
m eester van K ester, noch Brussel 
KUNNEN zulks beletten !

2. De hongerigen zullen gespijsd en 
de dorstigen gelaafd  worden !

3. De Leeuw envlaggen zullen w ap
peren lijk  vroeger !

4. Om K ester af te sluiten zijn  er 
14700 gendarm en noodig en dan staan  
ze nog op een m eter afstand van me
kaar in een enkel rij !

5. Tot op heden 2 April, kwam en 
de toetredingen van 61 VI. Nat. groe- 
peeringen binnen! W est-V laanderen, 
Oost-Vlaanderen en Brabant staan 
aan de spits. Antwerpen verroerde 
nog niet, tenzij een paar bonden !

Van de Viaam sche N ationalisten 
zelf zal het nu afhangen of de Land» 
dag dood g aa t en B russel zijn zin 
k r i jg t !  i

Óp 6 M ei van dit ja a r  moet B russel 
de ervaring  opdoen, of JA  DAN ! 
NEEN, het V laam sch - N ationale ' 
V laanderen e r  in berust zich de v r ij
heid van betoogen en van op s traa t te 
komen te laten ontzeggen !

Dit weze dan ook het doel van den 
Negenden Landdag !

STAF DE CLERCQ, | 
VI. Nat. V olksvertegenw .

De deelname der christen demokraten aar de regeering 
Jaspar II. beschreven we als ’n vui?

Duidelijker dan ooit is dit gebleken uit de besluiten, 
EENPARIG door d - gtmengd»1 L'gercommissie geno
men.

De christen demokraten, de verraders van den volkswil,

Poullet, E. P. Rutten, Vanhoek 

G. BO SSUYT
hebben zich geschikt naar d^ grillen van den Belgische* 
Legerstaf. DE G EN ERW LS KREGEN HUN ZIN !

In plaats van zes naandendienst krij en wij :
Storttere kaders, dat is : meer officieren en o deroffi- 

cieren, meer kanonnen, nieuwe mitrailjeuznn, bommen 
werpers, njeu ve tanks, rieuwe forten, enz , met he‘> ge
volg : nieuwe belastingen.

In plaats van gewestelijke indeeling niet Waalsche e? 
Vhimsche legerdivisies krijgen «vjj :

De m esterscbao van de Waahche officieren over 
onze duizende Vlaamsch • piotten, met als gevolg: 85 %  
der dooden en invalieden in den eerstkomenden oorlog !

Evenals de socialisten hebben de christen demokraten 
hun sporen verdiend. W EG ER WEE! ! !

■-M

S T A D S N IE U W S
Apothekersdienst.
’s Zondags is m aar ééne apotheek 

van stad open. Apotheker van dienst : 
F lorent Lalem an, B rugstraa t.

M aandag is de apotheker van dienst 
M ichel Verhamme, R oeselaerestraat.

Pensioenkaarten.
De leden geboren in de maand 

M aart dienen hun sto rtingskaart in 
te brengen tegen 15 April ten a lle r
langste. Die begeren een vrije  storting 
te doen hebben daartoe nu ook ge le 
genheid.

Wie heeft nog geen loten voor den 
prächtigen tombola op Beloken Pa
schen? Maak spoed.

Adv. Hoornaert in ’t VI. Huis.
K laar en duidelijk, gesteund door 

feiten en cijfers, toonde adv. Hoor
naert ons Z aterdag 1.1. aan dat er in 
B elg ië geen am nestie kan komen en 
dat w ij V lam ingen in ons eigen land 
steeds gefopt en bedrogen worden.

Am nestie komt er niet, zegde spre
ker, omdat de franschgezinde finantie 
die ons land bestuurt, het ver beneden 
haar w aardigheid  zou achten toe te

geven op de verm etele v raag  van een
4 millioen V iaam sche onnoozelaars ! 
W ilt g ij am nestie zorg dan eerst dat 
g ij een macht wordt, dan zult g ij, des
noods met geweld, am nestie kunnen 
eischen.

In het tweede deel van zijn belang
rijke rede toonde spreker ons aan hoe 
het Belgische hof, de m inisters en 
gansch onze opeenvolgende regeerin- 
gen, onder den dw ang dierzelfde 
franschgezinde finantie, onbekwaam 
onbekwaam zijn ons volk op een doel
m atige m anier te besturen, m aar 
enkel en alleen moeten dienen om de 
steeds vraatzuchtige belangen 
finantie te dienen.

Spreker ontleedde enkele posten 
van de jaarbalans der «Société Géné
rale de Belgique» van 31 Dec. 1926 en 
hij kwam tot de bestatig ing  dat die 
echt Belgische m aatschappij op haar j 
portfolio waarden alleen ongeveer" 
15;000.000.000, zegge v ijftien  m illiard, 
min aangeeft dan haar fe ite lijke  w aar
de ! Probeer nu m aar eens om op uw 
belastingsaangifte  eenige duizenden 
franken te verduiken en dat de kon- 
tro leur het te w ete komt !

Om te besluiten wees spreker er op 
dat alleen zelfbestuur voor V laande
ren ons kanredden u it de hachelijke 
positie w aarin  de Belgische finantie- 
mannen ons gedompeld hebber. j

Om tot zelfbestuur te komen is o r
gan isatie  noodig, w ant uit de o rgan i
satie  g roeit de macht en die macht 
is het die V laanderen zal redden.

Die prachtige rede van advokaat 
H oornaert heeft ongetw ijfeld  een 
sterken indruk nagelaten op gansch 
de vergadering  en het w are zeker te 
wenschen konden die woorden g e 
drukt worden om in ruim ere m ate 
onder het volk te verspreiden.

Onderscheiding.
W ij vernemen dat de tooneelm aat- 

schappij «De lustige Vrienden» in den 
prijskam p uitgeschreven door « De 
teegbare H erten» te Roeselaere, den 
derden prijs behaald heeft. Juffrouw  
Antoinette Van Cesien bekwam den 
prijs van beste speelster en den heer 
Gerard Strobbe eene melding van ver
d ienstelijke speler.

Volgens het vers lag  hebben zij het 
hoogste punt bereikt in het dram a, 
vari al de mededingende m aatschap
pijen.

W ij wenschen aan de maatschappij 
en aan haar bekroonde leden herte lijk  
proficiat !

Vlaamsch Kruis.
Voor Z aterdag 21 April is er een 

u iterst belangrijke spreekbeurt in ’t 
vooruitzicht.

De heer Lode Van Mierop, hoofdop
ste ller van het tijd schrift «V olks
kracht», uit Noord-Nederland, zal in 
het V laamsch Huis een voordracht g e 
ven over «De voorwaarden tot een 
ge lukk ig  h uw e lijk ; een goed huw elijk  
en een gezond nageslacht».

Tot die voordracht zijn  a l onze 
stadsgenooten boven de 18 ja a r  u it- 
genoodigd. Aan de leden van het VI. 
Kruis zullen speciale plaatsen voorbe
houden worden.

De voordracht zal om 7 ^  u. stip t 
beginnen.

Viaamsche harmonie. Tombola.
De prachtige tombola gegeven door 

en ten voordeele van onze harmonie, 
gaa t dus door op 15 dezer, zijnde B e
loken Paschen. Het wordt stilaan  tijd  
dat we eens de prijzen bekend maken. 
Keus en verscheidenheid is er zeker 
genoeg, en de degelijkheid  la a t niets 
te wensthen over. O ordeelt:

1 prijs : een velo.
2 p r ijs : een keukenstoof.
3 prijs-: een paar vrouwbottienen.
V erder: een s tr ijk ijze r  (e lec tr iek )

met toebehoorten, een bedtapijt, een 
scheermes, een tafelk leed , een fanta- 
sie-inktpot, 2 gedraaide kapstokken, 
een gebeeldhouwde leeuw , 6 huisbors-
deurtap ijt, saucissen; een groote dóos 
pralinen, een «pêle-m cle» voor por
tretten , een album, een paar schoenen, 
2 pakken chocolade, 6 dweils, een 
m arktzak, een doos biscuiten, een 
doos toiletzeep, 2 koekebrooden.,. een 
aangenam e verrassing.

