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VOORUIT NU !
Het is  onze plicht er onza af deelingen, en inzonderheid 

onze arrondissementsbesturen op te w ijzen dat, zelfs wanneer er 
geen belangrijke politieke gebeurtenissen als beden op til zouden 
zijn , de voorbereiding van den e. k . verkiezingsstrijd  ernstig 
disnt aangepakt.

Program m a, m iddelen, taktiek, methode dienen grondig be 
sproken. De handen dienen in mekaar gelegd , de plannen afge
lijnd , de taak verdeeld.

W e houden ons ter beschikking met a lle voorhanden zijnde 
middelen, om onze arrondissem entsbesturen in dit werk te 
helpen, in te lichten.

Federatie van VI. Nat.

Propagandabureel, M olenstraat, 5 7 , Aalst.

De Crisis in de Lucifernijverheid

De socialisten als handlangers van den Trust

iedereen zoo wat, weet nu welke ver
woede pogingen de beruchte Zweedsche 
luclfertrust in de laatste tien jaa r  heeft 
ingespannen, om ook de Belgische luci
fernijverheid in zijne klauwen te krijgen. 
Of ai de aangewende pogingen van even
veel eerbied en ontzag getuigen voor het 
Belgisch wetboek van strafrecht, daar
over zal denkelijk het Belgisch gerecht 
eerlang uitspraak te doen hebben, daar 
voor de correctl 'nneeh rechtbank van 
Oudenaarde een paar zaakjes hangende 
zijn, die eenig verband hebben met den 
machtswil van hooger vermelden trust.

M aar daarover willen we nu niet uit
weiden.

Voor ons lijkt het heel wat interessan
ter er op te wijzen, dat dit vreemde kapi
taal hier bij de Belgische politici *— In
zonderheid bij de socialisten — gedien
stige handlangers heeft gevonden.

Naar het schijnt zou die gedienstigheid 
van de socialistische partij tegenover het 
groot-kapltaal in kwestie, kunnen ver
klaard worden, gedeeltelijk althans uit 
de Marxistische ideologie die over de 
concentratie van kapitaal en nijverheid 
den idealen socialistlschen toekomststaat 
wil bereiken. Menschen dis op de hoogte 
zijn van de vele ongure koopjes, die ge
sloten worden achter de coulissen van het 
politiek tooneel, beweren, op goede gron
den naar net schijnt, dat er nog wel meer 
tastbare redenes zijn voor die gedien
stigheid.

In elk geval zien we dat de Belgische 
vrienden van den trust, die aângestuurd 
hebben op een Belgisch monopool voor 
het vreemde kapitaal, zich nog niet ver
loren geven, zelfs nu niet, a  hoewel de 
commissie, door de regeering benoemd, 
een ongunstig advies heeft uitgebracht 
voor het monopool.

Wat men niet rechtstreeks heeft kun
nen bereiken, wil men even beproeven 
langs een omwegje.

En weer zien we de socialisten voor 
dit anti nationaal werk in de bres sprln- 
gen.

Als we niet verkeerd zijn ingelicht, 
meenen we te moeten melden, dat zelfs 
de katholieke democraten, Inzonderheid 
de omgeving van minister Heyman, ee- 
nig8zins onder den Indruk zijn gekomen 
van de socialistische drogredenen.

Het lijkt ons een nationale plicht, er 
het onze toe bij te dragen om de sociali- 
llstlsche < argumenten » te ontzenuwen.

Het artikel van » Vooruit »

De heer M ar. De Rycke heeft er ons in
• Vooruit» van 6 ja n . 1928 een heele 
bloemlezing van voor gezet.

W e gaan hier onderzoeken wat een 
overtuigende kracht er in zijn argumen
tatie steekt.

De heer De Rycke geeft eerst hoog op 
van den overweldigenden invloed door 
den Zweedschen trust uitgeoefead.

Die invloed is inderdaad zeer groot, 
maar waarom overdrijft de heer De Rycke 
dan nog ?  Is dat alleen te wijten aan 
naïef defaitisme ? Het is b. v. n ietw aar 
dat de trust « beschikt over AL de usines 
waar de mekanieken, noodig om stekjes 
te maken, worden gebouwd. »

We hadden dees week oog gelegenheid 
de offerten te zien door drie zulke ma- 
chienenfabrieken gedaan aan een nijve» 
raar uit de Denderstreek.

En wat zou het, d-it de trust ook be
schikt « over fabrieken waar chemische 
producten worden vervaardigd ?  »

Toch weer geen monopool zeker van 
phosphoor, p (raffine en dergelijke ?

Voor wie dan weet welk percent deze 
chemische producten in de fabricatie- 
kosten van lucifers vertegenwoordigen, 
wordt zulke snoeverij eenvoudig bela
chelijk.

Wij zijn dus niet accoord met het de
faitisme van den heer De Rycke waar hij 
schrijft : « Niets ontbreekt dus de trust 
om een strijd zonder weerga te kunnen

aanbinden tegen gelijk welke fabriek, 
waar zij ook is gelegen. >

Waarom verpletterd de trust dan de 
ééne fabriek niet, die naar het zeggen van 
den heer De Rycke, nog zelfstandig staat 
ln Noorwegen ?

Het is een feit datde trust nog heel wat 
sterker zal moeten worden, voor hij er 
zal ln slagen een nijveraar, op de hoogte 
van het luclferbedrijf, er toe te dwingen 
het af te leggen.

Dank zij hun enorme kapitalen zijn de 
Zweden, die daarbij, en dat zal blijken, 
olet altijd zeer kieskeurig zijn geweest 
op de door hen aangewende middelen, 
er in geslaagd een groot aantal fabrieken
— vooral deze waar de leiding mln goed 
was, op te koopen.

De afzetgebieden

Ook In zake afzetgebieden overdrijft 
de heer De Rycke moedwillig of uit on
wetendheid den Invloed van den Zweed 
sehen trust.

Bij het lezen van zijn artikel krijgt men 
den indruk dat b.v. de Engelsche markt 
zou ges!' ten zijn voor den luclferaanvoer 
uit België.

Welnu ook dat is beslist valsch. Deze 
week noch kregen we inzage van e^n be
stelling uit Engeland van vijf duizend 
kisten te maand. (Hier Is enkel spraak 
van één bepaald cliënt)- Ook ia  Holland 
is veel vraag naar lucifers.

Zou dat het geval zijn als het waar 
was, w at de h. De Rycke schrijft dat « de 
Belgische stekjes hun goede faam verlo
ren hebben. »

En wat de reporter van Vooruit schrijft 
over den geldhonger der fabrikanten 
naar aanleiding van den zwendel met 
doosjes, die in plaats van vijftig soms 
33 a 35 stekjes bevatten, raakt kant nog 
wal

De fabrikanten voerden in deze slechts 
de orders uit van hun Engelsche importa
teurs en d e «  bestelden doo*jes met langs 
om minder lucifers erin, omdat de Engel
sche tolrechten op lucifers berekend wer
den niet naar het aantal doozen, maar 
alleen naar het aantal lucifers per doos.

Met het aantal lucifers per doos dus te 
laten verminderen, zagen de Engelsche 
importateurs het toltarief per doosje dus 
verlagen en konden ze scherper concur- 
reeren.

En laat de h. De Rycke eens bevragen 
welke firma met dit stelsel begonr.en is 
misschien komt hij dan wel tot de bevin
ding, dat zijn Zweedsche vrienden dat 
spelletje ln gang hebben gezet.

Neen er ls ultvoernoogelijkheld genoeg 
en het ls bespottelijk de h. De Rycke 
krokodillen tranen te zien storten over 
het verloren gaan van het Turksche af
zetgebied voor de Nlnoofsche firma So- 
galfor. Dat vertegenwoordigt hoop en al ;
14,230,000 doosjes, de produktle van 
een klein fabriekje gedurende een paar 
maand.

M aar wat noopt er dan toch den h. 
De Rycke zoo sterk, om met allerlei mid
delen de Belgische fabrikanten van de 
lucifernijverheid af te houden ?

De aap komt uit de mouw.
Nadat de reporter van Vooruit aldus 

haast twee kolom lang heeft gepleit voor.. 
ja , zeg het hem zelf, lezer, voor wie en 
voor wat hij heeft gepleit, komt op het 
eiade van zijn artikel de aap uit de mouw. 
Wat de monopolisten nietrechtstreeksch 
konden bereiken dat willen ze bereiken 
langs een omweg.

De h. De Rycke schrijft : « Laat ons 
aannemen dat wij hier ook een soortge
lijke maatschappij kunnen tot stand 
brengen en dat de Staat voor 51 °/o 
kapitaal onderschrijft, wij zijn overtuigd 
dat men spoedig de nijverheid van een 
dreigenden ondergang zou redden. >

W aar hebben wij het nu ?
De Zweden beschikken over al de ma- 

chlenfabrieken, ze hebben al deafzets- 
gebieden in handen etc. etc. en .... laat

OOK DEVÈZE
voor diensttijdvermiadering

Onze stelling ls altijd geweest : dienst- 
tljdvermlndering brengt geen gevoeige 
s ag  toe aan het Belgisch militarisme.

Dat wil natuurlijk niet zeggen dat we 
geen voorstanders zeu len  zijn van dienst- 
tijdvermlnderlng.

Vermindering van diensttijd beteekent 
vermindering van de persoonlijke lasten 
die het militarisme ons oplegt.

Omdat dienen ln ’t leger beteekent ver
lies van loon en daarbij supplementaire 
uitgaven voor elk gezin w aar een zoon 
naar de kazerne wordt geroepen, daarom 
om dezen last te verminderen blijven wij 
ijveren voor den zesmaandendienst.

M aar we herhalen het vermindering 
van diensttijd, zelfs tot zes maand, be
teekent niet een zeer gevoelige slag  toe
gebracht aan het Belgisch militarisme.

Omdat, met de moderne oorlogstech- 
nlek# waar het hoe laoger hoe minder 
aankomt op mannen en hoe langer hoe 
meer op m ateriaal, is het vraagstuk van 
de duur van den diensttijd een van de 
minst interessante factoren.

We worden in deze, onze, meening 
versterkt bij het lezen van de motie ver 
leden Zaterdag door de federatie van de 
liberale studenten te Luik aange-omen 
na een preadvies van den h. Devèze.

Deze motie luidt :
« De liberale studenten erkennen de 

opportunit .it van een korten diensttijd, 
die beantwoordt aan de verelschten van 
‘8 lands economisch leven, drukken den 
wensch uit dat de Kamer zoo spoedig 
mogelijk een militaire hervorming in dien 
zin goedkeurt, met voorbehoud n. 1. van 
militaire vooroefening, het stichten van 
een bestendigen ker 
meesters, verbetering 
thoden, het tol stand brengen van ver
sterkte gordels en steunpunten die ’s lands 
verdediging verzekeren >.

Is dat klaar ?
Ofwel zijn de liberalen, de heer Devèze 

voorop, antimilitaristen geworden, ofwel 
iaat de factor diensttijd het Belgisch 
militarisme onaangetast.

Het laatste natuurlijk Is waar.
Krijgt het Belgisch militarisme zijn uit

gebreid beroepsleger, zijn moderne be
wapening en zijn vestingswerken dan zal 
het genoegen nemen met een verminde
ring van diensttijd.

Ea zelf* Frankrijk zal er in toestemmen 
op voorwaardei dat België de Fransche 
fortengordel voortbouwt langs de Bel
gische oostelijke grers.

Er bestaat een ander middel om het 
Franco belgisch militarisme In België 
morsdood te slaan en om het Fransche 
imperialisme een gevoelige klap toe te 
brengen In West-Europa.

Dat middel is het vormen van Viaam
sche legerdivisies.

Dat is het eenig probate middel waar
over Vlaanderen op dit oogenblik be
schikt om het gevaar te ontzenuwen dat 
voor ’s lands zelfstandigheid verborgen 
ligt In het militair accoord met Frankrijk.

We hadden gehoopt reeds dees week 
op dit vraagstuk te kunnen Ingaan.

