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ME DE D E EL I NG
AANPLAKBRIEVENDIENST.

Met het oog op het verschijnen van een serie aanplakbrieven zien we 
ons om w ille der goede orde verplicht a) bij de afdeelingen die achterstaan iu 
betaling aan te dringen op de spoedige vereffening. Er zullen aan deze afdee
lingen geen aanplakbrieven worden gezonden zoolang het achterstallige niet 
geregeld is geworden.

b .) Alle afdeelingen die in de toekomst aanplakbrieven wenschen te 
ontvangen dienen op voorhand de som te storten. Eens een aanplakbrief 
ontvangen, stort de afdeeling onm iddellijk voor de volgende.

Alleen die afdeelingen die voorop zullen gestort hebben zullen in de 
toekomst aanplakbrieven worden toegezonden.

W e vertrouwen er op dat de afdeelingen de noodzakelijkheid dezer 
ordelijke regeling zullen inzien en er naar handelen.

Fed. VI. Nat.
P ropagandaburcel, M otenstraat, 57, Aalst.

Bij de Communisllsclie mierpeiialie
Zijn er Minimalisten in de Kamer ?

Hoe de oorlog wordt

Ik heb me deze vraag verleden Dinsdag 
weerom gesteld in de Kamer naar aan
leiding van de Interpellatie van de com
munisten betreffende de stukslagerij door 
de « Jeunesse nationale » van de sovjet 
tentoonstelling te Brussel.

Deze interpellatie was in vele opzichten 
leerrijk, namelijk voor wat betreft de 
houding van de regeering, de houding 
van de socialisten, de houding van de 
minimalisten.

DE HOUDING VAN DE REGEER1NO
De regeerin g  bij mnnrl»

Janson heeft de stukslagerij afgekeurd
maar in Tüm ^zeénizoete afgemeten be
woordingen dat de troepen van Peter 
Nothomb tevreden zijn. Bij een tweede 
expeditie zal het gerecht even meegaande 
zijn a!s nu en desnoods zullen eveeens 
lijk  nu de ministers van orde de elemen 
ten van wanorde In bescherming nemen.

Wel heeft Jaspar de berichten in de 
pets als zou hij persoonlijk bij den pro
cureur-generaal hebbtsn aangedrongen 
op vrijlating van de drie « voyous à par
ticule » lijk Pierard ze noemde. Hij kon 
ook niet anders zonder publiek schan
daal te verwekken, maar a ’s we weten 
dat dit bericht werd gelanceerd door No
thomb zelf, die, naar de bekentenis van 
Jaspar zelf, een onderhoud had in het 
Parlement met den eersten minister, dan 
weten we ook wat zoo een logenstraffing 
waard is.

Oppassen Is dus de boodschap. 
Nothomb en C° hebben een tijd lang 

gehoopt dat w ij, Vlaamsch nationalisten, 
in de valstrik zouden loopen van het 
fascistisch « Qroot Vlaanderen », met 
daarachter natuurlijk « Groot België ». 
Hun illusies zijn vervlogen en we mogen 
er ons aan verwachten dat ze ook eens 
iets probeeren tegen ons.

Wij moeten gereed zijn om deze « voy
ous à particule » In eer s hun bekomste 
te geven.

Zij die belast zijn met feesten of betoo- 
glngen op overwegend Belgisch-gezinde 
plaatsen, moeten met die mogelijkheden 
rekening houden en hun voorzorgen ne
men.
DE HOUDING VAN DE SOCIALISTEN 

We heiinneren aan de houding van de 
minimalisten tijdens onze Interpellatie 
betreffende de uitlatingen van Pétain en 
de Brc queville : de lafbekken zwegen lijk
vermoord.

Volgden de socialisten dit voorbeeld 
ter gelegenheid van deze communistische 
interpellatie ?