Deze prijzen zijn tentoongesteld in 
de bovenzaal van ’t V laamsch Huis op 
2® Paaschdag vanaf 9 uur ’s morgens.

Dat m aakt samen om trent 30 p r ij
zen en 30 ge lukk ige w inners !

Het overgroote deel van de loten is 
reeds u itverkocht, en w ie dat lijs t je  
aandachtig overziet zal «goesting» 
krijgen . W e raden dan ook de lie f
hebbers aan zich te spoeden. Het klein 
restje  van de loten sm elt w eg  lijk  
sneeuw voor de zon, en w ie zich niet 
haast zal te leurgeste ld  worden.

H ierbij richten we ook een dank
woord tot al de onze vrienden koo- 
pers en ijverige  verkoopers. Het b lijft 
echter niet bij woorden, de m uzikan
ten zullen dit bew ijzen. H aast u dus, 
indien ge nog loten w ilt bekomen.

Trekking van den tombola op Be
loken Paschen, te 5 uur namiddag.

Lees aandachtig onze prijzenlijst en 
zorg dat ge nog uw deel van de rest 
der loten hebt.

Gemeenteraadszitting van 30 Maart.
1. O ndervraging M. Dewaele nopens 

het ongeval in de B rugstraat.
W ordt verwezen naar de geheim e 

zitting.
2. K erkreken ing H. H art 1927. 
W ordt algem een aan genomen min

tw ee onthoudingen (soc ia listen ).
3. De sekretaris geeft lezing van 

den kastoestand.
^ 4 . Rekening N ijverheidsschool 1926

W ordt algem een aangenomen.
5. De begrootingen. 
Nijverheidsschool, V rije vakschool,

I hiushoudklas, borduur en naaiw erk,
• w'orden algem een aangenomen.
! De begrooting van de landbouw

school eveneens min tw ee onthoudin
gen (m iddenstanders).

6 . B rief goeverneur. B elasting  wed
den, loonen en pensioenen.

Na u itleg  van den heer burgem ees
ter, worden de opcentiemen op wed
den enz., verm its deze niet meer toe- 

der j gepast worden, met algem eene stem 
men afgeschaft.

7. W ijz ig ing  belastingsreglem ent op 
het lcassijden van straten .

Volgende w ijz ig ing  werd algem een 
aangenomen :

Degenen die betalen binnen de 
maand na het ontvangen hunner reke
ning, zien deze verm inderen met 1/10 ; 
degenen die betalen binnen de twee 
ja a r  zijn  ontslagen van het betalen 
der interesten.

Verders kan de reken ing vereffend 
worden in tien ja a r , m its van af het 
derde ja a r  een in térest te betalen van 
8 t.h.

De belasting  op de çaanpaden moet 
vereffend worden binnen de drie 
maand.

8 . Goedkeuring rooiingsplan openen 
nieuwe straten .

Het plan wordt goedgekeurd voor 
het openen der s traa t voortloopende 
van de O m m egangstraat naar die 
Heye.

9. Goedkeuring lastenkoh ier en be
stek m aken onderaardsche duikers 
A m eyestraat, N ederweg," enz.

Dit a lles wordt algem een goedge
keurd. Het betreft het leggen  van dui
kers in A m eyestraat, M olenweg, Ne- 
derw eg van aan het kerkhof tot de 
K ruisp laats, verders de verbinding 
langs de A lbertlaan , V redestraat naar 
den siphon bij den vaart.

10. Goedkeuring kistenboek en be
stek  kassijw erken .

Eveneens algem een goedgekeurd, 
dus zullen de nieuwe straten  tusschen 
Meenen en K ortrijk straten  onmiddel
lijk  gekasseid  worden, alvorens er zal 
gebouwd worden.

11. Voetpaden.
Er zullen voetpaden gelegd  worden 

in cem entdallen op de Vandenbogaer- 
delaan, Ommegang- H. H ert- en O.L. 
V rouw straten .

12. Leening gem eente-krediet.. — 
W ijz ig in g  bestemming.

Aangenomen.
13. Landbom vwegen; beperken v e r 

voer.
Aangenomen.
14. Overwelven gedeelte der M ane- 

ghembeek. A anvraag  door Ghekière 
en Co.

W ordt algem een toegestaan.
In de geheim e z ittin g  wordt beslo

ten de toelagen aan de m utualiteiten 
te w ijz ig en : er zal een vaste toelage 
gegeven worden van 0,60 fr. per kind 
in de plaats van gansch de kinderbij- 
drage, af. te betalen voor de, hu isge
zinnen van v ier en meer kinders, be
neden 14 iaar. Verders komt de stad 
tusschen in de operaties met 10 t.h. 
tot de som van 800 fr. maximum ope
ratiekost, in p laats van 500 fr.

Lees aandachtig onze prijzenlijst en 
zorg dat ge nog uw deel van de rest 
der loten hebt.

GELD TE BEKOMEN
op vasten eigendom, om huizen te koo 
pen, om te hou «en, om yronden of m< er 
sehen te koope'-, om handel of nijverheid 
uit te breiden; alle gewerschie en zeer 
voordeelige voorwaarden.

Bij '-»ndere voorwaarden voor landbou
wers Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be 
schikbaar.

Scnrijven of zich wénden naar
JULES DENYS, 

Wantje Plefptstrpn» r>r 40. Iseghem.

BURGELIJKE STAND 
Geboren:

M annelijk 2 ; V rouw elijk  4 — 6 .
OverK jdens :

Idetté V ansteenkiste, 7 m. d. v. R. 
en Aug. Vannemis.

Rachel V erschätze, 15 j. d. v. Gust. 
en Florina Vanbeylen.

Henri Desmet, gen. 27 j. echtg. Lud. 
M eyghi.

Huwelijken :
Aloys Perneel, borstelm . en Herm. 

V ervaecke, bottienst.
M ichel Verleden, schoenm. en Rach. 

Herman, bottienst.
Bericht.
Op M aandag 2e Paaschdag, zullen 

de bureelen van den B urgerstand ópen 
zijn van 9 tot 10. uur enkel voor de 
aangifte^van geboorten en overlijdens.

Trekking van den tombola op Be 
loken Paschen, te 5 uur namiddag.

Wie heeft nog geen loten voor den 
prächtigen tombola op Beloken Pa
schen? Maak spoed.

geoorloofde middelen aan dpn voor
u itgang  van ons Vlaam sch Nationaal 
Vakverbond, en toch zijn we, en w il
len we geen oorzaak zijn, van domme 
verdeeldheid w aar het op de verde
diging van ons levensrecht aankomt. 
Daarom zijn we steeds bereid tot een 
eerlijke  sam enw erking. O ngelukkig 
is die voorzitter nog te zeer verpoli
tiek t, om (n iettegenstaande hij, als 
Belg, vereenigden Belg, afstam m eling 
van de dappersten a lle r G alliërs, zich

■ zelf onm achtig voelt), op ons en onze 
vereen ig ing beroep te doen!

En toch komt die dag, heer voor
z itter !

ARDOYE-COOLSKAMP
Mannen! H oera!!!
Ondanks ten laste r sedert het be

staan onzer vereen iging, rond ons per
soonlijk, en rond onze w erk ing  ver
spreidt, gaan we dag aan dag vooruit !

Nog een duw ke! en ons 150® lid is 
opgeschreven ! ! Als we w illen  g e 
beurt dat nog in den loop van de 
maand^April ! W ie helpt er mee ? '

Ze zijn knock-out!
Onze tegenstrevers ! De mannen die 

eischten dat we aan den leiband lie 
pen, en dien eisch wilden gestand 
doen, door met ons on tslag  in hunne 
vereen ig ing te dreigen ! Zonder te 
spreken over ’t gene er zich telken 
Zondag in hun zeer ch riste lijk  lokaal 
afspeelt, tusschen al die zeer christe
lijk e  heeren (ijd e le  beurzen maken 
dolle zinnen). Zal een eenvoudig feit 
u hunne verslagenheid bew ijzen !