We hadden ook gehoopt dat we in 
3taat zouden geweest zijn te melden dat 
heel Vlaanderen voor het verwezenlijken 
van dit programma in de bres gaat sprin
gen. — We moeten nog een poosje ge
duld hebben. K

de Staat 51 <y0 van het kapitaal onder 
schrijven en al die fantastische nacht
merries verdwijnen a ’s  bij tooverslag I

M aar wij begrijpen de vrienden van 
hef monopool best : wie zou er nog kapi
taal wagen ln een onderneming waarin 
de Staat — iedereen kent de bevoegdheid 
van den Staat op nij verheidsgebied — met 
zijn 51 %  alles zou te zeggen hebben ?

Een verbloemd voorstel om het mono
pool aan de Zweden in handen te spelen ! 
En we vinden het triestig dat deze socia
listische, vrienden den moed vladen om 
a ls argument voor die oplossin« het be
lang van de werklieden in te roepen.

De lucifernijverheid was ten groote 
bron van inkomen voor heel de Dender
streek. De mannen van den trust, deze 
bijzondere vrienden van de socialisten 
hebben hier veel vernietigd.

Laat de Staat ln plaats van een maat
schappij te stichten een stukje wet ma
ken om de nianceuvers van den trust te 
bemoeilijken zooniet te verhinderen en 
na een paar jaar zal de oude welstand 
zoovoor werklieden a ls fabrikanten terug
gekeerd zijn en de verbruikers zullen het 
gelag niet moeten betalen.

In elk geval, wij drukken de hoop uit, 
dat de katholieke demokraten in deze 
het voorbeeld van de socialisten niet zul
len volgen, dat ze liever zullen besluiten 
In den zin van de Commissie.

De lib e r te it  va n  de p e e rd e fa m ilie  
Een raad aan 4 ‘ De Standaard ,,

De Libre Belgique en de Bien Public, 
de twee bel-honden die sedert altijd de 
verwoede aanvoerders zijn van den 
strijd tegen Vlaanderen, Inzonderheid 
van den strijd tegen de vervlaamsching 
van het vrij onderwijs in Vlaanderen, 
hebben weer een kolfje naar hun hand 
gevonden in de beruchte onderrichtingen 
van kardinaal Van Roey aan zijn coliege- 
superiors.

Men zou zich teruggeptaatst wanen in 
den tijd van de Jezuïetenpaters Verrest 
en Vermeersch, die luidop droomden van 
de vrijheid van den huisvader, ten tijde 
van het voorstel Coremans en van de wet 
S îgers- Franck.

Er is wel een grappige zijde aart dat 
haarkenpluk tusschen Frarsch Belgicis 
tenen Vlaamsch-Belgiclstenals ge hoort 
dat de « helleteven » voornoemd De 
Standaard uitschelden voor « ultra-fla- 
mlngant >.

M aar de ernstigste zijde is deze : 
Vlaanderen trekt in dat debat vóór en 
tegen de vrijheid van den huisvader In 
zake het onderwijs het korte koordeken.

België begint met er voor te zorgen dat 
ge met het Vlaamsch nergens komt en 
met het Fransch overal.

Om in de Viaamsche stad Antwerpen 
benoemd te worden tot wachtvrouw In de 
openbare W. C ’s langs de lanen, moet 
de Viaamsche sukke1, aan wie de nood 
des levens oplegt zoo’n onwelriekend 
baantje te begeren, Fransch kennen.

En eens de toestanden zoo ingericht 
zegt België tot de Vlaamsch* huisvader : 
W at kiest ge voor uw kinderen, Vlaamsch 
onderwijs, waarmee ze zelfs geen deur
waarder aan het ministerie kunnen wor
den, of Fransch onderwijs, waarmee ze 
minister kunnen worden ?

En de arme Viaamsche huisvader kiest 
F r a n s c t i . -------------------------------

Dan komt de kardinaal, legt zijn latijn 
sehen Thomas onder den arm en betoogt : 
den wil van den huisvader is heilig.

En al de franskiljons klappen in de 
handen met het gevolg dat De Standaard 
geen raad meer weet.

Mogen wij onzen bemlnnelijken « ultra 
flamlngantischen *  coDfrater aan raad 
helpen ?

We moeten absoluut die theologische 
discussies aan de pastoors laten en ons 
beperken tot het terrein aan de prak
tische politiek.

Er is een uitstekend middel om het 
onderwijs, het particulier en het openbaar

onderw ijs, te vervlaamscfaen met den 
driemaal heiligen wil van den huisvader.

We moeten daartoe alleen veranderen 
niet de theorie van Sint Thomas, maar de 
toestanden In Vlaanderen : er voor zor-

Çen dat men in Vlaanderen met het 
laamsch overal terecht komt en met het 

Fransch nergens.
En we kunnen dat best.
Om dat doel te bereiken moeten we 

alleen aan onze bisschoppen laten weten :
< We bewonderen uw inzicht Inzake 
jîugdactie. U hebt de natuurlijke oplos
sing gevonden : een zelfstandige Waal- 
sche organisatie en een zelfstandige 
Viaamsche organisatie. We gaan uw 
voorbeeld volgen ook in het politiek 
leven : we stichten een zelfstandige 
christelijke partij voor Vlaanderen » 

Latsn we niet overdreven optimistisch 
zijn en aannemen dat voor bet oogeoblik 
zulke politieke groepeering slechts vijf en 
dertig man naar het parlement zou stu
ren : hebben de mannen van De Stan
daard er al eens op nagedacht, wat een 
zelfstandig blok van vijf en dertig man 
op dit oogenblik in h ;t parlement zou 
kunnen uitrichten?

En laten we ons niet doodkijken op het 
parlement; het parlement is voor ons, 
Vlamingen, het minst interessant orga
nisme.

Maar denkt eens na wat we zouden 
kunnen in de gemeenteraden en in de 
provincieraden.

Denkt vooral na op onzen Invloed op 
de openbare meening in Vlaanderen.

Het zou geen tien jaar duren, welke 
anti viaamsche coalitie er ook ia het Bel
gisch parlement tot stand mocht komen, 
of heel Vlaanderen stond geharnast in ’t 
gelid tegen de toestanden waaruit in het 
Vlaanderen van nu de voor de franskil-

spruit.
Het Viaamsche vraagstuk wordt niet 

gediend met theologische bespiegelingen 
over den wil des huisvaders : bet ls een 
kwestie van macht.

En als wij de machtigen ende meesters 
zijn, zal de opvolger van Zijne Eminentie 
Kardinaal Van Roy, eveneens aan de 
hand van Sint Thomas, bewijzen dat wij 
gelijk hebben.

Macht, macht moeten wij veroveren.
En er is s ’.echts één weg : de zelfstan

dige — ook partijpolitieke organisatie 
van de in Vlaanderen aanwezige krach
ten.

Uit onzen Pijlkoker
Naar aanleiding van den verkoop der barakken van het 

Albert fonds en het schandaal dat d e bewoners ervan in Meenen 
o m. uit hun woning zullen worden gez et, z egde oud-minister 
Anseele :

Hét gebeurt alleen omdat het hier Viaamsche armen betreft; 
met Walen zou zoo iets niet gèbeuren...

EN DAT IS OOK ZOO ! Dinsdag 17Jan. 1928.

Fascisten, socialisten.

De « Amitiés Françaises » hebben hu < 
nieuwjaarwensch uitgezonden naar hun 
leden. Op bladzijde 1 vernemen wij welke 
de doeleinden zijn welke de « Amitiés 
Françaises » nastreven :

1° De vriendschapsbetrekkingen tus
schen Frankrijk en België steeds nader 
toehalen.

2° De Latijnsche kuituur — lees de 
Fransche — verdedigen, die is de u it
drukking vaneen superieure beschaving.

3° Bevechten, overal waar zij zich 
uiten, de flamingantische en aktivistische 
drijverijen waar deze strijdig zijn met de 
Fransche kuituur en onze nationale 
« aspiraties *

4S Versterken, door den invloed van 
geesten en hersens, het militair verbond 
tusschen Frankrijk en België.

5« De economische kultureele betrek
kingen tusschen Frankrijk en België be
vorderen.

6* Behouden ten allen prijze deze 
nationale eenheid, die den oorlog zoo 
levenskrachtig bewees en waartegen 
zulke ontstellende aanvallen « de trou
blants assauts » worden geleverd.

Op blz. 2 vinden we het eerekomiteit 
te Brussel :

HH. Jaspar, de BroqueviPe, baron 
Houtart, Paul Hymans, P. E Janson, 
Carton de Wiart, Max. Frarqui, liberaal- 
katholleke Vlaamschhaters en fascis
tische reaktionairen.

HH. Vandevelde, Destrée, Brunet, 
Dr Brancquaert, socicallsten.

M. Devèze.

M. Despret van de fameuze Bond van 
het Gezond Verstand.

M. de Geifferd Hestray, Belgisch ge
zant te Parijs.

Onder de leuze tegen « Vlaanderen *
€ leve Frankrijk » staan hier de meest 
verwoede reactionairs met de socialisten 
vereenlgd....

W at zeggen de < oprechte > katholie
ken en de Viaamsche socialistische werk
lieden hiervan ?

I —o —
En nu de daden.

' De Kath. VI. Bond van Limburg beeft 
besloten een omzendbrief te sturen naar 
al de Gemeentebesturen der Provincie. 
In dezen brief wordt bet volgende ge
vraagd :

< De Raad van de K. Viaamsche Bond 
van Limburg is van oordeel dat de volks
wil, die in zake militair statuut, geweste
lijke Indeellng en viaamsche legerafdee- 
Ungen elscht, moet tot uiting komen nu 
de legerbervormlng aan de dagorde staat.

Een gezagvolle uitspraak van dien 
volkswil is voorzeker die van den Ge
meenteraad, vertegenwoordiger van a l de 
burgers Uwer gemeente.

Daarom durven wij U verzoeken op de 
dagorde der e. k. gemeenteraadszitting te 
willen brengen de bespreking eener mo
tie, deze te stemmen en over te maken 
aan de bureelen van Kamer en Senaat. >

Wij raden de heeren bestuursleden van 
hoogergenoemden bond aan dergelijke 
wensch ook te sturen aan de Viaamsche 
Volksvertegenwoordigers en Senators tn ’ 
de eerste plaats.

Zonder de waarde van een volksactie 
bij middel van moties in gemeenteraden 
te onderschatten meenen we toch dat de 
beslissing Viaamsche legerafdeelingen 
ofte niet bij onze Volksvertegenwoordi
gers, bij het Parlement ligt. Zooals de 
toestand nu Is zijn acht meestemmende 
katholieke Volksvertegenwoordigers vol
doende om de door den Bond betrachte 
hervorming door te halen.

Dat de Bond zich dus aan de bekeering 
van d’e acht zette, opdat ze niet doen 
zouden als bij de interpellatie over de 
Fransche militaristische propaganda ln 
België : met de militaristische franskil
jons tegen hun eigen moties en wenschen 
stemmen.

—o—
Menschlievend.

Het Laatste Nieuws vindt het vanwege 
M . Janson, minister van Justicle, zeer 
menschlievend, dat hü na 9 jaar gevan
genisschap de politieke veroordeelde 
Hutt bij zijn stervende vrouw laat.

Wij vinden het vanwege M. Janson 
af-chuwelljk dat wijl bankroetiers, enz. 
van genade en bevoorrechte maatregelen 
genieten, Dr A. Borms in het 26« jaar 
van zijn huwelijk zijn lCe gevangenisjaar 
begint.

—o—•
Fransch-Belgische econo

mische onder handelingen.

Hoe groot de liefde van Frankrijk voor 
België, blijkt voor de zooveelste maal bij 
de ooderhandelingen voor de Fransch- 
Belgische economische overeenkomst.

De trouwste vrienden van Frankrijk 
schijnen de egoïstische politiek met het 
Zuiden niette kunnen verduwen.

Zoo schrijft M. Baudhuin in € Le XXe 
Siecle * :

- Dci^e zon den strijd maar aanbin- 
den met groot spijt, te veel banden w aar
van de breuk pijnlijk wezen zou, hech
ten het aan Frankrijk. Maar men moet 
erkennen dat, indien geen ernstige toe
gevingen werden verleend, wij geen an
dere uitkomst zouden hebben. De cijfers 
zijn formeel en bewijzen dat wij onze 
stelling verdedigd hebben met een vol 
doende kracht.