Heelemaal niet en toch zijn de verhou-

tusschen communisten en socialisten nog 
heel wat meer gespannen dan tusschen 
nationalisten en Vlaamsch - belgisten. 
Tusschen ons is het nog tot geen vecht 
partijen gekomen en Staf De Clercq werd 
in de Kamer nog niet afgerost door een 
tiental Standaardisten.

Dat heeft de socialisten niet belet bij 
deze interpellatie de stem te verheffen 
en, zij het dan ook in gematigder termen, 
de thesis van de communisten bij te tre
den.

Zij hebben niet alleen Buyl en Fieul-
Ham «rnAf U «o
herhaaldelijk Janson en Jsspar tot v er
klaringen gepraamd die deze heeren niet 
goedschiks aflegden.

En het waren niet alleen de communi- 
santen, Brunfaut en M arteaux, die tus
schen beide kwamen, maar zelfs Van der 
Velde en Huysmans hebben den moed 
gevonden oni de stem te verheffen.
DE HOUDING VAN DE MINIMALISTEN 

En de minimalisten, wat deden die bij 
deze gelegenheid ?

Ze waren als een man afwezig.
Juist Vergels met zijn altijd grimmig 

apenwezen lag op zijn bank en heeft zich 
eens aan een antifascistische onderbre
king gewaagd naar aanleiding van een 
Daudet-inddent.

De conservateurs trachten Pierard In 
’t nauw te drijven met het feit dat Daudet 
niet had kunnen spreken Indertijd te La 
Louvlère en Vergels riep :

* De plaats van dat heerschap Is in 
Frankrijk en niet hier. »

Dat was alles.
En nochtans die interpellatie was een 

schitterende gelegenheid om de verplet
terende democratische meerderheid in 
het parlement weerom eens tot uiting te 
laten komen.

Of verwachten de minimalisten iets 
van deze « jeunesses nationales » voor 
Vlaanderen ?  Weten ze niet dat deze 
fasclsterlj even scherp antl-vlaamsch is 
a ls anti democratisch ?

M aar de labbekakken durven hun bek 
niet opendoen dan met de goedkeuring 
van hun conservatieve meesters.

Eq nog iets.
Iedereen herinnert zich hoe deze mini

malisten bij de laatste verkiezingen heb
ben geprobeerd een wapen te smeden uit 
het zoogezegd absenteisine van de fron- 
ters in het parlement.

M aar ik volg nu sedert een paar maand 
regelmatig de zittingen en of ze aan-of 
afwezig zijn men bemerkt in de Kamer 
heelemaal niet dat er een katholieke 
Vlaamsche groep bestaat.

Hel Fransch Douane-Ml
De pianofabrikatie ls een tak van nij

verheid, die in België sedert den eorlog 
tot buitengewone ontwikkeling is geko
men. In 1914 waren er ln België slechts 
13 pianoiabrieken, ru  zijn er 53. Da 
kwaliteit der alhier gefabrikeerde pianos 
dermate verbeterd, dat ze nu boven de 
meeste buitenlandsche pianos staan.

Naast ons klein land, dat de Belgische 
produktle niet kan verzetten, htbbeuonze 
fabrikanten Frankrijk a*s afzetgebied.

Op de Fransche pianos die nu hier 
worden ingevoerd dient betaald voor 
inkomende rechten :

Op een opstaande piano van gemiddeld 
6500 fr. waarde 1000 fr.

Op een vleugelpiano van 12000 fr. 
waarde 2,385 franken.

Om een Belgische opst. plano van 6500 
fr. waarde naar Frankrijk in te voeren 
betaalt men 2240 ft s

Voor een vleugelpiano van 12000 fr. 
4800 fr.

Alle andere bepalingen samen nemende 
kan men zeggen dat de Belgische planos, 
75 t. h. van haar waarde moet betalen 
om Frankrijk binnen te komen, terwijl 
de Fransche planos bij den invoer in Bel
gië betalen, de opstaande slechts 15 t. h, 
de vleugelpianos 19 t. h.