’t Gebeurde in de week van 19 tot
25 M aart. Een w erkm an oordeelde 
redenen tot k lagen  te hebben aan
gaande de voorwaarden w aarin  hij 
verplicht was te w erken. A ls gesyn- 
dikeerde legde hij z ijn  k lacht neer 
bij de voorzitter z ijner vereeniging, 
die beweerde niet te kunnen tusschen- 
komen. De w erkm an vroeg waarom  ? 
en kreeg  ten antwoord dat z ij (de 
vereen ig ing) en hij (de voorzitter) 
onm achtig waren sedert Leeuwen en 
Leeuwinnen op zoo ’n erge m anier de 
vereenigingsm acht gebroken hadden !

Proficiat ! Dat is ten m inste beken
nen dat w ij ’11 macht worden ! En die 
bekentenis g e tu ig t van ’n echte .ver
slagenheid, trouwens, de voorzitter 
schijnt te vergeten dat w ij altoos be
reid zijn, n iet a lleen lijk  om op te tre 
den voor de belangen van onze leden, 
m aar ook om de belangen van alle 
vereenigde w erklieden, te verdedi- 

W ij groeien, en we werken met alle

DIKSMUIDE

De inhuldiging der v lag  van de 
VLAAM SCHE FANFARE, afdeeling
V.O.S., g aa t nu bepaald door op Zon
dag 13 Mei, in plaats van op S inksen
dag, aangezien deze dag voor vele 
afdeelingen n iet paste. W ij z ijn  dan 
ook ste llig  overtuigd dat heel W est- 
V laanderen dien dag te Dikstnuide zal 
zijn om feest te  vieren met de V laam - 
schc oud-strijders u it Diksmuide, die 
a ldaar een gew eld igen kamp te voe
ren hebben. De toelage door den V.O.
S. aan het stadsbestuur aangevraagd , 
is, verworpen geworden door a l de 
stàatskatho lieken  en al de liberalen. 
Doch ’t en doet er niets aan. Ons feest 
g aa t door, tot sp ijt van w ie ’t benijdt.

Vossen en V iaam sche strijders, den 
13 Mei verwachten w ij u te D iks
muide !

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 8 Aprit, Hoogdag PASCHEN 
Maandag 9, 2e Paaschdag, afgestelde 

Heiligdag.
Dinsdag 10 Mis van den dag. 
Woensdag 11, van de Octaaf. 
Donderdag 12 »
Vrijdag 13 » Laatste kw.
Zaterd ag, 14 *

Socialé Syndikate

KRONlcJK
ISEGHEM.

Bij d e bouwwerkers.
Den 14n M aart vroeg onze vereeniging 

per brl ve aan den Bazenbord der bouw 
f ij verheid eene verho’ -ging van 25 ctm 
per uur voor de werklieden uit de bouw 
nijverheid.

Den 28n M aart hernieuwden we ons 
schrijven, opnieuw de noodzakelijkheid 
dezer verhooging aantoonerde. In datum 
van 4n April ontvingen we volgend 
antwoord :

Isegem,4n April 1928. 
M ijnheer De Clercq, se c r e ta r is  van 
h et Vrij Kr. Syndikaat. Ma/ktsir

In antwoord op uw schrijven van 28 3 
II., heb ik de eer u te laten weten alsd<>t 
In de vergadering van 2n April besioten 
w- rd de gevraagde loonsv-rhoogirg van 
25 ctm. per uur toe te staan van af 4n 
April eerstkomende.

De vergadering drukte nogmaals der> 
wersch uit opdat gij zoudet helpen zor 
gen om in den omtrek hetzelfde loon te 
doen uitbeialen ten einde onrechtvaar 
dige concurentie te ontgaan.

Intusschen aanvaard enz ...
N mens den Bazenb, der Bouwnijverheid : 

De Schrijver,
Get. M. Bruysse.

De loonen der metsers en timmerlieder 
worden aldus gebracht op 4 fr. per uur.. 
Deze de? dienders op 3,25 fr.

Aan de werklieden nu te zorgen dat 
deze loonen overal betaald worden. 

W ie deze loonen niet mocht betaald 
zijn, wordt verzochl onmiddellijk de 
vereeniging te verwittigen. 

Bij d e Textielbewerkers.
De werklieden der firma Vanwtberghe 

klagen over de samenstelling van hn" 
tarief, aangezien ze moeilijk met h t 
vereischte getal het vastgelegde mini 
mumioon bereiken.

De Demokratie is  ’t  land m eester I ?
B elast n g  op d e loonen .

De belasting op de loonen is sederf 
l n April opnieuw verhoogd. W ie seder* 
l n O >f/st 1927. niet meer verdiende dan 
een bepaalde som w is van belasting ont
slagen. De vrijgestelde minimumloonen 
nebben we in vorige nummers, reeds 
meermalen medf gedeeld. Deze die meer 
verdienden betaalden s ' chts den iielft 
van de be'astir g die ln 1926 wf rd vastge- 
pteld ’t is dat laatste dat nu eene be- 
la grijke verandering ondergaat. Seder* 
l n April zullen die niet meer den helft 
maar de 8/10 der in 1926 aangedulde 
sommen moeteD betalen.

De vrijgestelde looDen zijn voor Ise
ghem :
Gehuwde vrnuw in gemeenschap leven * 
persoon per week. 100 fr
Alleen levend oersrson 
Met 1 ten laste 
Mef 2 ten laste 
M i 3 ten laste
M^i 4 ». !. (waarvan 2 kinderen)
M* t 4 t. 1 (waarva> 3 kind^re )
M t 5 f. 1 (waarva»' 3 kinderen)
M <5 1 (w n 'v a n  4 kinderen)
Met 6 t. I. (waarvan 4 kinderen) 
Met 6 t. !. (waarvan 4 kinderen)

114 fr
144 fr 
174 fr. 
204 fr 
234 fr 
250 fr 
280 fr 
297 fr.. 
327 fr.. 
297 fr



Voor Emelghem (m in d. 5000 imv.) 
Gehuwde vrouw of in gemeenschap 

levend persoon per week fr. 77 
A lleen levend persoon

De beteekenis van 10 Juni
87

M et 1 ten laste 110
M et 2 ten laste 133

M et 3 ten laste 1S6
M et 4 t. 1. (w aarvan2 kind.) 179 

M et 4 t. 1. (w aarvan  3 kind.) 202 
M et 5 t. 1. (w aarvan  3 kind.) 225
M et 5 t. 1. (w aarvan  4 kind.) 248
M et 6 t. 1. (w aarvan  4 kind.) 271
M et 6 t.l. (w aarvan  5 kind.) 317

Voor de gem eenten met 5.000 tot
15.000 inwoners (u itzondering voor 
Iseghem )

Gehuwde vrouw of in gem eenschap 
levend persoon, per w eek fr. 87 
A lleen levend persoon 96
M et 1 ten laste 121
M et 2 ten laste 147
M et 3 ten laste 172
M et 4 t. 1. (w aarvan  2 kind.) 197
M et 4 t. 1. (w aarvan  3 kind.) 218
M et 5 t. 1. (w aarvan  3 kind.) 243
M et 5 t. 1. (w aarvan  4 kind.) 264
M et 6 t. 1. (w aarvan  4 kind.) 290
M et 6 t. 1. (w aarvan  5 kind.) 333

Voor hen die hooge're loonen of 
wedden verdienen dan . deze hier ver
meld. blijven de oude roosters in voe
ge, doch het af te houden bedrag 
wordt met 2/10 verminderd, is dus 
8/10.

W erklieden, knipt dat uit en bew aar 
het.

T H I E L T
Op Zondag 2 0  Mei 
inhuldiering van het 
* ‘ Vlaamsch Huis ,,

T E  A.A.JLST M u z e

Eene Lijfrente vnnr or Berms

De kap itaalinzam eling voor het uit- 
keeren van eene lijfren te  aan Dr 
Borms, door het Bormsfonds aange
vangen op 8 M aart 1.1., heeft reeds
50.000 frank overschreden. Een w aar 
succes dus ! Thans is een eerste reeks 
steun lijsten  en steunbons in omloop 
gebracht. Over gansch V laanderen 
zijn de vertrouwensm annen van ons 
Fonds met de kap itaalinzam eling be
z ig ;

Tegen 14 April a.s., 5ÖC verjaardag 
van Dr BORMS moeten de eerste
100.000 frank bereikt zijn.