Wanneer we onzen toestand tegenover 
Frankrijk vergelijken met den vooroor- 
logschen dan zien we dat Indien bet even
wicht is verbroken geworden, het ten 
>nzen nadeele is geweest, >

Dit laatste is waarschijnlijk om de dul- 
zecde levens die onze vetfranschte le i
ding ter verovering van Elzas Lotharin
gen e i  de Dultsche colonies heeft ge
offerd.

De opmerkingen die « La Libre Bel
gique > betreffende de kranigheid van de 
verdediging onzer belangen door de re
geering maakt geven blijk van zeer wei
nig vertrouwen hierin.

« La Dernière Heure * dat van geen 
Franschvijandigheid kan worden beschul
digd en een tarievenoorlog vreest, be
kent :

* Parijs is gewoon geraakt België te 
beschouwen als verbonden aan Frankrijk 
door een soort familieband, bestand rm  
de geweldigste schokken te weerstaan 
zonder te breken.

Een gedeelte der pers alhier en zekere 
personen met openstaande knoopgat hel
pen mede om dit overgroot vertrouwen 
levendig te houden, en men is er In 
Frankrijk van overtuigd dat de Belgen 
zich zullen laten doen of verplicht zullen 
worden zich te onderwerpen.

Het kan. M aar de Belg kent ook zijn 
belang en, indien Frankrijk hem de deur 
voor zijn neus sluit, zal hij zich wel langs 
een anderen kant moeten richten. »

Zoover heeft de knechtenrol onzer op
eenvolgende regeeringen ons gebracht 
dat onze hoogste belangen aan die van 
Frankrijk worden ondergeschikt.

Het kon niet anders nadat het mogelijk 
was geweest de toekomst en bet leven 
van ons volk met militaristische en mili
taire verbonden aan Frankrijk te binden.

Eens komt de dag dat het bewustzijn 
bij ons volk ontwaakt, dat het beseft dat 
België, produkt van diplomatisch gekon
kel, den vassaal is van het Zuiden.

Dien dag vliegt het boeltje van 't jaar 
30 naar de maan.

Dp heer Vos zal interpelleer0̂ .

We vernemen dat de heer Vos den 
bevoegden minister interpelleeren zal 
naar aanleiding van den verkoop van de 
Rijnschepen. De heer Vos beweert dat 
door die wijze waarop de verkoop ls ge
schiedt, nadeel berokkend werd aan de 
financiën.



Maandag 23 Januari, om 7 u. 30 stipt 's avonds
Stiehtingsueinaderino van het ULAHSCHE KRUIS

met Voordracht over LONGTERING, door Dr Gatry van Roeselare.
Iedereen welkom. - Ingang vrij.

UIT DE P E R S
We lezen in « De West-Vlaming « :

A M N E S T I E  I
Opnieuw is een aanzienlijk deel van de parlementaire zitting in 

België kunnen voorbijgaan, zonder dat het amnestie vraagstuk bespro
ken werd Geheel Vlaanderen wacht sedert jaren op amnestie. Maar 
wat kan het den « goeden Beigen » schelen ? Wat zouden zij er zich 
om bekomme en ! De franskiljons weten toch, dat de Vlaamsche Bel- 
gicisten liever Dr Borms IN dan BUITEN de gevangenis hebben en 
dat al het gescherm voor amnestie louter komedie is. De Vlaamsche 
Belgicisten willen die amnestie komedie rekken tot aan de e. k. Bel
gische verkiezingen en dàn met amnestie gevoelens uitpakken om het 
Vlaamsche volk te lijmen en te bedotten.

Is het niet vreemd, dat juist over de amnestie door de Katholieke 
Vlaamsche Belgicisten stelselmatig gezwegen wordt, op een oogenblik 
dat zij, voor amnestie, een meerderheid in het parlement zouden kun
nen vormen te samen met de socialisten ? Zij zijn echter bang de 
amnestie-kwesiie flink aan te pakken, want het franskiljonsch mini 
sterie Jaspar-Heyman-de Broqueville zou kunnen ten val gebracht 
worden.

En dat mag niet !

B in n e n la n d
DE LEGERCOMMISSIE.

Of ze daar spoed zetten achter hun 
werk 1

Ze vergaderen een veertien tal dagen ' 
geleden, bespreken zoo wat onder elkaar 
wat ze zoo al aan ’t publiek zullen laten 
weten en gaan een veertien tal dagen 
met verlof. Dat heet ten minste werken 
hé 1 En zeggen dat naar de belofte van , 
de Broqueville alles voor Paschen zal j 
geregeld zijn 1 Hoe ze ’t zoo zullen k laar
spelen is ons een raadsel.

Ondertusschen echter zijn onze goede 
christene democraten zeer vereerd te 
mogen zetelen in de commissie waar 
de beroepsmilitairen het al zullen te zeg- 
hen hebben, en verzekeren bij hoog en 
laag dat dit de eenige goede weg is om 
tot een goede legerhervormlng te komen !

W at een carricateur van legerdienst-
vorU ortln g  lilc iu it « lu c lc n , hunnen
we ons met de rijkste inbeelding van de 
wereld, niet voorstellen.

DE HAVEN VAN ANTWERPEN IN 
1927.

De eerste statistieken over de haven
beweging van Antwerpen gedurende 1927 
zijn zoo pas verschenen.

Gedurende 1927 kwamen te Antwer
pen aan :

11294 stoomschepen met een eeza- 
inentlijkebinnenmaat van 23,446,186 ton 
en 124 zeilschepen metende 44,114 ton sa
men 11,418 schepen, metende 23,490,3 0 
ton, wat een vooruitgang op 1926 daar- 
stelt van ongeveer een half millicen ton.

Verdeeld volgens de nationaliteit Hepen 
er gedurende 1927 binnen :

5008 Engelsche schepen
1873 Duitsche »
942 Belgische »
718 Hollandsche »
665 Noorsche »
616 Fransche *
406 Zweedsche »
389 Deensche *

DE « CRÉDIT FONCIER D’ANVERS. »
Het ligt nog frisch in het geheugen hoe 

een twee jaar geleden onze stad in be 
roering stond bij ’t vernemen dat de Bank 
« Crédit Foncier d’Anvsrs » gesprongen 
w as. Het proces van deze zaak sleepte 
lang, en de Bestuurder van de Bank, Ad 
vokaat Fierens van Antwerpen, werd tot 
7 jaar gevangzitting veroordeeld. — Nu 
heeft men geoordeeld dat hij reeds lang 
genoeg gezeten had en hij werd dus verle 
den week in voorloopige vrijheid gesteld.

Men voorziet ook dat de andere be 
tichten die allen met een mindere straf 
nog dan Fierens gestraft werden, eerst 
daags in vrijheid zullen gesteld worden.

Zonder commentaar !

Een referendum der Gentsche 
franskiljons.

Ia  December 11., werd door de 
Gentsche Franskiljons een bond 
gesticht die zich ten doel stelt de 
maatregelen door minister Huys 
mans genomen, inzake de voeriaal 
in het middelbaar onderwijs in 
Vlaanderen, te niet te doen. Ten 
einde dit te bereiken werd een 
brief gestuurd naar alle ouders die 
kinderen hebben welke studeeren 
aan een middelbare staatsschool, 
en waarin de eisch gesteld wordt 
alles in het middelbaar onderwijs 
te laten zooals het was vroeger.

Zal hun opzet lukken?Te hopen 
van niet.

De vergadering van het Verbond 
d er Katholieke Kringen.

Dit verbond legt den laatsten

tijd heel wat bedrijvigheid aan 
den dag.
In zijn laatste vergadering, kwam 

Notaris Michaux van Charleroi, 
opnieuw te berde, met zijn voor
stel tot samenwerking met de libe 
ralen.

De eerste maal was hij on 
schuldig afgescheept geworden, 
doch die Heer kent zijn volk en 
weet dat inwendig de groote bon
zen voor een samenwerking zijn 
en daarom braent hij de kwestie 
weerom maar op den voorgrond.

De Heer Seghers, was dan ook 
dees maal min dubbelzinnig in 
zijn antwoord dat hier op neer- 
kwatn. Laat ons maar niet over
haastig te werk gaan, ditveibond 
met de l ih e r a le n , (v e rb o n d  v an  
wat de conservateurs zoo graag 
noemen, de partijen van orde), 
komt toch vroeg of laat. Wat ge
duld en daar komen we wel.

En zeggen dat onze kristene 
demokraten de rondleurders zijn 
met wat ze heel plechtig noemen 
de eendracht der katholieke partij! 
Eendracht ja zoolang de conser
vateurs mogen blijven rekenen op 
de goedzakkigheid onzer lamme 
goedzakken van demokraten.

Eendracht om de volksgezind
heid en het Vlaamsche recht te 
helpen onderhouden !

Eendracht ter verdediging hun
ner geld koffers !

De heer Bracke 

geeft zich gevangen.

De heer A. Bracke van Lokeren, tij
dens den oorlog regent aan de middel 
bare school te Aalst, en lid van den Raad 
van Vlaanderen, daarvoor tot 10 jaar ge 
vingenlsscbap verooroordeeld en die tot 
heden in Vlissingen verbleef, heeft zich 
Dinsdag in de gevangenis van St. Gilles 
gevangen gegeven.

De heer Bracke was tot heden leeraar 
aan een H. B. te Vlissingen.

Naar verluidt zou de heer Bracke 
voorloopig op vrije voetea worden ge
steld.

De heer Bracke beschikte om z’n eer
lijke en idealistische opvatting, zoo in 
Lokeren a ls in Aalst, over de sympathie 
van iedereen die m ît hem in aanraking 
kwamen. Hij was bovendien een man van 
klaar verstand en praktischen zin.

B u ite n la n d
FRANKRIJK

Na Bretagne en Korsika, begint de 
Eizas zich duchtig te roeren voor zelfbe
stuur. Toen, volgens het verdrag van 
Versailles, Elzas Lotharingen terug aan 
Frankrijk werd geschonken, werden de 
El-’assers de mooiste beloften gedaan 
over vrijheid van onderwijs en godsdienst. 
Doch na korten tijd gooiden de vrijheids- 
mlnnende en vredelievende Franschen 
die beloften over boord, en Poincaré 
durfde zelf min of meer Combesmethoden 
toepassen. Dat zulke feiten een erge op
spraak verwekten in den Elzas, en het 
Elzasservolk maar weinig vaderlands- 
levend stemde tegenover het Fransche 
vaderland, werd bevestigd door de stich
ting van een Elzasser autonomistenp^rtij. 
Na korten tijd legde die autonomlsten-

3E
I

partij de grootste aktlvitelt aan den dag 
en werd ze druk besproken, en natuurlijk 
ook beknibbeld, in alle Fransche bladen. 
De Fransche regeering, die eerst geen 
acht sloeg op dit « kinderspel » begon er 
zich mee te bemoeien en dreigde. Doch 
de autonomisten lieten zich niet afschrik
ken en knoopten relaties aan met de Bre
toen sche en Korsikaansche autonomisten; 
volgens « De Schelde » is ionze vriend 
Ward Hermans, na een artikel geschre
ven te hebben in een Fransch tijdschrift 
over Vlaamsche Beweging, ook in be
trekking gekomen met de Elzassersauto- 
nomisten. Daarop achtte de Fransche 
regeering het noodig daadwerkelük in te 
grijpen. De voornaamste partijleiders 
werden aangehouden, anderen, zooais de 
geestelijke Hvltzel, konden aan de ver
volging ontsnappen, door tijdig naar 
Duitschland te vluchïen. De Fransche 
Speurdiensl schijnt gewichtige documen
ten gevonden te hebben, waarin belang 
rijke geldbedragen zijn ingeschreven 
voor de autonomische propaganda. lede
ren dag geschieden er huiszoekingen en 
reeds zijn een vijftal nieuwsbladen ge
schorst. Een teekenend feit : al de ge
schorste bladen zijn opgesteld in de Duit
sche taal, wat getuigt van de « groote » 
sympathie der Elzassers voor de Fransche 
Kuituur. Een Elzasser bisschop heeft 
reeds stelling genomen tegenover de 
autonomische partij : hij laat aan zijn 
onderdanen volledige politieke vrijheid 
voor wat de nationaliteitenstrljd betreft.

Het Centraal Comité der Nationale 
Minderheden in Frankrijk, vergaderd te 
Parijs op 4 December 1.1. heeft een pro- 
testmotie gestemd tegen de vervolgingen 
in den Elzas en zijn sympathie betuigd 
tegenover de Elzasser autonomisten.