Dat erkentelijke, dankbare Frankrijk.

Ge moet wel cynicus-tot op-de-graat 
zijn, om, zooals die Engelsche vice-adml- 
raal, die Plumkett heet, zoo maar, 
wellicht met een wereldwijs glimlachje, 
te verklaren, langs den neus weg, dat 
allerwaarschijnlijkst de oorlog, de a s. 
oorlog, voor de deur staat. En, op den 
koop toe, dat, zoo niet alle teekenen 
bedriegen, het eigen land de menscbheid, 
die nieuwe gelegenheid zal aan da hand 
doen om van haar superioriteit op het 
wilde beesten-rijk blijk te geven door de 
virtuositeit waartoe ze het in de edele 
moordkunst gebracht heeft en door de 
nimmer verzadigde heb- en heerschzucht 
waarmee zij datgene doet, waarlos zich 
de wreedste tijger toch nog maar uit 
nooddruft laat drijven.

M aar de dagen, toen de man ln de- 
straat gelooven kon, dat het rijk van 
sabelslepers en ijzervreters nu eens wer
kelijk uit was, zijn voorbij. Niemand 
gelooft nog aan blijvenden vrede, en het 
maximum optimisme dat men zich nog 
permitteeren kan is dat het, misschien, 
nog wel «onze tijd zal duren». Een oog-' 
slag slechts op de steeds stijgende mili
taire budgetten, zoo wat ovtral, en een 
bondig o /erzieht van de Immer-uitgebrel- 
der bewapenlngsplannen, waarop tallooze 
competencies zich het hoofd breken met 
een ijver die een betere zaak waardig 
ware, spreekt boekdeelen.

Zoo lazen wij voor kort, dat de staande 
legers van de overwinnende en neutrale 
staten uitEuropa, in 1925 reeds 1.183,000 
koppen mner telden dan vóór den oarlog; 
12\  m iiirSèh^ c.ou ar
1912; dat onder meer de marine budget
ten van de vijf groote zeemogendheden, 
de Vereenigde Staten, Groot-Brittanje, 
Frankrijk, Japan, Italië, van 100,300,000 
pond stegen tot 230,600,000 pond.

Oadertusschen piekeren ministers van 
financies over lapmiddelen om de schat
kist voor het failliet te redden, zwepen 
de immer zwaardere belastingdruk en de 
materieele zorgen die hij meebrengt, op; 
alle belangstelling voor artistiek cultureel 
leven, er bij de berustende massa’s met 
geweld uit en lijden kunstenaars, geleer
den, gee3tesarbeiders, pioniers van wat 
in den mensch edelst is, honger, terwijl 
officieren, muuitlefabrikanten'en kanon
nengieters teren en smeren of 't niet meer 
op kon.

Dat alles is nog niets bij den mililar- 
dendans die losbreekt, eens dat de kat 
op het koord komt. De Britsche veld
maarschalk Robertson wist, voor eenlgen 
tijd, te verklappen dat alléén het bombar
dement, dat den Engelschen infanterie- 
aanval bij den slag van Atrecht inleidde, 
eventjes 2 1/4 milliard frank kostte, dat 
te Meessen een dikke 3 milliard en dat te 
Ieperen een kleine 4 milliard.

En toch gaat het er regelrecht weer 
naar toe.

Engeland pakte, zoo pas, uit met zijn 
omvangrijkste vlootbouwprogram sinds 
1918 : achtien oorlogsschepen, waaronder 
1 kruiser van 10 000 ton, zegge 2.140.000 

! pond 1 Tezamen 11.700 000 pond, Prosit.
; Amerika stelt all* -s op haren en snaren,
I om zijn hoofdmededinger voorbij te 

streven.
Dan is daar de luchtvloot. De Britsche 

telt, op 't oogenblik, om en bij de 750 
eenheden, meteen bemanning van 10.000 
koppen. De Fransche bracht het reeds 
toi 1050 vliegtuigen, en Mussolini decre
teerde een rxtra-reciuteering van 200 
officieren bij lta lië ’s luchtmacht, daar de 
gewone aanwerving klaarblijkelijk tegen
viel I