Geen enkel V lam ing blijve ten ach
ter bij dit wrerk. Personen of Vereeni- 
gingen, w elke propagandam ateriaal 
wenschen te gebruiken (lijsten , steun- 
bons, omzendbrieven, strooib iljetten 
of kunstp lakbrieven)'w enden  zich tot 
het BEHEER VAN HET BO RM S
FONDS TE M ERKSEM .

Stortingen kunnen altoos gesch ie
den op : Postcheckrekening 2079.79
Bormsfonds, M erksem , op onze loo-

Eende rekening op devolgende ban
en : A lgem eene Bankvereeniging,

Bank voor Handel en N ijverheid, 
Handelsbank, A lgem een B elegg ings
kantoor, De Twentsche Bank te R ot
terdam .

Vlamingen gedenkt uw 

Nationaal Fonds.

L. W. — De V ereenigingen kunnen 
ons de grootste diensten bew ijzen bij 
de kap itaalsinzaineling. W ij zijn er 
van overtuigd dat niemand aan dit 
w erk , dat w ij aan het offer van Dr 
BORM S verschuldigd zijn, zal w illen 
te  kort komen. R egelm atige afreke
ning der ontvangen stortingen is ge- 
wenscht.

W ij herinneren de Vereenigingen 
er aan, dat de gunstig  gekende too- 
neelgroep «H et Nieuw lo o n ee l» , Ak- 
kerghem laan, 82 te Gent, zich ter be
sch ikking houdt, zoowel voor tooneel- 
avonden als voor tooneeluitvoeringen 
in open lucht, ten voordeeie van ons 
Fonds. Alleen reis en verblijfkosten 
dienen vergoed. Eene eerste opvoe
ring  te S t N iklaas bracht ons 600 fr. 
op.

De begoocheling der gelijkheid  in 
rechte en in feite is sedert lang  bij 
om het even w elke V laam sçhgezinde 
verdw enen ;... sedert lang  zal b ij U, 
als bij allen w ie de liefde tot eigen 
volk bezielt, de overtu iging  geboren 
zijn dat België , het centralistische aan 
F ran krijk  geknechte België , V laande- 
rens vrijheid , V laanderens w e lvaart 
en ontw ikkeling in den w eg  s ta a t...

] En allen die dit aannemen, moeten 
; in bewondering staan , moeten met 
j w aardeering  opzien naar het vooruit- 
j zicht, den bewusten durf, den ba'an- 

b rekersstrijd  van degenen die in de 
bangste uren van het nog kort-voor- 
bije verleden, in de m oeilijkste voor
waarden, den sprong naar de vrijheid 
hebben gew aagd ...

Dat ze niet lukten, dat een samen- 
loopen van omstandigheden hen in ’t 
gevang of in de ballingschap heeft 
gebracht, doet geen afbreuk aan de 
schoonheid van den idealistischen 
strijd  w aarin  de aktiv isten  de vervu l
ling van hun Vlaam schen plicht heb
ben nagestreefd.

En het wordt tijd , dat in het poli
tiek  en niet politieke koor dat om 
am nestie v raag t, wrij allen onze stem 
verheffen om, naast onzen eisch voor 
am nestie ondubbelzinnig te laten  b lij
ken dat, n jft de opportuniteit van een 
algem eene kw ijtscheld ingsm aatrege l, 
n iet het hum anistisch voorbeeld van 
een naburigen s taa t ons leidt, m aar 
dat we, ouderen en jongeren uit het 
herlevende Vlaanderen, met tiendui
zenden reeds solidair staan met de 
daad van gisteren.

Deze u iting  van so lidarite it door de 
m achtigste élite u it V laandren, weze 
onze hulde aan al de bekenden en on
bekenden die hun plicht hebben ge 
daan, tot hen die de vervo lging heb
ben gedragen  door alle leed, in allen 
tegenspoed.

Het is hoog tijd  dat men verneme, 
binnen ^n buiten onze grenzen, dat 
het w erk  der aktiv isten  niet nutteloo-s 
is gew eest, w ant dat een macht g e 

reed s taa t om de «naaste m aab  te 
zege-lukken.

Voor deze grootsche uiting vinden* ------- - - - " 1* •digu
feesten van het grootste en schoon*

Gangbare muntstukken.
ï «i

we de gelegenheid bij de Inhuldigings-

ste Vlaamsch Huis van Vlaanderen, 
op 10 Juni a.s. te Aalst.

10 Juni worde dan ook een kracht* 
proef aan dewelke elke nationalis
tische kern of afdeelmg uit Vlaande
ren meewerke.

Dat er geen georgan iseerde afdee- 
ling bestaat op sommige gem eenten, 
m ag geen belet zijn : men richte de 
reis in ; de drie of vier deelnem ers 
vormen de kern die morgen de taak  
zal aanpakken.

H et Inrichtingskom ite it doet nog
m aals een beroep op w ie fotos van 
Vlaam sche Huizen, van betoogingen, 
m eetings, VI. koppen bezitten, op de
gene die in het bezit z ijn  van v lug 
schriften, boeken, b e langrijke  stu k 
ken betrekk ing hebbende op onze be
w eging, om die w el te w illen in leen 
stu ren ; het korriiteit b lijft veran t
woordelijk voor term ijn  van terugbe
zorging, voor den goeden staa t w aa r
in alles zal worden teruggekeerd .

Opdat de deelnemende afdeelingen 
hun voorzorgen zouden w illen treffen, 
vestig t het inrichtend kom iteit er van 
heden af de aandacht op, dat het d ra
gen van spandoeken ten zeerste aan 
bevolen w ord t.

Het is k laar dat deze a ltijd  ern stig  
en deftig  dienen gehouden te worden 
als het k arak ter zelf der betooging 
en liefst zoo sprekend m ogelijk voor ' 
wat tekst en vorm betreft, zoodanig ; 
dat ze propagandistisch w erken bij ^ 
doortrekken door de stad.

Het Inhuld igingskom iteit houdt 
zich ter beschikking om wenken te 
geven in dienzin, ten einde een beetje 
verscheidenheid te verkrijgen.,

Namens het Inhuld igingskom iteit 
«V laam sch H uis», M olenstraat, 57 

A alst.

Voor het bouwen van nieuwe Woningen
Verleden week heeft de Senaat in 

eerste lezing tot w etsontw erp goed
gekeurd tot bevordering van het bou
wen van nieuwe woningen door tijde
lijke  kw ijtscheld ing van grondbelas-
tin?\ .W ij laten hier den tekst volgen van 
het ontwerp, dat D insdag in tweede 
lezing behandeld werd.

Art. 1 . par. 1. — Gedurende tien ja a r  
wordt kw ijtscheld ing verleend van de 
grondbelasting op ae nieuwe wonin
gen, w aarvan de eigenaars bew ijzen 
dat de bouw aangevangen w'erd na 31 
December 1927 en die betrokken w or
den voor 1 Jan uari 1931, in zooverre:

1. Deze woningen door de Be- 
scherm com iteiten voor goedkoope 
woningen erkend werden als beant
woordend aan de m inim avereischten 
van hygiene en bewoonbaarheid be
paald bij koninklijk  besluit ;

2. H aar kadastraa l ifikomen niet 
meer bedraagt dan :
1,500 frank in de gem eenten m et min
der dan 5,000 inwoners ;

2.000 frank in de gem eenten van
5.000 tot en met 14,999 inw oners;

2,500 frank in de gem eenten van
15.000 tot en met 59,999 inw oners;

3.000 frank in de gem eenten met
60.000 inwoners en meer.

De voor de supertaxe vastgeste lde 
rangsch ikk ing der gem eenten is te 
dezer van toepassing.

Voor de toepassing van de k w ijt
schelding, wordt, gedurende het tien- 
-no ipS  äu iu 3>{3j  uaaJä ‘dirjspfi; JSu&f 
den met eenige verhooging van inko
men die niet een vierde van het aan
vankelijk  kadastraa l inkomen over
schrijdt.

Par. 2. — De bij p aragraaf 1 aan 
geduide m axim a worden met 500 fr. 
verhoogd, wanneer de woning tot be- 
roepsgebruik bestemde bijgebouwen 
bedraagt w aarvan het kadastraa l in
komen ten m inste dit bedrag verte
genwoordigt.