LITHAUEN 
Niettegenstaande het Poolsch Lithausch 

conflict zoogezegd is opgelost, blijft de 
spanning tusschen beide landtn voortbe 
staan. Ter gelegenheid van den verjaar
dag der militaire staatsgreep in Lithauen 
hebben staatspresident Smetona en Wol- 
demaras een rede gehouden voor het offi
cierenkorps te Kawno. Volgens eerstge
noemde is de Litbausche regeerirg ver
sterkt uit den binnenlandsche strijd geko
men ; ook het buitenland heeft ondervon
den dat het Lithausch volk zich niet 
ongestraft op de teenen laat trappen. 
Door zijn houding in den Volkenbond 
heeft Lithauen een nieuwe goede vriend 
gevonden : Italië.

Woldemaras was geweldiger in zijn 
rede. Wilna zal nooit opgegeven worden 
en een duurzame vrede zal nooit tot 
stand komen tu3schen beide landen zoo
lang Wilna Poolsch blijft. Ondertusschen 
spreekt men ervan W ilna autonomie te 
verleenen binnen het Poolsch kader, om 
zoodoende die netelige kwestie op te 
lossen. Moest men zelfs tot die oplossing 
komen, toch zou Lithauen nog aandringen 
Wilna bij haar grondgebied in te palmen.

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

, 22 Januari. Zondag, (nieuwe maan.
23 M. H. Raymondus.
24 D. H. Timotheus.
25 W. H. Paulus’ bekeering.
26 D. H. Polycarpus, bmr.

; 27 V. G. Joannes van Waasten.
28 Z. O. L. V. ’s Zaterdags.

Evangelie van den Zondag.
] In dien tijd werd er een bruiloft gehou- 
I den te Cana in G ililea, en daar was ook
i de moeder van Je/us M aar ook Jezus 
; werd ter bruiloft genoodigd met zijne 

leerlingen. En als er gebrek is aan wijn, 
zegt Jezus’ moeder tot Hem : Ze hebben 
geen wijn. En J<*zus zegt haar : Wat heb
ben ik en gij vrouwe ?  Mijn uur is n^g 
niet gekomen ( onnocdig hiero-er te 
spreken, laat mij maar begaan ). Zijne 
moeder z egt tot de bedienden : Doet ai 
wat Hij u zeggen mag.

Daar stonden nu, voor het reinigen, 
bij de Joden, gebruikelijk, zes stsenen 
waterkruiken, elk ' an twee of drie metre- 
ten inhoud. Jezus zegt hun : Vult de 
kruiken met water. En ze vulden ze tot 
boven toe. E i Jezus zest hun : Schept nu 
en brengt het den hofmeester. En zij 
brachten het. Zoodra nu de hofmeester 
het water, dat wijn geworden was, 
proefde — en hij wist niet van waar die 
kwam, m aar de bedienden die het water 
geschept hadden wisten het — roept de 
hofmeester den bruidegom en zegt hem : 
Iedereen zet eerst den goeden wijn voor, 
en als men goed gedronken heeft, dan 
den minderen; gij hebt den goeden wijn 
tot nu bewaard.

Hiermede deed Jezus het eerste zijner 
wonderteekt-Kn t.- Cana in Galilea, en 
openbaard«; zij .ie heerlijkheid. En zijn 
leerlingen geloofden in hem.

ST A D SN IEU W S
APOTHEKERSDIENST. -

’s Zondags is er maar één apo 
theek van stad open Apotheker 
van dienst : Michel Verhamme 
Roeselaarstraat.

MOEDERS : wacht niet langer de 
MEDIC A zeep te gebruiken voor uwe 
kinders : Echte gezonbeidszeep in alle 
apotheken verkrijgbaar aan 4,50 fr.

SCHEEPVAART. -  André en Roeland 
beide met lijnzaad voor de gebr. Vande- 
moortele.

Emile en Betrouwen beide met lijnzaad 
voor Alfons Dassonville, Lendelede.

Célina, Andrea de Dulte en Emile alle 
drij met beurtgoed voor verscheidene.

Emile met lijnzaad en M aria in lading 
met lijnkoeken beide voor de gebroeders 
Vandemoortele.

E lisi en Prosper beide met lijnzaad 
voor Alfons Dassonvllte, Lendelede.

Maros met ciment voor de W® Vande- 
waile, de Wf Dumoulin en Ger. Décaigny.

JAMMER. — Velen beklagen zich te 
laat dat ze geen verzekering namen op 
het leven, tegen brand en ongevallen, bij 
J . Denys, Wantje P ieterstraa t, 30, Ise
gh em , agent van Amverpia. Strikte ge
heimhouding. Volledige waarborg. Stel 
r ie t langer uit, want ’t kan U morgen 
berouwen I

M aandag aanstaande, 23 Januari, zal 
in het «Vlaamsch Huis», M arktstraat, 22 
te 7 uur stipt, eene afdeeling gesticht 
worden van het

Vlaamsche Kruis
Het Viaamsche Kruis is eene vereeni- 

ging zonder winstbejag, die, buiten alle 
politiek om, er naar streeft de gezond 
heidsleer in de ruimste mate onder het 
volk te verspreiden en de hygienische 
beiangen van ons eigen Vlaamsche Volk 
te behartigen.

Het Vlaamsche Kruis zal volksvoor
drachten en lessen Inrichten over gezond
heidsleer, verband- en verpleegkunde.

Het zal de strijd aanvangen tegen kan
ker, tering, alcoholisme, geslachtsziek
ten, ongezonde ambachten, enz. — In 
tijden van rampen zal het gelden Inzame
len om de nooden van de Vlaamsche 
geteisterden te lenigen.

In tegenstelling met het Belgische 
Rood Kruis, speciaal ingericht om in 
tijden van oorlog, gekwetsten te verzor
gen, is het Vlaamsche Kruis een inrich
ting die er eerst en vooral naar streeft in 
vredestijd de belangen van het Vlaamsche 
Volk op gebied van gezondheid te behar
tigen.

Het Vlaamsche Kruis is dus een speci
fiek Vlaamsche Inrichting en behoort dan 
ook zijn zetel in het Vlaamsch Huls te 
vestigen. Politieke bijbedoelingen zullen 
dan ook maar in den geest oprijzen van 
die menschen die in iedere opbouwende 
Vlaamsche werking een politieke daad 
dan tweedracht en scheuring vinden.

De dagorde dezer stichtlogsvergade- 
ring zal behelzen :

1. Welkomgroet door den d d. voor
zitter.

2 Uiteenzetting van doel en werking 
van net Vlaamsche Kruis door een afge 
veerdigde van het Hoofdbestuur.

3. Praktische les over longtering door 
Dr A. Catry, uit Roeselare.

4. Opname van ni mi we leden en kie- 
zing van het bestuur.

Namens het voorloopig Komitelt 
De gewestelijke afgeveerdlgde 

Apotheker DEPOORTER

Men vraa gt te koopen aan h o o g e  p r ijs  :

Mollenvellen
Zich aanbieden o f  sch rijven  :

H. Bruneii, Lakenstraat, 93, Brussel
BURGERLIJKEN STAND.

GEBOORTEN
Simonne Noppe, dochter van Henri en 

Julienne Veref cke.
Monica Himpe, d. van Oscar en Julia 

Vr man.
Georgette Lannoy, d. van Henri en • 

Phar; ïide Drubbels.
Raphaël Sautens, z. van Michel en 

Augusta Vannieuwenhuy«e.
i OVERUJDENS
f Eugenie Constandt, z. b. 78 jaar, wed. 

Eduardus Declerck.
HUWELIJKEN

Jules Van Gheluwe, timmerm. 25 Jaar 
en Juliana Demeyere, naaister, 25 jaar.

Boudewijn Vanlerberghe, wever, 25 j. 
en G lu ielje Lambert, buisw. 22 jaar.

Michel Strobbe, fabriekw. 22 jaar en : 
Ivonne Cattry, fabrlekw. 19 jaa*-. f

Victor Rapoeye, borstelm. 32 jaar en 
M-irie Labeeuw, borstelm. 17 jaar .

F. V an hauw aart-D em eurlsse
OMMEGANGSTRAAT 9F, ISEGHEM

Qroote keus van 
a lle  w interartik els

Socialé Syndikate

KRONIcJK
De staking der Borstelmakers

Maandag 1. 1 greep in ’t kabi 
net van den minister van Nijver
heid, Arbeid en Sociale Voorzorg 
een bijeenkomst plaats tusschen 
afgevaardigden der werklieden en 
patroons onder het voorzitterschap 
van den heer kabinetsoverste. 
Beide partijen werden afzonderlijk 
gehoord en nadien gekonfronteerd 
met het gevolg dat een eerste 
kontakt tusschen de strijdende 
partijen ontstond.

De heeren patroons verklaarden 
zich bereid een duurzame over
eenkomst af te sluiten De bepa 
ling der daguurwerklieden was 
echter het meest betwiste punt. 
De vergadering die vrij lang 
duurde, eindigde in allerhaast 
met het voorstel de loonsbepaling 
aan een scheidsgerecht te onder
werpen. De werklieden oordeelen 
dat er nog andere punten ophel
dering en zekerheid verdienden en 
hebben daarom een nieuwe bij
eenkomst aangevraagd.

Dinsdag had dan ook een geza 
menlijke algemeene vergadering 
plaats in ’ t gilde^huis waar de 
afgevaardigden der drie vereeni- 
gingen het woord voerden.

De zaal die voor den helft te 
klein was, pinkelde van geestdrift. 
Vanaf 10 uur wachtte een opge 
propte menigte naar de leiders 
die in een zijzaaltje vergaderd 
waren en wanneer deze het ver
hoog betraden viel hun een luid
ruchtig oorverdoovend applaus 
ten deel. M .  Blomme gaf verslag 
over het onderhoud in 't ministe
rie ; M. De Clercq sprak over de 
noodzakelijke solidariteit onder de 
werklieden in de toekomst, en M. 
Coole spoor*ie de arbeiders aan 
om in dezelfde geestdrift de recht
vaardige strijd tot het einde vol te 
houden.

Na de vergadering trok de 1500 
koppige menigte door de straten 
der stad en verwekte een gewel
digen indruk. Dezen optocht was 
deftig en waardig van edele strij
ders. Zes spandoeken werden in 
den stoet gedragen : /.) Wij B or
stelmakers vragen ; 2 ) eerlijk 
loon voor eerlijken arbeid ; 3.) een 
menschwaardig bestaan ; 4.) een  
ernstige overeenkomst ; 5 ) onze 
strijd  is d e strijd van alle werklie
den ; 6.) wie mensch is steunt ons.

We hopen toekomende ueek 
daarover verderen uitleg te kun 
nen geven.

Intusschen dienen alle werklie
den de strijdende borstelmakers 
uit alle macht te steunen.

Wie steunt de

BorcteMiirc
Bij de Metaalbewerkers.

Tijdens een psar vergaderingen 
werd door het Vrij Kristen Syndi- 
kaat een ontwerp loonsregeling 
opgemaakt en de patroonsvereeni- 
ging toegezonden ’t Is hoog tijd 
dat hier een ernstige loonovereen- 
komst in voege treedt.

De Borstelmakers steunen is U 
zelf en'alle werklieden een groo- 

ten dienst bewijzen.

O ver hst in d ex c ijfe r . (Vervolg).
In onze vorige artikelen nopens het 

indexcijfer en de levensduurte hebben 
w ij, ons steunende op de officleele Index
cijfers, kunnen nagaan :

1. Dat het indexcijfer de trouwe weer
gave niet is van de levensduurte in even
redigheid met deze van 19 4, maar enkel 
een verhoudlngscijfer tusschen de klein- 
handelprijzen 1914 met de tegenwoor
d ige ;

2. Dat ons indexcijfer te veel artikelen 
opneemt die van weinig belang zijn voor |

een huishouding en diensvolgens de ver
anderingen in de prijzen van artikelen 
van alledaagsch verbruik weinig invloed 
uitoefenen op ons officieel indexcijfer ;

3. Enkel rekening houdende van de 
voornaamste artikelen zou ons indexcijf r 
een 40 tal punten hooger staan dan het 
officleele.