In Rusland gaat het niet beter. Het 
eer.ige verschil tusschen Moscou en de 
andere hoofdsteden is wel dit, dat men er 
tenminste eerlijk voor uit komt, zich tot 
de tanden te willen wapenen ea niet 
tracht er de goedgeloovige menigte met 
bedrieglijke illusies in slaap te wiegen. 
Het kommunistisch rijk beschikt eventjes 
over 6 militaire academieër\ die, de jong
ste jaren, 2000 hooggeplaatste bevelvoer
ders leverden. In fabrieken, scholen, 
dorpen zijn haarden van militaire voor
bereiding opgericht. Niemand minder 
dan de Russische volkskommissaris voor 
oorlog, Worosjilow, schreef, voor kert : 
«Alle studenten zijn nu volgens de wet 
verplicht kennis op te doen van militaire 
zaken, en een bepaalden tijd lang een 
opleidingscursus te dien einde te volgen». 
Ea die grootscheepsche preparatie tot 
verweer o f... aanval, wordt treffend ge

ïllustreerd door wat Rusland’s naaste 
buurman en a. s. tegenstander, te zien 
get ft. Polen staat aan den kop, alle ver
houdingen in acht genomen, van de aan 
bewapening milliarden verspillende mo
gendheden. Van de 2.035 000.000 zloty, 
die het geheele staatsbudget vo ir 1923- 
1929 aanwijst, komen 754.000.(00 zloty 
voor rekening van het leger, plus het 
overwegend deel van de staatsschulden, 
ten bedrage van 232 000.000 zloty, die 
eveneens aan militaire uitgaven, zijn op
gegaan 1 Het dubbele van wat aan cultu- 
reele en opvoedingdoeleinden werd tea 
koste gelegd 1

Aan het hoofd van de antim ilitaristi
sche stroomingen in de internationale 
openbare opinie, staat onbetwistbaar, 
Engeland. Men zal zich herinneren, hoe 
voor enkele weken, 120 duizend Britsche 
staatsburgers la een brief aan den mitis- 
terpresident hun besluit te kennen gaven 
niet mee te vechten bij een aanstaanden 
oorlog. Met den steun van de arbeiders-, 
de vrouwen- en de coöperatieve bewe
ging werden, in den loop van verleden 
jaar , omtrent 500 « No More War »ver
gaderingen gehouden, werd een « No 
More War »maandblad uitgegeven, dat 
verschijnt op 12,000 exemplaren, maar 
het belangrijkste van alles schijnt wel de 
Oorlogsgevaar kampagne, die tot doei 
heeft te beletten, dat weer eens de volke
ren, niets vermoedend, tot aan den rand 
van den afgrond worden misleid, en dat 
hun enkel de oogen opengaan, als het-te 
lapt is.
. . . . .  . . .  , ■ Ui rtiW ». lin -.a ï ... - ............»
seine nafïSfaïïSTCtl zoüdefj; niettemin,
voorzichtig handelen, en vooruitziend 
tevens, wanneer ze de eventualiteit van 
een nabij conflir t — wat beteekenen tien 
of twintig jaar ia den loop van de tijd, 
zelfs van een menscher.leven ? — met 
omzichtigen ernst, zonder overschatting 
van hun kracht maar zonder onderschat
ting ook van de wellicht geboden kans, 
onder oogen zagen.

We zijn totnogtoe van internationale 
verwikkelingen steeds het object, het 
voorwerp geweest.

De gro“i van het zelfstaodigbeidsbe- 
wustrijn, de groei van de buitenlandsche 
belangstelling in onze bevrijdingsbewe 
ging wettigen de hoop dat we er eens het 
subject, het actief onderwerp, van 
worden.