Par. 3. — De kw ijtscheld ing voor
zien bij dc eerste p aragraaf s laat zoo
wel op de hoofdsom der belasting  als 
op de biikomende opcentiemen, onver
minderd het recht der gem eenten een 
taxe te vestigen op de nieuwe gebou
wen die dit voordeel genieten. Zij 
s laat op de buitengewone grondbe
lasting , doch komt niet in aanm erking 
voor de toekenning van andere voor- 
deelen gegrond op de belasting  of op 
het inkomen.

Par. 4. — W orden als afzonderlijke 
woningen aang-ezten en kunnen fiscale 
kw ijtscheld ing genieten de afgeschei
den gedeelten van gebouwen met ta l
rijke  woongelegenheden, zoo het k a 
dastraa l inkomen van elk dezer g e 
deelten het bij de paragrafen  1 en 2 
aangeduide inkomen niet overschrijdt.

Par. 5. — M ogen eveneens k w ijt
schelding genieten in de p raragrafen  
1 en 2 voorziene voorwaarden, de 
kro tten  en de ongezonde huizen die, 
na 31 December 1927, grondige w ijz i
g ingen hebben ondergaan, bij konink
lijk  besluit te bepalen.

A rt. 2. — Van het voordeel der 
kw ijtscheld ing worden u itgeslo ten :

1. De woningen toebehoorende aan 
de bouwm aatschappijen erkend door 
de Nationale M aatschappij voor goed- 
k«ope woningen of door de A lgem ee
ne Spaar- en L ijfren tekas ;

2. De woningen door deze m aat
schappijen aan de particu lieren  met 
w inst eener premie verkocht;

3. De woningen w aarvan  de bewo
ners een Staatsprem ie hebben getro k 
ken ;

4. De gebouwen opgetrokken met 
vergoedingen voor oorlogschade of 
voor brand, alsook de lust- en p le- 
zierwoningen of de zom erverblijven 
en de d rankslijterijen .

A rt. — De R egeering  brengt ja a r 
lijk s  aan de Kamerß vers lag  uit over 
de u its lagen  dezer wet.

De m inister van Financiën brengt 
ter kennis van het publiek dat, aange
zien de internationale overeenkom st 
van 6 November 1885 niet meer be
staat, de niet-gedem onetiseerde B el
gische m untstukken alleen w ettigen 
omloop in het land hebben en aan de 
openbare kassen worden aanvaard.

1. De Belgische goudstukken van 20 
fr.-; 2. Al de Belgische z ilverstukken 
van 5 fr., alsmede die van 2 fr., 1 fr. 
en 50 centiem met beeldenaar van 
Leopold II en A lbert, endie van 2 fr. 
en 1 fr., gedagteekend 1830-1880 en 
met dubbelen beeldenaar van Leopold 
I en Leopold IT; 3. De dubbele fflunt- 
penningsbons in louter n ikkel van 2 
tr., 1 fr. en 50 centiem ; 5. De B el
gische koperstukkeiT van 2 en 1 cen
tiem.

A rtikel 1, 2° lid, der w et van 19 
Ju li 1895, betreffende den omloop der 
bronzen, nikkelen en koperen buiten
landsche m untstukken b lijft van toe
passing op de daartoe aangew ezen na
bij de grens gelegen  gemeenten.

Opslag op de reisahonnementen.

Ze zijn er nog ne keer daar m ee: 
G’hebt een abonnement per ja a r  of 
een weekkoepon om naar uw w erk te 
gaan of ge betaalt een abonnement 
om uw kinderen te laten naar school 
g aan ; binnenkort zult ge opslag be
talen voor de eerste 10 tot 25 p.h., 
voor de tweede 11 tot 16 p.h. en voor 
de derde 15 tot 24 p.h.

M aar de abonnementen van vijf da
gen of tw ee weken, om p lezierreisjes 
te maken die worden afgeslagen  b.v.
130 fr. ineens in Ie k las (een vijfde 
m inder), 70 fr. in 2e k las en m aar 
60 fr. in 3C klas.

En daar zitten Heyman en Carnoy. 
twee dem okratische m inisters, in de 
R egeering  die zulks goedgekeurd 
heeft.

Voor onze kooplieden en handelaars.

De w et van 30 M ei 1924, die door 
het Staatsb lad  van 11 M ei 1927 werd 
bekendgem aakt, bepaalt dat ter g r if 
fie van elke rechtbank van koophandel 
of van elke burgerlijke  rechtbank 
met rechtsm acht in handelszaken een 

I «H andelsreg ister» wordt gehouden 
w aarin  al de kooplieden, private per
sonen of vennootschappen, of zij Belg 
of vreem deling zijn, ingeschreven 
worden zoodra zij in B elg ië een han- j 
delszaak, een filiaal of een bijkantoor '' 
hebben. ;

B ij artik e l 11 van genoemde w et ; 
worden de kooplieden die verzuimen 
zich in het handelsreg ister te laten 
Ir.ftchrijvpii. hpronfd van het Stemrecht , 
voor de sam enstelling van de recht
banken van koophandel.

Daar het nu b lijk t dat er te w ein ig  
inschrijvingen zijn in het handelsre- 

! g is ter heeft m inister Janson een wets- 
i ontwerp neergelegd, w aarb ij strafbe- 
j palingen worden voorzien tegen dc 
; kooplieden die zich naar de voor- 
! schriften dier w et niet gedragen.
! Zoo zal elke koopman, die in het 
, handelsreg ister niet ingeschreven is, 

door de rechters afgew ezen worden 
w anneer hij met eene vordering voor 
den dag komt.

B ij artik e l 7 van het ontwerp w’ordt 
voorzien dat het griffierecht ingesteld 
bij artik e l 9 van de w et van 30 M ei 
1924, tot het vijfvoud zal opgevoerd 
worden, w anneer de inschrijv ing g e 
schiedt tw ee maand na de opening der 
handelszaak.

In artik e l 9 wordt voorzien dat geen 
enkel" koopmansboek zal geviseerd 
worden, zoo de inschrijv ing in het 
Handelsregister niet is geschied.

De kooplieden die, binnen den tijd  
van drie maanden na het in w erk ing 
treden dezer wet, hunne opgaven zul
len gedaan hebben, worden v rijgeste ld  
van de betaling van het vijfvoud van 
het griffierecht.

Dit wetsontw erp werd op 14 M aart
1928 neergelegd en moet dus nog g e 
stemd worden.

Onze vrienden de Franschen.
Het handelsaccoord tusschen B el

g ië en F rankrijk  werd gestem d door 
de overgroote meerderheid van de 
Kamer. Slechts de Vlaam sche N atio
nalisten, een paar katholieke demo
craten en een paar socialisten stein- 
deo er tegen.

Ziehier een paar u ittreksels van 
redevoeringen in de Kamer u itgespro
ken die ons zullen doen inzien hoe 
F ran krijk , onder het goedkeurend 
oog onzer bazen, met ons voeten 
speelt :

1. Woorden van Anseele.
Ondanks de Fransche tarie f verla

g ing  op onze katoenw eefsels, zullen 
de Fransçhe rechten nog 90 tot 300 
t.h. meer bedragen dan de rechten, 
w elke diezelfde w eefsels in B elgië 
treffen. In 1913 verkochten w ij in den 
vreemde voor meer dan 1 m illiard  fr. 
katoenw eefsels, w aarvan slechts voor
6 millioen aan F ran krijk , te rw ijl 
F ran krijk  bij ons in 192/ voor 100 
millioen katoenweefsels invoerde.

2. Woorden van V indevoghel:
W at de weefn ijverheid betreft, 

levert F ran krijk  ons de tw ee derden 
van onzen invoer. Het koopt bij ons 
minder dan Zw itserland en acht maal 
minder dan Duitschland. A ls F ran k
r ijk  van ons voor 1 frank weefstof 
koopt, koopen w ij voor 19 fr. weefstof 
in f ra n k r ijk .

W ij hebben voor 4 m illiard w eef
stof gekocht in 1927, op de 19 1/2 
m illiard die het to taal bedrag van on
zen uitvoer vertegenwoordigen.