W ij moeten er nochtans bijvoegen dat 
in het indexcijfer geen rekenin« gehou
den wordt met de huurprijzen, die, voor 
wat vele huizen betreft, met 1928 slechts 
aan het ir.dex 300 staan. Dit zou natuur
lijk het indexcijfer wat do?n verlagen. 
Nochtans, daar dit enkel nog vooreen 
paar jaar van belang is en enkei betrek 
heeft op oude huizen, kan dit voor de 
toekomst van geen of weinig tel meer 
zijn.

Welke zijn de vooruitzichten nu betrek
kelijk het vraagstuk der levensduurte ? 
Daartoe is het noodig dit vraagsiufc wat 
breeder te beschouwen en na te gaan 
hoe het hiermede staat in andere landen. 
Zoo kunnen we, zonder nochtans profeet 
te willen zijn, enkele vooruitzichten vast
stellen.

Een eerste bestatiging is namelijk dat 
de prijzen der waren in alle landen toege
nomen zijn in betrek met deze van 1914.

Zoo b. v ., indien wij 100 nemen voor 
indexcijfer 1914, dan komen wij nu voor 
de Vereenigde Staten aan 153, voor En
geland aan 156, voor Duitschland aan 
156, voor Italië aan 170, voor Frankrijk 
aan 110 Dit alles in de veronderstelling 
dat de waarde van het geld even hoog 
weze als in 1914. Zonder overdrijving 
mogen wij zeggen dat de wereldprijzen 
minstens 40 %  hooger zijn dan .in 1914. 
Voor België staan wij nu aan het Index
cijfer 812. Dit maakt in goud franken 
812 : 7 — 116. Ons goud indexcijfer Is 
dus tegenwoordig 116, terw ijl dit der 
andere landen overal merkelijk hooger is. 
Dit van Frankrijk is lager, maar dit komt 
hoofdzakelijk uit de andere manier van 
opmaken van dit indexcijfer.

Vele menschen zullennaiuurlijk hierop 
antwoorden, dat het leven hier in België 
altijd goedkooper is geweest dan in d e  
andere landen en dat ons Indexcijfer nooit 
het peil zal bereiken van die andere lan
den.

Nochtans moet er hier wel aangestipt 
worden dat zelfs Indien ons indexcijfer 
een even hoog bedrag had als dit van 
Engeland b. v. het leven hier nog veel 
goedkooper zou zijn, daar het indexcijfer 
van Engeland natuurlijk opgemaakt is in 
evenredigheid met de prijzen in Engeland 
in 1914. Dit geldt ook voor de andere 
landen. Het verschil van levensduurte in 
de verschillende landen heeft dus geen 
beteekenis voor het opmaken van het 
indexcijfer. Moesten wij dus een gemid
delde verhooging van 40 %  op de wereld
prijzen nemen, dan zou ons Indexcijfer 
omtrent stijgen tot’ 140 maal 7 of 980.

Van overwegend belang hierin Is na
tuurlijk bet stijgen of dalen der wereld
prijzen. Er zijn nochtans verschillende 
redens b. v. onze kleine munteenheid, die 
dit cijfer wel eenigszins lager kunnen 
houden. Dit zal ook niet geschieden in de 
eerste maanden, maar de prijzen zullen 
allengerband tot een verhoogingspell 
komen dat min of meer dit van de andere 
landen benadert.

Op een ander feit nog kunnen wij hier 
de aandacht trekken. Ons groothandel 
indexcijfer, opgemaakt op dezelfde ma
nier a ls  dit der kleinhandelsprijzen, staat 
tegenwoordig omtrent 900 t. t. z. aan 
129, zonder rekening te houden met de 
waardevermindering van onzen frank. In 
andere landen staat het groothandels- 
c ifer aan 130 à 156. Voor België komen 
wij aan 129. Van een anderen kant zijn 
de indexcijfers der kleinhandelsprijzen 
omzeggens in alle landen enkele punten 
hooger dan deze van den groothandel. In 
België is het goud-index van den klein
handel nog 13 punten lager (129 116) 
dan het goud-index van den groothandel, 
hetgeen zekerlijk niet zal blijven duren.

Als we nu met die twee factoren reke
ning houden — het indexcijfer der groot- 
handelprijzen in andere landen, en 1« de 
vergelijking tusschen groothandel- en 
kleinhandelsprijzen — dan kunne wij 
voorzeker aanvaarden dat ons indexcijfer 
der klein handelsprijzen minstens tot 135 
(goud-index) zal stijgen. Rekening hou
dende met de waarde van den frank 
komen wij zoo tot 945.

Dit alles onder voorbehoud natuurlijk 
dat de wereldprijzen omtrent op hetzelfde 
peil blijven.

Uit die berekeningen kunnen wij dus 
besluiten dat ons indexcijfer geleidelijk 
maar zeker zal stijgen. M ogelijk zal 
hierin wel nu of dan, tengevolge der sei
zoenen b v. een kleine stilstand of zelfs 
kleine achteruitgang te bespeuren vallen, 
maar dit zal slechts van voorbijgasnden 
aard zijn. Gedurende welken tijd en tot 
welke hoogte het indexcijfer stijgen zal,



hangt van velerlei faktoren af. In alle 
geval, toch kunnen wij verzekeren dat
het Indexcijfer niet tot zijn hoogtepunt 
gekomen is en »  ij o rs voor een paar 
jaar nog misschien aan een geleidelijke 
verhoogf-'g nngen verwachten.

De Borstelmaker 
steunen is U zelf 
en alle werklieden 
een grooten dienst 

bewijzen.

Uit onze Inrichtingen
SPAARKAS. — De leden worden ver

zocht hun spaarboekje ia te dienen op 
Zondag 22 en 29 Januari, tusschen 9 en
10 uur voormiddag. Sto tingeo kuanen 
dan ook gedaan worden.

Nieuwe spaarders zijn steeds welkom.

EIOEN LEVEN. -  Woensdag 11 Jan. 
vergastte ons deze kring op een harer 
gewone kunstvolle avonden. Dit maal 
hadden wij het genoegen den talentrijken 
declamator heer Hendrik Bultetys te aan- 
hooren.

Reeds van af het tweede stuk « Jesus 
van Nizareene » had hij zijne toehoorders 
vast, en de stemming was er in en bleef 
er in. «Pachthofschtldering» van Guido 
Gezelie en «Een angstavond» uit Falk- 
Iandjes van H. Heyermans baalden het 
meest bijval en werden ook op prachtige 
wijze voorgedragen. Velen ook beleefden 
groot genoegen aan «Ik houd van proza» 
van Van Deyssel.

Kortom het was een avond zooals 
«Eigen Leven» gewoon is hare leden aan 
te bieden, waardoor deze kring zich een 
eigen plaats heeft verworven onder de 
vereenigingen vao stad : de eerste onder 
degene die ijveren voor het kultuurwerk 
bij het Viaamsche Volk.

«iEigen Leven» doe zoo voort; uw werk 
draagt vele vruchten voor Vlaanderen.

ARDOYË.
O 1 DIE LIEFDE .. !  -  Zondag laatst 

wandelde een jo ig  heerschap met zijn 
katoen in de Statiestraat. Waarover ze 
zoo minnekoosden weet men niet, maar 
om hun luchtkasteelen op te bouwen, 
namen ze elk een kaart van 5 fr. voor de 
groote kaarting bij Constant Behaeghel 
op 5 Februari, 't Kwam uit ze wilden een 
der volgende püjzen wegschaden : 300, 
200, 125. 101, 75, 50, 40, 30, 20, 10, 10,
10, 10, 10, 5 ,5 .

«VOSKE.»

ALLE VLAAMSCHE NATIONALISTEN 
STORTEN IN HUN EIGEN 

SPAARKAS

Geestelijke overheid en 
vieemscne Kwestie

(3e vervolg) :
In onze laatste bijdrage zagen wij aan 

de hand van de geschiedenis, hoe Mgr 
W aefelaert, onmiddellijk na zijn verhef
fing tot de bisschoppelijke weerdlgheid, 
te velde trok tegen de Viaamsche bewe
ging, en toen dezelve middelen gebruikte 
als verbod aan de studenten de landda
gen bij te wonen, de vervolging e. a. m., 
die nu sedert een tweetal jaren weerom 
gebruikt worden tegen ons katholieke 
nationalisten. Wat dan uitgegeven werd 
door Mgr a ls strijdig met de belangen 
van Kerk en Godsdienst, is nu volgens 
de laatste verklaringen, een zaak van de 
elementairste recht veercfigheld geworden. 
W ie dan a ls aanhanger of verkondiger 
van deze princiepen uitgemaakt werd 
door Mgr als « koppigaard en scheinhei
lige » zijn nu voor Mgr geworden « de 
goede ».

Welke les is daar voor ons uit te trek
ken ? Onder meer deze : dat de Viaam
sche beweging steeds, zelfs onder hare 
onschuldigste vormen, onvermijdelijk en 
voottdurend gebotst is op den onwil en 
de tegenwerking der geestelijke overheid 
in Vlaanderen ; dat de geestelijke over
heid in Vlaanderen nog nimmer een daad 
gestald heeft, tenzij gedwongen door den 
tijdsgeest en door de omstandigheden, 
die bevorderlijk was voor de Viaamsche 
beweging.

Dit is oen harde w aarheii wellicht voor 
katholieke menschen, doch is ze hard, ze 
blijft toch waarheid en de gansche ge
schiedenis der Viaamsche beweging is er 
een ontegensprekelijk bewijs van.

*
¥ *

Na deze korte beschouwing, gaan we 
voort aan de band der geschiedenis, de 
houding der geestelijke overheid na te 
gaan, tegenover onze Viaamsche bewe
ging-

We zijn dus gekomen in het heetste 
van den strijd , om Coremans wetsvoor
stel, om ook de wet op het Nederlandsch 
toe te passen in de vrije bisschoppelijke 
gestichten. De bisschoppen stonden er 
tegen en stelden alle middelen In ’t werk 
om het wetsvoorstel als strijdig met de 
godsdienstige belangen voor te stellen. 
Een geregelde campagne werd gevoerd 
tegen het wetsvoorstel in bladen en tijd
schriften. Studenteneden werden door 
de geestelijke overheid ontbonden omdat 
ze te Coremansgezind waren (b. v. te 
Gheel) Door Pater Jezuiet Vermeersch 
werd de brochure « Het Vlaamsch ln het 
onderwijs » geschreven en overal ver
sprei t met «oedkeutlng der geestelijke 
o ; erheid. (Dit herinnerd ons het verschij
nen der brochure van Kan. Van der 
Meersch, tegen het Vlaamsch nationalis

me, die nu ook reeds heel oud, versleten 
en vergelen schijnt en Is).

Werdjer ecMer met alle kracht gewerkt 
door de tegenstanders van Coremans 
wetsvoorste’, en geschiedde dit onder de 
bescherming en de hoede der geestelijke 
overheid, ook van tuonen kant bleven de 
katholieke Vlamingen wroeten en labeu
ren ten voordeel* van het wetsvorrstel, 
en dit niettegenstaande de bisschoppe
lijke bedreigingen en niettegenstaande 
zij rechtstreeks tegenover hunne geeste
lijke overhei ! stonden.

Ult dien heftigen strijd enkele staaltjes 
die we In de huidige tijden, terugvinden.

Dat de Lamme GoedzakklgheH, der 
Parlementairen reeds van ouderen datum 
Is, leert ons het volgende staaltje. Op IIe 
eu 12n September 1904 werd te Antwer
pen een Landdag gehouden d°n viaam 
scheh Katholieken Landsbond onder 
voorzitterschap van oud volksvertegen
woordiger Heuvelmans. Vijf en twintig 
Viaamsche Katholieke Volksvertegen
woordigers waren uitgenood/gd. Eén 
enkele was aanwezig.

De vergadering was uiterst rumoerig 
en onder luid applaus werd de Advokaat 
Van Dieren, voorgesteld, aanvaard. Zij 
luidde: « De Viaamsche Kath. Landsbond 
eischt de onverminkte stemming van 
Coremans wetsvoorstel in den aanstaan
den zittijd der Kamers.