Tenzij wij het, wetens en willens en 
consekwer.t daarop ook aanleggen, heeft 
de internationalisatie van de Vlaamsche 
gedachte -  die trouwens totnogtoe veel 
dankbaarder bleek en verheugender 
resultaten opleverde, dan de binnenland- 
sche strijd, — geen zla.

SPECTATOR.

Uit onzen Pijlkoker
Er is dus een miiitaire gouvernemts- 

kommissie aangesteld. Men zou nu den
ken dat — waar de Vlaamsche soldaten 
85 %  van het strijdende leger hebben 
uitgemaakt en heden de twee derden van 
het kanonnenvleesch der toekomt leveren 
— de Vlamingen de meerderheid dier 
kommissie vormen. Deze is echter samen
gesteld uit 9 generaals en hoogere offi
cieren, 10 Waalsche afgevaardigden en,.. 
7 Vlamingen.

Eeti blaam aan de Regepring.

Wensch van den Limburqschen 
Provin cieraad.

Onze lezers zullen zich de ramp van 
Canne in Limburg herinneren, waar de 
Belgische reddingsploegen te kort schoo- 
ten aan materiaal en waar Hollandsche 
reddingsploegen zich zeer verdienstelijk 
maakten

Eenige dag*n geleden werden de moe 
dige Hollandsche redders gehuldigd.

Naar aanleiding daarvan drukten de 
heeren Demarrez, Cloosen, Depuis, Pelt- 
sees en Rykals den volgenden wensch uit 
in deo Limburgsclrn Provincieraad :

« Verleden Donderdag had op het 
Msastrichtsch stadhuis en op de mijn 
M aunis een vrij korte plechtigheid plaats.

Aan degenen, die zich bij de pogingen 
tot redding van de bedolveaen te Canne 
verdienstelijk hadden gemaakt, is van 
wege de B Igische regeering het burger
kruis uitgereikt.

De hoofdingeniïur van het mijnwezen

De katholiek-libfrale coalitie

Observer van de Standaard teekent aan 
bij een Soir-artikel van Carton de Wiart 
pleitend voor deze coalitie.

« Voor ’t overige is het bijna overbodig 
bovengemelde stelling te bespreken.

Elk onzer lezers heeft bij het doorloo- 
pen dier argumenten een heel bergland 
van opwerpingen zien oprij/en.

Staan de liberalen waarlijk dichtst bij 
de katholieken ? Welk bewijs hebben zij 
er ooit van gegeven tot in de laatste 
dagen ? Hebben zij niet steeds er aan 
gehouden te bewijzen dat zij lioofdza- 
kelijk anticlericaal zijn ?

En wat is er niet te zeggen over de 
liberalen en het Vlaamsche vraagstuk ? »

Ons verwondert alleen dat de Stan
daard nog geen tijd gevonden heeft om 
eens duidelijk stelling te nemen tegenover 
dit antl-vlaamsch en anti-democratisch 
brandschip van de katholieke en liberale 
conservateurs.

Socialisten !

Deze anti-kapitallsten worden hoe lan 
ger hoe vermakelijker.

Om hun anti-kapitalisme bot te vieren, 
zijn ze begonnen met het voorbeeld te 
volgen van de kapitalisten en ze hebben 
een bank gesticht en evenals de frans- 
küjonsche kapitalisten hebben ze die 
bat k een Franscben naam gegeven. Ze 
heet Barque Belge du Travail.

Eedje Anseele heeft er zich natuurlijk 
rond gehouden.

Ze vragen Millioeaén
militaire kommissie is

heeft verslag uitge-

ver-

De gemengde 
saam geweest en 
bracht.

Naar aanleiding der bewapening 
klaarde generaal Gallet :

De geweren zijn oud en versleten en 
moeten vervangen worden dcor moderne.

Do van Frankrijk overgenomen F. M. 
is een veroordeeld wapen, heelemaal nie 
bruikbaar.