De vergeleken rechten op het ge
kaarde garen  z ijn : van F ran krijk  in 
België, in Belgische fran ks: 0.40 tot 
1,00; van B elg ië in F ran k r ijk : 1.43 tot 
6.45 ; voor het gekam de garen  : van 
F ran krijk  in B e lg ië : 1.20 tot 2.50; 
van B elg ië in F ran krijk  : 1.57 tot 8.82.

F ran krijk  kon dus gem akkelijk  ver
der gaan op den w eg der ontlastingen.

Liet vreest de Duitsche mededin
g ing. W ij ook moeten haar vreezen. 
Inmiddels voert V erviers naar 
Duitschland uit. Op een algeheelen 
uitvoer van 173 millioen gekam den 
wollen draad, kochten w ij voor 126 
millioen in Duitschland.

Indien Duitschland zijn productie 
verm eerdert en zijn verkoopprijzen 
verlaag t, 2a l onze industrie er slacht
offer van zijn voor de Fransche n ij
verheid.

De rechten op de w eefsels van reine 
ruwe katoen zijn, va'n F ran krijk  naar 
België, 5 fr. 50 c. tot 16 fr. per k ilo
gram  ; van B elgië naar F rankrijk ,
5 fr. 50 c. tot 56 fr.

3. Woorden van P ie ra rd :

Gij w eet dat gansch het ja a r  door j 
Fransche kunstwerken in groot g e 
ta l in i5eigiè~ worden terTToon gesteld. 
Die werken komen hier bij ons binnen 
onder het regiem  der tijd e lijke  v r ij
stelling. W ordt een w erk verkocht, 
dan heft de schatkist een overdracht- 
taxe van slechts 2 t.h.

Ik betreur zeer dat onze kunste
naars hetzelfde ruim  regiem  n iet g e 
nieten. Behalve voor de tentoonstel
lingen in de groote salons van P arijs , 
zijn de kunstw erken onderworpen aan 
m enigvuldige en tergende tolform ali- 
teiten, en zw are borgsommen worden 
geëischt. Eenige jaren  geleden, bij de 
overzichtstentoonstelling Baertsoen 
te P arijs , beliep de borgsom 100,000 
frànk. Bovendien, wanneer de kunst
werken verkocht worden, bedraagt de 
Fransche w eeldetaxe 12 t.h. Dat is 
overdreven.

4. Woorden van V andevyvere:
De Fransche bescherm ingsrechten 

zijn ta lr ijk . Ook meen ik dat w ij zul
len benadeeld zijn.

5. Woorden van M aenhout:
De landbouwgroep besluit dat de 

Belgische landbouw, van het tolstand- 
punt uit en in opzicht van de munt- 
omstandigheden, door de Fransche 
regeering  nagenoeg behandeld wordt 
g e lijk  in 1910. Zij herinnert er aan dat 
deze tolrechten van 1910 erge op
schudding in de Belgische landbouw-

kringen verw ekten en er een heftige 
strijd  van w eerw raak  uitlokten. Zij 
ste lt vast dat de Fransche landbouw'- 
producten (w ijnen, vroege groenten 
en allerle i andere w aren ), volgens de
zelfde overeenkomst door de B elg i
sche regeering  gunstiger dan vóór 
den oorlog behandeld w’orden.

Anderzijds, rekening houdende met 
het onlangs invoeren van nieuwe b ij
zondere taxes op de weeldeprodueten, 
w ijnen, jonge groenten, enz., meent 
de landbouwgroep der Kamer er den 
nadruk te moeten op leggen  dat, 
tegenover die gunstige bejegening 
van de Fransche landbouwproducten, 
de Belgische landbouw op dit oogen
blik een to lstelsel ondergaat dat min
der gunstig  is dan vóór den oorlog.

En toch stemmen al die menschen, 
uitgenomen Vindevoghel, het verdrag.

De militairen in de burgerlijke 
muzieken.

Aan eiken m ilita ir is het verboden 
deel te nemen aan politieke tw isten  
of p artijstr ijd , ’t zij met openbaar 
zijne meening te uiten, ’t zij met mee
tings of politieke vergaderingen bij te 
wonen, ’t zij met te verkeeren in 
maatschappijen of vereenigingen, 
w aarvan  de strekk ing  van onbetw ist
baar politieken aard is.

De m inister van landsverdediging 
meent verplicht te zijn te beschouwen 
als «m aatschappijen of vereenigingen 
w aarvan de strekk ing  van onbetw ist
baar politieken aard  is» die m uziek
m aatschappijen met politieken naam.

Als dusdanig zal zij ook beschou
wen de maatschappijen die, zonder 
zulken politieken naam te dragen, 
doorgaans meedoen aan stoeten, ver
eenigingen en betoogingen van poli
tieken aard of die hem als dusdanig 
door de territo ria le  overheid zouden 
aangewezen worden.

Kosten der akten van bekendheid.
Lieden van v .e e r  nederigen stand, 

verkeeren soms in de verplichting zich 
ofwel eene ak te van bekendheid ofwel 
een getu igschrift van eigendom aan te 
schaffen, ten einde volgens de eischen 
van het bestuur te bew ijzen dat eene 
som die aan hunne ouders te goede 
kwam , aan hen dient overhandigd in 
hunne hoedanigheid van erfgenam en 
of rechthebbenden. V aak eischt men 
bovendien eene overlijdensakte op g e 
zegeld papier.

Dit is onder meer het geval w aar 
er een saldo van pensioen, wedde of 
loon te trekken valt, ofwel w aar het 
een door de post betaalbare check of 
eene vergoeding wegens oorlogsscha
de geldt.

Vaak gebeurt het dat de onkosten 
uit dien hoofde g e lijk  zijn aan of zelfs 
hooger zijn dan de te ontvangen som.

Eene ak te van bekendheid kost ten 
minste dertig  frank. Eene akte van 
overlijden is onderhevig aan een ze
gelrecht van 6 fr. 5 0 . ______________ _

W aar het schuldvorderingen geldt 
die niet meer dan 600 frank bedragen, 
kan de m inister v rijste llin g  verleenen; 
en elk pensioenbedrag dat niet meer 
dan 300 frank bedraagt kan uitbetaald 
worden op eenvoudige verk laring  van 
het gem eentebestuur.

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

Cadeline-zeep
Te koop in alle anotheken. 

ISEOHEM : Anntheek LALEVUN

* Schoenmagazijn 
R. M e n & e rg t ie -B o u rg e o is
Marktstraat 17, ISEGHEM

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

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgerief. 

Het huis gelast zich met herstellingen.

Van Seven Havelooze 
en Mietje Pamele

m .

En als ze nu een heel einde gegaan  
hadden, zonder een woord te spreken, 
k lare  dat ze alzoo ontsteld en verle-

fen w aren : — m aar Seven toch, zei 
lie t je , en ’t vaagde een trane af met 

den hoek van zijn schorte, wie had er 
zulke dingen durven peinzen ! — Ja , 
M ietje , zei Seven, w ie had er dat ge- 
peisd !...

— En toen S inte P i eter, zei M ietje, 
die brave man, zoo vriendelijk met 
arm e menschen lijk  w ij ! — Ja , zei 
Seven, en zoo zachte neergezet zijn ! 
en zoo beleefd en bed ien stigd !... En 
m eegaan tot aan de deure, Seven, zei 
M ietje.

— Zw ijg, M ietje , zei Seven, voor 
zulke menschen, zou ik  deur ’t vier 
springen ! —

En alzoo kortten  Seven en M ietje 
hunnen w eg, a l nu en dan een woor- 
deke verleggen over al de wondere 
dingen die ze op de bane tegen kw a
men.