Bij w e terin g  zullen de Landsbond en 
alle katholieke Vlamingen hun steun en 
hunne stem weigeren aan hen, die tegen 
dat wetsvoorstel gestemd hebben en zul
len hun desnoods bestrijden. »

Na dezen landdag verbood Msr Stille- 
mans. Bisschop van Gent, in « De Gods
dienstige week van Vlaanderen » nog 
verder Coremans wetsvoorstel te verde
digen.

Het Vlaamsch en Coremnnsgezlnde 
Fondsenblad van Gent, het blad van Ka
nunnik Verschueren van Gent, kondigde 
in zijn nummer van 15n November 1904 
een plechtig hoofdartikel af. waarin het 
verklaarde op bevel van Msr Siilemans, 
Coremans wetsvoorstel over boord te 
werpen.

De redactie beriep zich wel is waar op 
het oordeel van alle gezaghebbende ka
tholieken als kanunnikken, priesters, pa
ters, Leuvensche Hoogleeraien en ande
ren, om het voorstel te verdedigen, doch 
het gaf tevens toe aan den ultgeoefenden 
dwang.

Da houding van Msr Stlllemans moet 
ons echter min verwonderen a ls men 
weet dat Mer een der eerste leden was 
van de « Société flamande pour la vul
garisation de la langue Française », 
(Viaamsche vereeniging voor de ver
spreiding der Fransche taal), gesticht ln 
1899.

De ontzetting door den af val van dit 
blad teweeg gebracht, was diep en alge
meen. De Vlamingen echter bukten niet, 
en de andere Vlaamschgezlnde bladen 
bleven trouw het wetsvoorstel steunen. 
De Franschgezlnde bladen kraaiden ech
ter victorie, ondertusschen ging de strijd 
voort.

In November 1904 werd een Congres 
der katholieke werken te Leuven gehou
den, onder voorzitterschap van Pastoor 
Temmerman. Daar werd weerom het 
wetsvoorstel heftig verdedigd en de so
ciale beteekenis ervan uiteengezet. Eerw. 
Heer Temmerman, poogde te vergeefs 
de bespreking te sluiten op het oogenblik 
dat Kardinaal Qoossens, Aartsbisschop 
van Mechelen bfnnentrad. De gemoede
ren wilden echter niet bedaren en de be
spreking ging door.

Daarop verliet Kardinaal Goossens dan 
ook het Congres. (Vervolgt.)

llerkiezingsbeloflen
De waarde der Belgische 

demokratie
HARE ONMACHT

De verkiezingen van April 1925 brach 
ten in de Belglstflfe Kamer een Belgisch 
demokratische meerderheid. Na maanden 
regeerlngsloosheld, tijdens dewelke het 
kristen demokratisch schip van den eenen 
rotsblok op den anderen geslingerd werd, 
kregen we eindelijk ’n demokratische 
regeering, waarvan we tot ons spijt dra 
moesten vaststellen dat ze al min demo
kratisch was dan elke voorgaande, 1. 1. z. 
zij was Belgisch en Belgisch zijn, sluit in 
de huidige omstandigheden het demokra
tisch zijn heel en al uit.

Dat ze ondemokratlsch was kon geen 
Vlaamsch nationalist verwonderen, om
dat wij weten dat de staat België niet 
zichzelf bestuurt, maar bestuurd wordt — 
evenals de eerste der gewezen kolonie — 
van uit dan vreemde, van uit Parijs.

Van de beloften door die demokra- 
ten tijdens de verkiezingen gedaan is dan 
ook onder die regee log niets in huis ge
komen. Niet zoodra was ze aan ’t be
wind of haar eerste verklaring luidde, dat 
dezelfde bult»n!an ,isshe politiek der 
vorige regeeiingen zou gevolgd worden, 
en vandaar dat ze voerde een militarls 
tische politiek. We zage de leiders der 
demokratie net als deze dtr reactie mil
joenen stemmen voor leger en bewape
ning. Onder haar bewind kwamen elf 
ooriogsspionnen op vrije voeten terwijl 
martelaars ials Borms en anderen geker
kerd bleven. We zagen die demokraten 
miljarden nieu we belastingen leggen om 
den put te vullen die ’t militair monster 
onder hunne bescherming en met hum e 
medewerking gegraven had.

Aan ontslagnemende sterrekragen 
werd drie jaren volle wedde geschonken, 
terwijl afgesloofde ouderlingen hun pen
sioentje van 25 goudcentiemen per dag 
niet verbeterd kregen, en toen de reactie 
haar kop rechte zagen we de demokratie 
heen vlieden, de demokratische regeering

als een reeppel til teen spatten en de 
knlkkebundershun m iristerzetels verla
ten om ze onmiddellijk ondanks ’n de
mokratische meerderheid in de Kamer 
door de fanancie te laten bezetten.

We hebben van de demokratie alles 
gezien, behalve een demokratische daad I 
Ook h a 'r  onmacht !

H aar knech tschap .
Alsof ’t niet genoeg was is die demo

kratle verder gegaan en heeft ze zich 
geleend tot de lage rol van vcetschabel 
voor de reactie. Met de agenten der 
Fransch-Belgische bankiers die o rs volk 
voor miljoenen hadden bestolen, heeft zij 
'n nieuwe ïegeerlng gevormd waarin 
ditmaal èa naar binnen, én naar buiten 
de reactie de b ;as was, de overmacht 
had.

Die demokratie hielp den diefstal der 
finantle. langs den weg van 'a stabilisatie 
aan 175, bestendigen. Spoorwegen en 
materiaal werden langs ’n omweg aan de 
kapitalisten versjacherd. Het armemen- 
schenbezit, de schatkistbons, werden 
vastgenageld, honderde, duizende werk- I 
lieden op ’t spoor werden door een 
rooden bi. fstukminister brutaal en zonder 
meedogen wetk- en broodloos geïteld . 
Van die periode heeft de reactie gebruik 
gemaakt om blijvende daden te stellen 
die het openbaar leven van 't volk, dat 
den Staat België bewoond, voor tal van 
jaren rechtstreeks aan de grillen van de 
Banken onderwerpt.

De benoeming van den Raad en het 
Bestuur der spoorwegen van ’t amortisa 
tiefonds, het comitelt der schatkist en het 
Beheer der Nationale Bank, enz ..., wer
den door de Belgisch roode demokratie 
goedgekeurd. Terecht mag worden ge
zegd dat Jaspar de demokratie heeft 
gebruikt om tegen de demokratie te 
regeeren.

H aar bedrog.
Dat ook voelden de roode, voor die 

feiten meest verantwoordelijke demokra
ten, en ze hebben zich teruggetrokken, 
bevreesd voor het oordeel hunner kiezers. 
Zij weten dat zij misdaan, erg misdaan 
hebben en andermaal zal die demokratie 
pogen de bevolking te bedriegen, ’t Ver
loren vertrouwen zal ze pogen terug te 
winnen, niet door positief werk maar 
door onverantwoordelijke demagogie.

Daartoe de zesmaandendienst het nog 
éénig overblijvende middel. Verstaat wel: 
de zesmaandendienst, niet de ontwape 
ning niet de vernietiging of de ontkrach
ting van ’t militarisme maar de moder- 
niseering van ’t militair monster.

De buitenlandsche politiek die in posi 
tieve zesmaandendienst — zooals door 
't Viaamsche volk verlangd — onmogelijk 
maakt mag behouden blijven, ’t M ilitair 
verdrag met Frankrijk dat den Staat Bel- 
gle verplicht tot het dragen van het hoog
ste oorlogsbudget onder al de staten van 
Europa mag onaangeroerd blijven. De 
Staat Belgie mag blijven dienst doen a 's  
den Tiran die een ehele verdrukt en aan 
den Beul overlevert, daartegen komt de 
roode demokratie niet in verzet. M aar 
't woord zesmaandienst, dat Is roode 
demokratie en daarmee wordt de massa 
deoogen uitgestoken. Over ’t militärisch«- 
kleed waarin de zesmaanden zouden ge
wikkeld worden, zwijgen de demokraten 
als vermoord. Trouwens twee heeren 
moeten gediend worden : eeistens de 
kortzichtige massa, en tweedens de reac 5 
tie waarmee de roode demokratle gedu
rende 18 maanden zoo heerlijk democra
tisch regeerde en naar het woord van 
Destree morgen opnieuw zal regeeren 
En morgen doen de demokraten als g is
teren, t t.z. eens de kiezingen voorbij 
worden de beloften opgeplcoid en de 
zesmaandendienst wordt In ’t onderste 
van hun binnenzak gestoken.

De kristene demokratie
Wie er nog niet van voldaan was, zal 

het dra worden. Als ’n gemuilbande dog- 
hosd loopt ze aan de leiband der reactie. 
Van 1921 tot 1925 steunde ze den eenen 
Theunis na den andeien, |en wanneer 
Jaspar Poullet van zijn troon had getrok
ken, de kristene demokratie ’n schop in 
haar achterste gegeven, toe i dreigde de 
dog te blaffen en Goddank, zoover Is het 
echter niet gekomen. Jaspar-Van der 
Velde werd nooit verontrust. De dog 
treurde, betreurde, stelde met spijt vast, 
wenschtte en bleef » e  ischen. Zoo gaat 
het ook nu 1 De kristene demokraten be
treuren dat ze aan de regeering moeten 
deelnemen, zestellen met spijt vast dat 
Jaspar, de Btoqueville en andere reactio
nairs geen demokraten zijn, dat er van 
zesmaandendienst niets ln huls komt en 
ze wen sehen dat de verkorting van dienst
tijd zou nagestreefd worden. M aar ze 
moeten aan de regeering deelnemen. E. 
P. Rutten heeft het gezegd : anders ont
trekken u de Belgische Bisschoppen de 
steun van hun proosten. En ja , die treu 
rende demokiaten schikken zich in hun 
lot : E ja  1 ’t land moet toch 'n regeering 
hebben 1

In B e lg ië  is d e rea ctie : Baas.
In B e lg ië  b lijft de rea ctie  : Baas.

We zegden 't zooeven : Jaspar beeft 
met de demokraten tegen de demokraten 
geregeerd. Hij deed het gisteren. Hij doet 
het nu ! Hij of anderen doen het morgen 1 
In België blijft de reactie baas ! De rrode 
demokraten werden naar huis gezonden 
als hun tijd gekomen was. Een verplich
ting hebben ze meegekregen, namelijk : 
in zijnen dienst door demagogisch volks
bedrog den opgang van het communisme 
In Wallonië, van het K. Vl.jNaiionalisme 
in Vlaanderen uit al hun krachten verhin
deren. Van dezen dienst zal de roode 
demokratie zich trouw kwijten.

Een nieuwe knecht was noodig ! De 
kristene demokratie. Da reachtie moest 
geholpen worden, en dan wordt geen 
verzet geen tegensputteren geduld, en al 
hadden al de krlstere demokratische 
knechten geschreeuwd als gekeelde var 
kens, hunne groep ;:ou de regeering ge
steund hebben. zal de regeering steunen 
tat op het oogenblik dat Jaspar hun heen
gaan duldt. Geen minuut vroeger, geen 
minuut later zal de kristene demokratie 
de huidige regeering haar steun ontzeg
gen.

Derhalve is hun demokraat zijn, schijn 
en volksbedrog.

België is reactie I ! t

is België opnieuw hel Paradijs der Kapitalisten ?
Aldus luidt de titel van een art. dat de 

heer Vander Velde wijdt aan e®n att. en 
bewering van zijn partijgenoot Louis de 
örouc^ère en aan het verwijt van de 
Hollandsche s icia'isten wie Oe loo- 
nen ia België de konkurentie onir.o^elijk 
maakt.

Deze diskufsie steunt op de cijfers me
degedeeld door het Internationaal Ar- 
beirisbureel :

Bij mi Jdel van deze statistieken ‘’erleid 
tot 100 voor Lender op 1 Juli 1914. kon 
men voor de laatste jaren volgende lijst 
opmaken.
Indexcijjer voor het betrekkelijk p e i l der 
werkelijke loonen in v ersch eid en e steden .