Er moeten 4 machiengeweren meer zijn 
per kompagnie.

Het voetvolk geschut Is slecht en 
ontoereikend ln getal.

Er ontbreekt de twee derden van het 
noodzakelijke materiaal.

Op gebied van tanks bezitten we niets, 
obussenwerpers bezitten we heelemaal 
r ie t, en de zware en vliegtulgafweerders- 
artiilerie is totaal onvoldoende.

Voor genie, gasmaskers, gezondheids
dienst ontbreekt haast alles.

Voegen we daarhij het bouwen van 
nieuwe versterking sgordels langs de 
Oostelijke g rens en alles wat er nog bij
komen zal, dan mogen we ons aan hon
derden mi!joenen nieuwe legeruitgaven 
verwachten.

Midderwijl zu'Ien ze voort werklieden 
afdanken aan het spoor en de staatsagen- 
ten en onderwijzers op een onrechtvaar 
dige pere.kwatie laten kribbebijten om 
zoogezegd onze munt niet ln gevaar 
brergen.

Ingenieur F ranke," geen Ne
kennende, sprak ei;kel Fransch bij het 
uitreiken zijner Belgische dekoïatles aan 
enkel Nederlandsch sprekende burgers 
en mijnwerkers.

Wij provincieraadsleden, denken dat 
het misplaatst is, vanwege Belgische 
overheden, uit een Vlaamsche provincie 
te sturen naar een zuster provincie wat 
de taal betreft, in het buitenlaf d : offi- 
cieele personen, die de gemeenschappe
lijke spraak onkundig zijn ; omdat :

1. In de eerste plaats het van wdnig 
eerbied getuigt voor da persoonlijkheid 
der redders, die bij het ontvangen van de 
stukken stof of blik de beteekerds er niet 
van hebben gesnapt.

Een vreemde taal verwijdert, een ge
meenschappelijke taal vereenigt.

2. België mag in het buitenland de 
ongrondwettelijke gedachte niet voeden 
dat het Fransch zijn eenige nfficieele taal 
Is bijzonder als het gaat jegens een 
zusterland, dezelfde taal sprekende als 
de meerderheid der Belgische burgers.

3. De Belgische staat moet op taalge
bied recht/aardigheid en genegenheid 
betrachten en aldus vrede stichten.

En daarom wenscht de Limburgsche 
provincieraad, dat zulke misselijke toe 
standen zich niet meer zoowel bulten- ais 
binnenlands zullen voordoen. »

Met algemeene stemmen werd die 
wensch aangenomen.

Monsieur Maihieu.

te

Hij is socialist : hij zegt het althans en 
hij is de volksvertegenwoordiger van de 
socialisten te Nijvel, maar moest je hem 
naast mij zien staan, je nam mij voor 
den socialist, en den socialist voor den 
kapitalist. Quel chic monsieur I 

O verlaagt stoni Ik aan den ingang van 
de Kamer : daar kwam in een sierlijke 
booglijn geluidloos aanzwenken een 
prachtige limousine. Aan het stuur zat 
een jonge mooigekleece dame. Mevrouw 
Mathieu, duisterde mijn kim eraad mij in 
bet oor. Inderdaad, daar kwam monsieur 
Mathieu aan, wipte naast zijn vrouwtje 
in de veerende kussens en het antikapita
listisch paar reed door. Als Ik eens zoo
veel verdien om heel mijn gezin te onder
houden, als mijnheer Mathieu van doen 
heeft voor den onderhoud van ztjo auto, 
zal ik den hemel danken.

Dezeantikapitalist ;s nu voor een jaar 
of zoo naar Congo geweest— wij dachten 
om het lot der arme neger-exploités te 
leeren kennen...

We waren naief: de heer Mathieu heeft 
drie naamlooze vennootschappen gesticht 
en heeft er zorg voor gedragen dat de 
voorraamste buizen in zijnen regenput 
uitmonden.