Rechte vóór hen, zagen zij de deure 
van den Hemel, die g e lijk  een rijzende 
zonne, in de verte blonk. Al met eens 
zagen ze de deure w agenw ijd  open
slaan. en uit de openstaande Hemel- 
peorte kwam  er een processie van 
duizenden en duizenden Engels en

H eiligen. — Hemelsche deugd 1 zei 
M ietje, Seven, 'k  geloove dat ze ons 
komen inhalen ! — En 't  trok zeere 
zijn mutse w at rechte, schudde zijn 
kleed in de beste voude, en verstak  
de spelle in zijn gebloemden boven- 

j neusdoek. — Seven, zei het, la a t den. 
j opslag van uw  broek neere, knoopt 

uwen frak  toe, en zet uw  k lakke w at 
voorw aarder! — En M ietje  daad bij 
raad voegende, hielp h aastig  heuren i 
Seven w at opsnakken. — ’t 18 te veel 
eere voor menschen l i jk  w'ij, zei 
Seven ; — m aar inwendig z ijn  herte 
k itte lde van blijdschap en preusch- 
lieid.

Intusscheltijd  w as dT ïem elstoet : 
zoodanig genaderd, dat Seven en j 
M ietje gem akkelijk  de H eiligen die 
er in g ingen konden onderscheiden: 
Voren op droeg Sinte Christoffel eene 
vane de grootte van eene scheure- 
poorte, en op die vane een groot w it 
kru is dat blonk ’lijk  de w eerlicht. 
D aarachter kw’am het m uziek, geleid  
en bestierd door S inte Gregoor, dat 
den voois speelde : «W aar kan men 
beter z ijn » ; en dat muziek speelde 
zoo zoete en zoo aangenaam , dat ; 
Seven en M ietje b ijna in niet vergin- j 
gen, zuiver van w ellust en geriot. Op 
het muziek volgde eene zevenkleurige 
regenboge, eene soort van reusacn- 
tige  levende triomfpoorte, gem aakt 
van duizend en en duizenden kleene 
E ngeltjes die door de lucht en door 
m alkander wcm eldca a l voortv liegea, 
•lk  volgen* zijne k leur, en zonder \ 
fatsoen van den bogc of ft order van j

de kleuren te breken. Onder dien 
wonderbaren boge gingen eene macht 
van H eiligen gek leed  met lange sle
pende k le e rs : Seven en M ietje  v er
kenden daar, onder andere, S in t Eloi 
met zijnen gekroonden gouden ham er 
S int Laurent met zijnen roo9ter, S inte 
Apolonia met heur n ijptange, Sinte 
K athriene met heur w iel, en honder
den anderen H eiligen, al even prach
t ig  en koste lijk  gekleed. Op ’t einde 
van dien stoet kwam  er een w agen 
gereden, getrokken  door tw aa lf g e 
vleugelde w itte  peerden, eïi bezet met 
duizenden sneeuw w itte m aagdekens ; 
te midden van dien w agen stond er 
een orgel, van zuiver ivoor, ingeleid  en 
versierd met rood goud, w^aarop S inte 
Cecilia speelde, en al die m aagdekens 
zongen lofzangen, w aarvan  Seven en 
M ietje geen woord en verstonden, 
m aar zoo schoone en zoo welluidende 
dat ze l i jk  balsem  en zeem over hun 
herte vloeiden!

Jam aar, die srtoet kwam  a ltijd  nader 
en nader, en eindelijk  zoo dichte, dat 
Seven en M ietje moesten p laatse m a
ken en op den kant schuiven, om 't 
midden van de bane vrij te laten. De 
processie g in g  a l spelen en zingen 
voorb ij... en niemand die gebaarde 
dat ze Seven en M ietje zagen.

Seven en M ietje en hadden geengeen
jken,oogen genoeg om dat al te bekij 

m aar ze w aren al g e lijk  deerlijk  in 
hunne verw achtinge bedrogen, en, om 
de w aarheid  te zeggen, ze waren er 
m aar kl*«ne van.

— Ja , M ietje , zei Seven, en hij

schoof zijn k lakke ach terw aarts, dat 
zal ginder gaan  ’lijk  op de w ere ld : w ij 
zullen daar ievers in eenen hoek ge- 
steken zijn, en een handje moeten hel-

g:n met den eenen of den anderen 
n gd , ik, om ’s avonds t ’helpen de 

sterren  uithangen, g ij, om de oude 
mane te  kuischen ! —

W ilt ge ne keer zeere zw ijgen , zei 
M ietje, dat 't S inte P ieter moest hoo
ren, hij stak  u voor veertien dagen 
in 't  vagevier. — Seven zw eeg, m aar 
hij bleef — alhoewel zonder bitterheid
— bij zijn oude overtu ig ing : dat oud 
gedacht dat de arm en overal verste 
ken zijn bleef nog in zijn  geest, ’lijk  
’t stof in zijn k leers. —

Een einde verder gekomen, zagen 
zij, voor de deure van den Hemel, 
eenen ouden man wandelen, ’lijk  een 
rentenier die niets te doen heeft, en 
buiten een kleen luchtje schept. Die 
man was u iterm ate r ijk e  en prachtig 
gek leed  : H ij had eenen groen-gouden 
m antel aan, eene kroon op zijn hoofd 
van koste lijke gesteenten, en in zijn 
rechter hand eenen zilveren le lietak  
w aarvan ieder lelie pinkelde van de 
diamanten. Die tak  diende hem voor 
gaanstok. Nader gekom en herkende 
Seven S int Jozef. — W elf H eilige pa
troon toch, zei h ij,... m aar M ietje en 
liet hem niet u itspreken. Zij g af hem 
met heur elleboge eenen stuik in zijne 
zijde, en heur oogen zeiden in k lare 
tale : Hóe durft g ij zulk eenen g ro e
ten H eiligen zoo vrijm ondig aanspre
ken !

W el, wel ! zei S in t Jozef, w ie we

daar hebben: Seven Haveloose en
M ietje Pam ele ! — En Sint Jozef zei 
dat met zulke rechtzinnige vriende
lijkheid , dat M ietje  er van paf gesle
gen vjas, en dat Seven op zijn gem ak 
gesteld , hem verstoutte van nader bij 
te komen.

— M aar zeg  ’ne keer, believe 't  u, 
m ijn heilige patroon, zei hij, w ij heb
ben daar te  voren, al herw aarts ko
men, eene soorte van processie ont
moet, w at bediedt dat, a ls ik  het weten 
m ag?

— Die processie, m ijn man, zei Sint 
Jozef, is eene eerestoet die tegengaat 
naar eenen nieuwen heiligen die van
dage inkomt in den hemel, een man 
die in de wereld sm oorrijke was.

— Heb ik het n iet gezeid, M ietje, 
zei Steven !

— En wra t hebt g ij gezeid, mijn 
vriend, vroeg hem Sint Jozef?

Seven hadde geren zijn haastig  
woord weder gehad, m aar ’t  was te 
late. Zijne verlegenheid en duurde niet 
lange : zijn patroon zag  er zoo mee
gaande en zoo zoetaard ig  u it, dat 
Seven a lgauw  zijne antwoorde vond, 
en ze, zonder vele stam elen uitbracht :

— Sint Jozef, zei h ij, m ijn heilige 
patroon, ik zei daar te voren aan mijne 
vrouwe dat de r ijk e  overal voren ge
trokken w aren ... tot in den Hemel 
toe !

— H a! H a ! H a ! riep Sint Jozef, en 
de brave man loech dat hij h u tste ; de 
processie, die g ij te voren tegen g e 
komen hebt, en g aa t geen tw eem aal 
uit in geen honderd ja a r  ; m aar, zei hij

en hij sloeg vriendelijk  met zijn linker 
hand op hulder schoure — moesten 
w ij menschen inhalen van uw  slach, 
Seven eu M ietje, w ij en zouden ge- 
heele dagen niét anders te doen heb
ben !

(N ieuwe T ijd ) A. VAN HEE, pr.

BOEKEN te koop in Volksver- 
heffing-Boekhandel, Aalst :
G. GEZELLE.

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

4 50
H e r m a n  HENOT.

Kempische Volksvertelsels 7,50 
Van dezen bundel zijn als afzonderlijke 

©deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4,50
Van slimmer Jan en dommen Sm  1,50 
Bet Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge ea acdere 

vertelsels i f5o
Verholen Krachten

novelien door Stephanie Claes Vefter
12 fr.

Van Dale.— Handwootdenboek 38 fr.
Groot woordenboek 180 fr. 

Callewaert, — Fr.-Nederlandsch woor
denboek. 2 deelen, 98 fr. 