1 7 24 1 7 25 1 7 26 1 7 27
Londen 100 99 102 106
Philadelphia 213 180 169 189
Amsterdam 89 82 92 92
Stockholm 85 78 89 98
Parijs 73 — — 56
Brussel 59 54 48 50
Praag 56 48 51 49
Berlijn 55 54 48 71
Weenen 47 42 44 42
Milaan 46 46 48 55
Warschau — 49 46 39

« Men weet hoe deze vergelijkende 
statistieken worden orgem aakt : op ge 
stelde tijden, b.v. op 1 Jan. en op 1 Juli 
neemt men de loonen op in enkele steden 
en men stelt ze ln verhouding — om de 
werkelijke looien te bepalen — tot de 
prijzen van hetgeen men noemt een voor- 
raadkorf, bevattende de enkele artikelen 
voor de dagelijksche voeding. »

Aldus de interpretatie van den heei* 
Vande Velde zelf.

Wij zijn eenigszins benieuwd te weten 
hoe de partijgenoot van Mr Wauters deze 
bepaling van de levensduurte uitleggen 
zal. Ofwel is ze juist en dan behooten de 
loonen hier werkelijk tot de laagste van 
Europa.

Ofwel geeft het indexcijfer niet de 
juiste verhouding tot de levensduurte 
weer en dan dient M. Vande Velde zijn 
partijgenoot Wauters —  jaren lang mi
nister van Nijverheid en Arbeid en goed
koop leven — varantwoordelijk te stellen.

We wachten de verdere redeneeilng 
van den heer Vande Velde af.

S O C I A L E  V E R P L E G I N G
Zooals meest allehedendaagsch rnensch- 

lievend werk, is ook de sociale genees
kunde ln het leven geroepen met het doel 
in hedendaagsche nooden en behoeften 
te voorzien.

De goede oude huisdokter uit vervlogen 
tijden had geen sociale medewerker van 
doen. Hij ging van huis tot huis en zijne 
patiënten, en hunne families, waren hem 
door den omgang zoo goed bekend, dat 
er weinig gebaar voor bestond dat hij 
hun, ter genezing, het onmogelijke zou 
voorschrijven ; hij kende bovendien 
grondig den zedelijken en den geldelijken 
toestand van zijne zieken.

Tengevolge van den aangroei van het 
aantal der gasthuizen en van dezer popu
lariteit, zijn geheel nieuwe toestanden 
0 ' tstaan. De « persoonlijkheid » van den 
patiënt wordt noodzakelijkerwijze ge
deeltelijk uit het oog verloren; volle aan
dacht kan nog alleen worden ve leend 
aan het « ziektegeval » . Doordat genees 
heeren en verpleegsters al hun tijd en 
krachten noodig hebben voor het louter 
« lichamelijk » welzijn van hun zieken, 
worden op den achtergrond gedrongen 
factoren die van groot belang zijn met 
het oog op hunne gezondheid, f lsd a a r  
zijn : gezlnstoestand, huisvesting, karak 
ter, flnancleele en maatschappelijke po 
sitie.

Als vanzelf sproot de noodzakelijkheid 
der Sociale Verpleegster in het gasthuis, 
uit de ontoereikendheid van het zuiver 
geneeskundig werk.

Elke verpleegster, dle>r zich niet wil 
bij bepalen een vluchtteen blik te slaan 
in het leven van hare zaal patiënten, 
maar die zich ook rekenschap wil geven 
van de nneilijkheden ontstaan in den 
huiskrlng, tengevolge van de ziekte, of 
zelfs van de toestanden die mede aanlei 
ding kunnen zijn van de ziekte, moet dan 
ook doordrongen zijn van de noodzake- 
ijkhe ii vaa sociale verpleging. Want 
enkel gezonde menschen kunnen een 
normaal leven lelden ; door ziekte wor
den de normale omstandigheden ont
wricht. En de moeilijkheden zijn des te 
grooter naarmate de zlekre langer aan
houdt of indlsn zij chronische invaliditeit 
veroorzaakt.

Het schijnt mij overbodig toe uit te 
wijden over de IndMdueele vraagstuk
ken die oprijzen bij ziekte. Ik noem er j 
terloops slechts eiikele : gebnk  aan het 
hoogst noodige ln het gezin, bij afwezig
heid van den broodwinner ; verwaarloo- 
zing der kinderen gedurende de afwezig
heid der moeder ; het vraagstuk waarvoor 
zich geplaatst vindt de alleenstaande man, 
zonder tehuis of vrienden, bij bat verla
ten van het gasthuis; de ongehuwde 
moeder die bij het verlaten van het Moe
derhuis den strijd voor het bestaan moet 
aangaan voor zich en voor haar kindje ; 
de hartlijder die, om niet teiug te herval
len, bijzonder gunstige levensvoorwaar
den behoeft ; de kreupele — of de anders
zins voor den levensstrijd minder ge
senkten — die zijn beroep niet meer kan 
uitoefenen ; en dan verder al degenen — 
een lange lijst — die te worstelen hebben 
met moeilijkheden, misschien schijrbaa- 
van weinig ernstlgen aard, maar die toch 
het volledig herstel in den weg staan.

Van den dokter, alreeds overbelast, 
kan moeilijk méér worden gevergd dan 
het medische werk. Vandaar de noodza
kelijkheid van den medischen socialen 
werker dewelke, in de mate va1’ het mo
gelijke, door de hinderpalen uit den weg 
te ruimen die den goeden uitslag in den 
weg staan van het werk van den dokter, 
dezes taak zal aanvullen. De sociale ver 
pleegster zal ook nog nuttig werk ver
richten met het verzamelen van ds sociale 
gegevens die bijdragen kunnen tot de 
studie van de toestanden die ongezond- \ 
held teweegbrengen of bevorderen.

Het welzijn der gemeenschap is het i 
elndoel der verschillende sociale Instel- > 
llngen. Met « welzijn » wordt enkel niet 
bedoeld één enkele u itirg  van het leven 
van het individu. Want arbeid, zonder 
gezondheid om in zijr, taak te volharden,
Is van niet meer nut dan ezordheid zon
der de mogelijkheid om nuttig werk te 
doen. Arbeid en gezondheid zonder ont
spanning, leiden naar geestelijken hon
ger. En voor wie hunkert naar genegen
heid, doch die van vrienden of familie 
verstoken is, verliest het leven zijn aan
trekkelijkheid.

Een verpleegster voornamelijk bekom
merd om de gevolgen van de ziekte, komt 
er wel eens toe te meenen dat, kan maar 
de gezondheid herwonnen woiden, al 
het overige van minder belang ls. Wil zij 
aan sociaal werk doen, dan moet zij er 
zich streng op toeleggen het leven van 
haar patiënt ln al zijn uitingen te beschou
wen. Bij het opsporen van oorzaken, bij 
het betrachten van uitslagen, moet zij 
leeren het onderling verband te zien van 
al zijn nooden. Buiten het hospitaal is 
elke man, ls elke vrouw en elk kind lid 
van een f mille of van eene gemeenschap. 
Het volstaa t n iet een  kind te verp legen , 
een  wonde te verzorgen , d egez ondh eid s- 
reg e len  aan te leeren , d e ziekte op te sp o 
ren en te voorkomen, ook arm oede en 
zedelijk verva l m oeten op gesp oo rd  en 
voorkomen worden. Haar sp ecifiek  do
mein is het fam iliev en  waarvan zij de 
kwalen, de m isvorm ingen  en d e ach ter 
lijkheden te gen ez en  en te hervorm en  
heejt.

De meest verschelden toestanden ko 
men voor : ellende, luiheid, grofheid, 
dronkenschap, onkunde, wangedrag, on- 
eerlgheid enz. Hier staat zij tegenover 
onwetendheid, elders tegenover zedelijke 
ontaarding.

De sociale verpleegster moet leder ge
val doorgronden, om wezen en oorzaak 
te kennen ; vervolgens moet zij herden
ken wat er dient gedaan, en hoe er dient 
gehandeld. Dit laatste vooral is niet ge
makkelijk. Het moellijkst vooi haar zal 
zijn, niet een oplossing voor te houden, 
maar deze te doen ultvoeren. Zij ziet de 
ellendige kinderverpleging, de verkeerde 
opvoeding, het wangedrag van aanko 
mende jongens en meisjes, gevolg van 
het misvormde midden waarin zij zijn 
opgegroeid : zij ontwaart ln den huiskrlng 
het gemis aan alle sociaal vooruitzicht, 
aan allen overleg. En het doel, de uitslag 
van haar tusschenkomst moet zijn : die 
menschen te leeren begrijpen, te doen 
willen en te doen handelen. W aar hulp 
geboden wordt, mort ze snel ingrijpend 
en volledig zijn. Geen aalmoes die den 
gesteunde dwingt ln zijn behoeftigen of 
zlekelijken staat voort te woekeren, zon
der kans er ooit aan te ontsnappen, en 
aldus de gemeenschap blijvend tot last.
— Helpen, zonder de behoeftigheid te 
voorkomen verbetert niets ; men onder
houdt slechts op die wijze de klasse der 
zwakken.

Het arbeidsveld dat voor de sociale 
verpleegster openllgt, is oneindig. Haar 
taak is grootsch, maar zwaar. Om ze 
behoorlijk te vervullen Is veel kennis, 
veel bevoegdheid vereischt. De gewich
tigste voorbereiding ls echter wel de vor
ming harer persoonlijkheid. Zij moet rijk 
zijn aan edelmoedigheid, aan liefde, aan 
goedheid, aan geduld, aan voorzichtig
heid, aan karaktersterkte. Zij moet haar 
ambt beschouwen en voelen als een 
apostolaat. Zonder daf, gaat het niet. 
Haardagelijksche moeilijkheden en strijd, 
de onverschilligheid van hen die zij hel
pen wil, het scepticisme en de tegen
werking van personen en Inrichtingen, 
waarvan zij integendeel alle hulp zou 
moeten verwachten, ontmoedigen soms 
ie sterksten Daarom eischt het werk der 

soctele verpleegster vanwege de leiders 
van sociale organisaties, de ruimste 
waardeerlng.

Deze beschouwingen over de noodza
kelijkheid, het ontstaan en de rol van de 
sociale geneeskunde, zullen u alreeds 
hebben doen beseffen hoe gewichtig en 
veelomvattend de taak is der sociale ver
pleegster van de Commissie van open 
baren onderstand, dewelke onder meer 
totdo°l heeft : de ellende te bestrijden 
door voorbehoudsmaatregelen. En wie 
zegt ellende, noemt ziekte en onwetend
heid, want ziekte is dikwijls het gevolg 
van beiden.

Mevr. M allentjer-V an den B orre .

lUederoproeplngen m nel leger
In de'’ loop van 1928 worden volgende 

klassen wederopgeroepen voor schiet- en 
manoeuversperiorie.

I. Wederopgeroepen klasse" : Cavale
rie en pantserauto’s : klasse 1926 ; lucht
vaart : klassen 1925 en 1926 Andere 
wapens en diensten : klassen 1925.

II. Duur van de wederoproepign :

6 weker, behalve volgende uitzondering 
bij de luchtvaart, de miliciens der klasse
1925 worden terug binnengeroepen voor
2 weken ; die voor de klasse 1924, 3 
weken ; bij de overselnstroepen en 
diensten : 3 weken voor de manoeuvers, 
behalve ongeveer 350 man, voor 6 weken 
terug binnengeroepen tusschen den 15" 
December 1927 en den l n M aait 1928.

III. Tijdstippen van de wederoproe- 
pingen : A. Infanterie : 1. Llnleregimen- 
ten (behalve de Ml eenheden) : maken 
een schiet- en manoeuversperiode mede 
in ’t kamp van Beverloo, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e 
en 9e linie : van l l n April tot 19" M ei; 
Ie, 2e, 3e jagers, Ie grenadiers, Ie karabi- 
niers, 13e linie : van 29n Juni ot 9 Augus
tus ; Ie, 10e, 11* en 12e Unie : van 13" 
Augustus tot 21" September.

2 . Compagnies M i. der llnleregimen- 
ten : maken een schietingspericde mede 
in 't kamp van Elsenborn en nemen deel 
aan de bataljons en regimentsoefeningen 
in ’t kamp van Beverloo. 2e, 3e, 4e, 5e, 6e 
en 9e linieregimenten : 2" April tot 11" 
Mei ; Ie, 2e, 3e jagers, Ie grenadiers, 
Ie karabiniers, 13e linieregiment : van 
den 26" Juni tot 2 Augustus ; Ie, 10e, 1 Ie 
en 12e linieregimenten : van 6" Augustus 
tot 1" September.