Praktisch zulke antikapltalisten.

W a t  is qtrgoere r p  nar-gm-rr-r^
worden heeren de bloedzuigers banbiik- 
s>:mden die de aune negers gingen explcl- 
teeren !

W at blijft er nu nog over van hun 
socialisme ?

A m n e s t ie ,  J

Het schijnt dat het misschien niet on- j 
mogelijk is dat de commissie belast met I 
het onderzoek van het wetsvoorstel Van I  
Cauwelaert, da mogelijkheid zou kunnen 1 
o»' derz)eken om eventueel eens bij me- j 
kaar te komen als er niemand iets tegen 
heeft.

In dat opzicht is de houding van den ; 
nieuwen burgemeester van Lier, een 
vriend van de Standaard, zeer fypisch. ;; 
Die meneer zegt ln een politieke geloofs
belijdenis : « Wat de amnestie betreft, ik 
weiger niet het voorstel op de amnestie jjj 
te stellen op voorwaarde evenwel dat ; 
den geamnestieerden het recht zou ont- ;j 
zegd worden een politiek mandaat voor jf 
Kfimer, Senaat, Gemeente of Provincie te 
aanvaarden. »

Kortom die Standaardiaan wil wel am
nestie toestaan op voorwaarde dat het 
geen amnestie is.

Niets nieuws in de wereld...
In het Augustusnumme» f1915) van het ; 

gezaghebbend Engelsch Tijdschrift « The j 
Nineteenth Centmy » achre-f Colleye d e ; 
Weert :

« Nu is het gedaan. Het flamingan
tisme is dood. Moest bet opnieuw »  illen: 
in leven komen dan moet het teruggedre
ven worden naar het rijk der schaduwen.j 
Het nieuwe België willen wij sterk door; 
Franschen moed. De tijd is gekomen onv 
het Fransche België hi den zegevierenden! 
Latijnscben kreitz te drijven. De laffel 
neutraliteit moet afgegooid worcenl 
Thans zal het koninkrijk van Albert der 
eerste zijt' Latijnsch hart niet meer boe
ven stil te leggen. Voortaan zullen wi 
met FrankrijK een rauw  bondgenootschap 
sluiten en de pogingen van de twee broej 
derlijke landen vereenigen.

; België komt door het bloed zijner zoneij 
bewijzen dat het in ’t Noorden de natuus 

! lijke borstwering is der Frai sche bescha]
I ving. »
I Het is goed dit na zooveel jaren ondefl 

de oogen onzer menschen te brengen or| 
te vergelijken met de woorden die — oei! 
tegengf sproken — de Fransche gern raa: 
op propagandareis hier komen uitbrakerf 

De gebeurtenissen der naoorlogse™ 
jaren hebben Colleye de Weert in ’t gclijj 
gesteld op een punt na, n. 1. dat de f l l  
mingaiitische geest oiet naar het rijk da 

! schaduwen werd gedreven doch leeft e|
! groeit....



Gebrek aan natio
naal zelfrespekt.

In 1927 hebben er 15 000 Belgen de 
Fransche naturalisatie aangewraagd :

Het Laatste Nieuws teekent daaibij 
aan :

Deze cijfers zouden dan ook onze re
geering moeten asnzetten, om tegen dit 
jaarlijksch verlies aan krachten een dam 
op te werpen, vooral omdat ons land in 
Kongo zelf beroep moet doen op buiten
landers. Stellig moet ook het voeren van 
een zelfstandige politiek, door de Belgi
sche regeering, van aard zijn, om onze 
landgenootea ln het buitenland aan te 
zetten, niet al te gew ill'g toe te geven 
aan de op bedekte wijze opgedrongen 
naturalisatie.