Van Oelderen. — Dultsch-Nederlandsch 
Woordenboek 110 fr.



Belangrijk bericht !
ailes beproef î ht bt zonder afdo‘ nd eff< kt te bekomen, indien £»ij hopeloos zy 
dig, «-erge et niet dat er een middel is dat sind« 50 jaren duizenden en dui/^nc
gevallen genezen heeft.

Gij allen lie min of n eer onderhevig 
znt aan b *rstkwalen : Bror chiet, Griep 
Asthma, ̂ Keelontsteking, Hoesten, Ku

gij tot hiertoe 
t en mistnoe- 
en hopt'looze 

Neemt ook dit middel :

Borsihalsem martin Toms, Resina zalf, Microhsnpillen
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het r e g e lm a tig  gebru ik  de d iep st in gew orteld e borst 
ziekten u itroeit en g en e e s t , en a ldus ’t b e s t voorbehoedm iddel is  teg en  d e ter in g en ‘t zekere g en eesm id d e l varmm

PRIJKEN  ï Zonder Zali 17,50 fr., met Zali 25 fr., Microbenpilien 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van é weken 185 fr.

Schrijft om inlichtingen aan M ARTIN  T O M S, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel 
oï wendt U rechtstreeks tot uw apotheker die U het gevraagde zal bezorgen.

Met Oud Bier der
is gekend voor Broaiverii I e  Arend „

't gezondste, kloekste, aangenaamste

Ä. Louwaege-ITerstraete, Cortemarck

In den

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

O. mogeiijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bedierlng

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 57 , Iseghem

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

SC HUNKS 
OPOSSUMSCHUNKS 

MARTERS 
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

Leest aandachtig 2
Voor uwe elektrische Inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radioinstellingen, wendt u tot 't huis

H E N R I S IM O E N S -SCH A C H T
HONDSTRAAT, 14 ISEQHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
n ieuw e en okas ie m otors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

Z A N N E K I N
3 *

DUBBEL BLOND B IE R jff lK
gezo d, Hoek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L. V E R L E W D E  LOO

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende : 

S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

Neringdoenere, soekt uw profijt i i

De schoonste k in d e rs .,, ,
zijn deze d ie dagelijks

gepoederd worden met

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

DE DOOS 1 ,50  FR.

Leest en verspreidt
De Mandelgalm

K a th o lie k -  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

d e  v a l l e n d e
ZIEKTEN !

EEM ENKEL GENEESMIDDEL
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia

M O N O
POEDERS

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :
Hoofd* en Schele Hoofdpijn. Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, G rippe

OMDAT
W A . A . H . O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  anders produkten van gelijk en  aard ?

zij
z>i
zij
zij

onmlddelijk de hevige pijnen stillen, 
altijd genezen daar waar alie andere geneesmiddelen mislukt 
de maag nooit vermoeien. [hebben,
door meestal de voornaamste geneesheeren voorbeschreven 
worden, om hunne menigvuldige genezingen, zelfs ln 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 QOEDE 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 I J

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18. ISEGHEM

Artikelen voor St Niklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

Kruidenierswaren
Conserven, Specerijen, Chocolade Dessert, Biscuits, Pralines, Fondants, 

Suikers, 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 Voortverkooper«

P I A N O S
B. Van Hyfte

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 lanos.

gassasumtsmmsmMm

Tm M\
T ZEKERHEID VOOR ALTIJD GENEZEN 1

\\ «mEWEfiftBSFJlOEMDE ^

M O M ö E a x A t r** APOTHEh. D E ^ L V IscmtA
PI£P£5TK<3.*ïT ,iQ , ANTWERPEN .

BL0EDWRÏÖ1VEJN6
VOOS GRAND, HAARWORM I 

BAARDZIEKTE, JEUKTE en alle ANDERE

V E L Z IE K T E N

TE VERKRIJQEN
in alle Iseghemsche Aoótheken

Prijs i 30 frank

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

en nooit of nooit schadelijk is

M enigvu ld ige g e tu ig s ch r i ft en  van g en ez in g  z e lfs  van g eva llen  d ie r eed s m eer 
* dan 20 ja a r  duurden.

T «  k o o p  in  a l l  * g o e d e  a p o th e k e n  o f  rechtstreks b\\ d e n  b * re id e r

Apotheker Vandenbussche - Meenen

FAMILIEZIEKEBOnü UBLKSBELM8
mumscH huis iseiheid

Verzekert tegen Ziekte
Invaliditeit
X-stralen
Opereratle
Qeboorte
Sterfte

En tpH reeds m^er dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

o n  o r K  h l a d

Dmkkerij « Vol^s^ernefflng » Aalst. 
Onder wijsstraat, 14.

MUZIEK
HU I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreek machienen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violen, Mandolinen enz.
—: AUetoebehoorten :—

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

In den Boekhandel« Volksverheffing » 
te Aalst, Onderwijs8traat, 14, zijn de 
volgende boekwerken te verkrijgen :

Van den geestigen schrijver Feux 
TIMMERMANS :

Ingen. Geb.
1. Pa<lieter, 8e form, fr. 2 2 , -  30,—
2. Schemeringen van den dood

1 8 , -  30.
3. Boudewijn 36, — 46,50
4 De zeer schoone uren van
Jufvt. Symforosa Begijntje 15,—
5. Het Kindeken Jezus in
Vlaanderen 22,— 3 0 ,—
6. Uit mijn rommelkas rond 
het ontstaan van Pallietei
en Kindeken Jezus 15,—
7. Anne- Marie 22 ,— 3 0 ,—
8 Driekoningen Tryptlek 12,— 15. -
9 De P^stooruit den bloeien
den wijngaard 22, — 30,—
10 Het Keerseken in de
Lantaarn 22,— 30,—
11. Naar waar de Appelcie
nen eroeien 30.—- 39, —
12 Schoon Lier 30,— 39,—
13 Mijnheer Pirroen \2t— 15,—
14 En W aar de Ster bleef
StiHe Staan 12.— 15,—
15. Leontiertje 12 ,— 15 ,—

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

0 ^  dere boeken, benepens vele an
dere tp ontvangen,hoeve men slechts het 
bedrag ervan, plus 0 60 fr. oor v**rzen 
di- gskosten, met oe aanvraag naar het 
bureel te sturen.

voor het zuiveren van ’t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE W IJZ E  :

u is ia g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
v ers top p in g . draa iingen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

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

Prijs 4,50 frank  P rijs 4,50 frank  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 j  te sterk  gek leu rd  ? 
Lij at g i j  aan jich t , heup o f  lend en jich t ? 

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

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

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

Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogalijk uw toevlu ch t moet 
nemen tot een e e rn s tig e  en 
nauwkeurige behandelin g met

?

Dalila Pillen
EN

Samsom's Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

gen, bekomen door het getvuik van dtze 
wondere «neusm iddelen . zijn het hestt 
bewijs dat zij allee-' in staat zijn boven 
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOtDE APOTHEKEN :

OOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kachels es Gasuuren
wendt u tot

Germ. SHehiere ouycK
Roeselaerestr. 88, Iseghem

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

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

Fotografen Encadreurs
K u n s t s c h i ld e r s

P r o 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 . LEFEUEEE-HUVSEIITSifVT
Roeselaercstraat, 168, Iseghem

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

Trouw s bediening Lage prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bljbanhen : Antwerpen & Horirijk
Agentschappen :

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

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

H andelsbank-N oordstar.

Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  T E  IS E Q H E M  
R O E S E L A E R E 3 TR A A T, 28

■ ■ ■ ■

Waarom hoesten ah BORSTPILLEN LALEMAN 

U radikaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden als CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst- 

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 

der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

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

zond te maken ?

I DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apomeek Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTMJKSCHE B0UIB- 
Eg VPOIHEEHHflS -

BUREEL :

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Spreekdraad 332.

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

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

O pmaken  van P lans en  B estekken 

voor ’t .b o u ten  van buizen, v illa 's , 
fabrieken, enz.

—  A llerhande  Verzekeringen  —  

Brand - 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 E N K E L  4 F R A N K  ! 
U W  APO TH EK ER  ^HEEFT ER !