De wederoproeplngen voor de m ili
ciens van het 7e en het 8e linieregiment 
zullen later geregeld worden.

3. Bataljons mitrailleurs en infanterie- 
batterij maken een schietperiode mede in 
’t kamp van Eiser born.

Ie en 2e divisie infanterie : van 18" 
Maart tot 28" April.

2een 6a divisie Infanterie : van 31" Mei 
tot 1 l n Ju li.

3e divisie infanterie : van 23" Juli tot 
31" Augustus.

Troepen van het bezettingsleger (even
als de compagnies Ml. van het 7e en het 
84 linieregiment) van 26 M aart tot 5 Mei.

B. Cavalerie : Regimenten cavalerie, 
regimenten wielrijders, pantserauto’s (be
halve de M l. eenheden kamp van Bever
loo) : van 14 Mei tot 23 juni.

Mitrallleurseenheden (kamp van (El- 
senbor ) : van 11 April tot 22 Mei

C. Artillerie : 1A, 2A en 13A (behalve
11 IA en 11 2A): van 14 Mei tot 23 Juni: 
de 11/1A en ll/ 2 A :v a n  26 M aart tot 4 
Mei 6A 11 A, 14A (behalve de ll/ 6 A tn  
11/1 IA) : van 18 Juni tot 28 Ju li ; de 
11/6A en 11/1 IA van 13 juni tot 24 Ju li ; 
3A. 8A, 15A : van 9 Juli tot 17 Augustus.

Bereden artillerie en brigade iegerar- 
tillerie : van 27 April tot 7 Juni.

Een aantal telefonisten, de seiners en 
geleiders kunnen echter voor de marceu- 
vers in ’t kamp van Beverloo, op volgende 
tijdstippen terug binnengeroepen worden:

IA, 2A, 13A : van 10 April tot 19 Mei. 
6A, 11A, 14A : van 29 Juni tot 9 Augus
tus. 3A de twee groepen van het 15A in 
garnizoen te Thienen : van 13 Augustus 
tot 21 September. Bereden artillerie : van 
14 Mei tot 23 Juni.

D. Genie : 2e regiment der genie 
bataljon van 2 April tot 12 Mei 
bataljons van 14 Mei tot 23 Juni.

3e regiment der genie : Per bataljon : 
van 10 April tot 19 Mei ; van 21 Mei tot 
30 Juni ; van 2 Juli tot 11 Augustus.

4e regiment der genie : Per bataljon : 
van 7 Mei tot 16 Juni ; van 18 Juni tot 28 
Ju li.

Voor de troepen van het bezettingsle
ger zal het tijdstip later vastgesteld wor
den.

Genie wielrijders van 2 juli tot 11 Au
gustus. Bataljon pontonniers : van 2 Juli 
tot 11 Augustus.

Wat de miliciens betreft,' behoorende 
tot de luchtvaart, de seintroepen en dien
sten, de strijdwagens, de vervoerkorpsen, 
de spoorwegtroepen zullen de wederop- 
roepingsdatums door de korpsoversten 
bepaald worden.

een
twee

08 Loonen m oe BakHerUen
Hieronder geven wii het besluit weer, 

dat genomen werd door de Landelijke 
Kommissie voor de broodnijverheid, in 
algemeene zitting van 3 Februari 1927 :

« De schommelingen van het uurloon 
tusschen de indexgrenzen 600 en 900 
punten bedragen 0,06 fr. per geheele 
schijf van 10 punten ; maar, ln de prak
tijk, geven de vier eerste schijven van 
elke reeks van 5 schijven slechts recht op 
verhoogingen van 0,05 fr., terwijl men 
met 0,10 fr. verhoogt voor de vijfde 
schijf. »

Dit besluit Is nog altijd van toepassing. 
Noch de eene noch de andere van de 
twee betrokken partijen heeft het ak 
koord opgezegd.

In toepassing van het hooger gemeld 
besluit worden de loonen (minima) In de 
groote nijverheidsbakkerijen *'an 16 Jan. 
af de volgende :

Antwerpen, Index 852. 5,15 fr.
Brussel, index S'tö, 5,15 fr.
Leuven, index 830, 5,00 fr.
Brugge, index 8C9, 4,85 fr.
Oostende, Index 814, 4,90 fr.
Kortrijk, index 784, 4,70 fr.
Gent, index 811, 4,90 fr.
Aalst, Index 794, 4,75 fr.
Sint-Niklaas, Index 812, 4,90 fr.
In de kleine en gemiddelde bakkerijen 

(minder dan 90 zakken per week) Is het 
uurloon 0,15 fr. minder.

FMMLIEZIEKEftBOnO VOLKSBELMie

VUMISCH HUIS

Verzekert tegen

iSESHERI

Ziekte 
invaliditeit 
X stralen

i Opereratie
Geboorte 

t Sterfte
Ea telt reeds meer dan 1900 leden.

( WEES OOK VOORUITZIENDE \



Gij allen die min of n eer onderhevig 
zijt aan b 'fstkwalen : Bror chief, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproef J  lit bt zonder afdo nd effr-kt te bekomen, indien j'ij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dater een middei is dat sind? 50jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

M a l s e «  fflariia Tons, Résina zalf, nfiicrohenpiiien
Volgt de v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het re 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 aldus ‘t b e s t voorbehoedm iddel is tegen  d e ter in g  en 'i zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker*Speciaiist, 112, Wetstraat, Biussel ASTHMA 

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

P R IJZEN  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

M *st O u d  B i e r  d v t*  
is gekend voor Brouweril “DB Arend,,

’t gezondste, kloekste, aangenaamste

A .  I j ü u wasge-Verstraete, Cortemarck

In den

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

Ónmogelijke concureniie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 7 , Isegem

Over g r o o t e  keus van a lle  sla ch  
van P elsen  en v ellen  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

HENRI S1MOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

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

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

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

Brouwerij S t Louis
L. VERLENDE LOO

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

A llergun stigste prijzen voor 
h erb erg iers en koffiehuizen

Nerlngdoeners, zoekt uw profijtII

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.

GROOT KLEIN

Wed. VAN DE WALLE
ISEGHEM,

Z n idkaa i, 4»

Huishoudkolen
Machienkolen
Anthracieten
Smiskolen
Cokes

ROESELARE,
Trakelweg, 39.

Artificiel « Monsbrand » Fabriek van 
Kalk en Cement Betonbuizen
Cement- & Ceramlektegels Citernen
Draineerbuizen 

Pannen 
Gleierstegels 
voor muurbekleeding 
Gegolfde en vlakke 
platen in asbestcement

Steenputten
Cementpannen
Kiekenkoten
Betondalles

Watersteenen
Schouwen, muurbekleeding

Poutrellen
Smidsljzer
LTU-ljzer
Betonijzer
Peerdijzers en nagels 
Timmermansgerief 
Artikels voor stoven 

Alam
Dakvensters

Fabriek van g e g o t e n  c im en tteg e ls  en m arm erm osaiek tegels, merk V.

DE TALLENDE 
ZIEKTEN !

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig ia tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs i 30 frank

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go jd  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.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

MONO
POEDERS

Onfeilbaar geneesm iddel tegen :

Hoofd* en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, G rippe

1

W Æ J L F t O M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk 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 door meestal d£ voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

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

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

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

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN
ln doozen van :

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGEM

Artikelen voor St N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

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

Su ikers, D oopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Qroote keus van Spekken, escence. acidulé, forré.

E ierkleursel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL Fn 't klein
Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopers

fioopt uoor uuie hinderen
bÿ Verjaardag of andere 
plechtigheden des jaara.

V oor onze kleine S ch ild e rs
KLEUR- EN TEEKENBOEKEN.

Bont en Blauw, kleurblok fr. 4,50
De B riefkaartenschilder, reeks van 4 > 

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

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

B ijzonder aanbevolen.
G. GEZELLE.

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

4,50
Herman HENOT.

K em pische Volksvertelsels 7,50
Van dezen bundel zijn als afzonderlijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4,50
Van slimmen Jan en dommenSus 1,50 
Het Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en andere 

vertelsels 1,50
Kan . A maat JOOS.

V ertelsels van het Vlaamsche Voik, 
3 bundels, elk 7,50
Van den eersten bundel zijn als afzon
derlijke deeltjes verkrijgbaar : 
Natuurverkl. Sprookjes 3 ,—
Van den gefopten Duive! 1,50
Vlaamsche Legenden 1,50
Van Duimpje en andere wondere 

Kinderen 1,50
si

Artistieke Prentenboeken

Albumformaat, gekartonneerd
J enny DE BLOEME.

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

A lfred  LISTAL 
Wat L isette droom de 15,—
Gouden R egen  15,—
’t Is lan g g e led en  15,—

Andere mooie Prentenboeken.
A nnie HOMAN.

Grieksche Sagen  voor k indereu  7,50 
Het nieuwe Dierenboek

stevig gekartonneerd 15,—
Idem, kleine uitgave 10,—

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

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

gekartonneerd 12,50
Hanna de S loddervos, groot formaat 

gekartonneerd 12,50

« ONS THUIS SERIE »
DIETZ en LEOPOLD:

P la a gg ee s t ; Een vroolijke m iddag; Een 
g r o o te  v erra ss in g ; Een g e z e l l i g e  droom ; 
Kees zijn avontuur, In d e Duinen; De 
avonturen van fan ; M oeders verjaar
d a g ; Jokko 7  Aapje; Vacantie; Reuze 
pin .

Elk deel gekartonneerd, flink geïllus
treerd 10,—

C. ASTAES. Uit Moeders jeugd 7.80
Vertellingen 7.80
Herinneringen 7.80
Kindervriendjes 1 1.95

► II 1.95
* III 1.95

De wonderlijke dwerg 3,90

Al deze werken zijn op aanvraag te ver
krijgen ln Boekhandel V olksverheffing. 
Bij de prijs dient 0,60 fr. voor verzen
dingskosten worden gevoegd.

mm ^
MET ZEKERHEID V003 ALTIJD GENEZEN 1 
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frNDmzALK
*  APcrhTtK lîEV VÂLVisorA

D ifTE2.TR/ifiT jIO . ANTWERPEN .

BLOEDTHEE
OVERTREFT PILLEN, POEDERS EN CACHETTEN

voor het zuiveren van t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
u is la g , pu isten , sp een , g em is  aan eetlu st, 
verstopp in g, draa iingen , g a l ,  slijm en, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

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

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

P rijs 4,50 frank

s p e c i a a l
VOOR SRAND, HAARWORM 

ÖAAROZIEcITE , JSUKTË. snaue ANDERE

TE VERKRIJGEN 
io alle Iseghemsche Apotheken

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

uw water maken ?
Is uw water troebel o f  te sterk gek leu rd  ? 
Lijdt g i j  aan jich t , h eup■ 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 dat uwe 

Nieren, Blaas of Lover
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toev lu ch t m oet 
nem en tot een e e rn s t ig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g m et

7
Dalila Pillen

EN

Sam som ’s Ollebalsem

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

OOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven. Kachels en tesvuren
wendt u tot

Germ. 6hehiere- Duuch
Roeselaerestr. 88, Iseghem

✓
Magazijn van verlakt, aluminium en 

genikeleerd keukengerlef, waschkulpen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groote kens van verlakte 
menagetestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

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

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

JP ro b e e rt  eens
met de produkten van

la
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderesten en kaders

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

voo r  uw

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEU ER EH U YS ER TR U YT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Trouw e bediening Lage prijzen

Laat uwó Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijtonnen : Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen :

B ru gge , Crombeke, P operingh e, 
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  ISEG H EM  
R O E S E L A E R E 8 TR A A T, 28

7
1  ■ ■ ■

Waarom hoesten ai» BORSTPILLEN LALEMAN 
U radikaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden ai» CACHET
TEN KEPHIL die doen verdwenen ?

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 zjjn als U ter apotheek Laleman alles kunt verkrijgen oin U ge
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

ApomeeK Florent Lniemoo
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Oendarmerle)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTRIJKSCHE ROUUi- 
• ER HVPOTHEEKHflS •

BUREEL :

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

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

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

O pmaken van P lans en B estekken 
voor ’t bouwen van huizen, v illa 's, 

fabrieken, enz.
— A llerhande V erzekeringen —  

Bran d - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O i n S
Overtreffen alle andere zwarte pilleken* tegen den hoeat !

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