Op dat gebied heeft de Belgische re
geering inderdaad een groote taak te 
vervullen, welke maar al te zeer ver
zuimd werd in die bijzondere atmosfeer 
van eenzijdige drijverijen, waardoor Bel
gië den schijn opwekt dat het bereid is 
zich als een soort « voorpost* van Frank
rijk te laten behandelen.

Belgle zal voort die taak verzui
men : er Is tegen die denationaiiseerende 
kwaal slechts een kiuidje gewassen, het 
Vlaamsch nationalisme.

De Vlaamsche economie
Volks/ertegen woordiger H. Vos sprak 

te Oostende over onze economische ver
houdingen. Hij besloot a ls volgt :

In de huidige omstandigheden moeten 
wij van twee middelen trachten gebruik 
te maken om ons economisch herop te 
helpen :

1° Hulp aanvaarden van vreemd ons 
sympathiek kapitaal, want het Vlaamóch 
kapitaal is niet sterk genoeg om de ko
len reserves voor ons te bewaren.

2° Concentratie en organisatie van VI. 
kapitaal om de VI. ondernemingen te fi 
nantieeren. Voor een deel is dit reeds toe 
gepast ; doch dit is een zeer gevaarlijke 
politiek, omdat we politiek nog zwak zijn 
en steeds nog wat afhangen van de Bel
gische finantie die de zuivere VI. onderne
mingen nog kan doen vallen, en daarom 
de leiders van die ondernemingen doet 
capitulearen. De sterke man in VI. ont 
breekt daarvoor. Er moet met omzichtig
heid gehandeld worden. Herman Vos 
besloot zijn rede met te getuigen dat 
Vlaanderen, door zijn landbouw, zijn 
Industrie en zijn vervoerhaven, wel dege
lijk een harmonische economische zelf
standigheid kan zijn, en dat wij dus ver
trouwen mogen hebben in de toekomst.

Een droogscheerder
Volksvertegenwoordiger Wauwermans 

in ~ijn verslag over de Openbare Schuld 
verwondert er zich over dat de spaarders 
nog altijd niet meer lust vertoonen om 
B elg isc ie  staatsrenten té koopen.

N a pn-CancrJMailo »«tf'iwn.
NaTüüTlïJk

Orinoodig te melden, nietwaar, dat de 
drie fila à papa, aangehouden naar aan
leiding van de verwoesting der Sovjet- 
tentoo-’stelling te Brussel, reeds weerom 
in hun eigen bed slapen en dat het Bel
gisch gerecht tot nog toe geen enkel van 
de 150 woestelingen heeft kunnen ont
dekken ?

Typisch dat hoogste autoriteiten in 
België voor die deftige mannekens van
orde in de bres zijn gesprongen.

Ons respect voor den Belgiek i3 er nog 
door verhooogd 1

Waar of niet ?
De federatie der Syndikaten van het 

arrondissem ent Brussel, aangesloten bij 
de Syndika'e Kommissie en gevestigd in 
het socialistisch Volkshuis te Brussel, 
heefi ln een manifest den strijd aange- 
kondigd voor ioonen van 

50 fr. voor vakman,
40 fr. voor den maneuver per werk

dag van 8 uren op bazis van het index
cijfer 800, een eisch die ze verdedigen op 
grond van de vooroorlogsche loonen.

Aan de hand van cijfers, verstrekt door 
het Internationaal Arbeidsbureau van 
Genève, bevestigt deze socialistische fede
ratie dat de « Belgische werklieden de 
rampzaligsten zijn tusschen de uitgebui- 
ten van alle landen ».

Wij achten het wel de moeite waard 
deze bewering te onderlijnen en in ver
band te brengen inet de socialistische 
grootspraak die van ons land een Edentje 
zou gemaakt hebben voor de arbeidende 
klas.

Als men nu aanvoeren zou dat deze 
toestand het gevolg is van de stabilisatie 
Jaspar Francqui-Van de Velde dan heb
ben de heeren socialisten de werklieden 
een zonderlingen koek geboterd. Zij 
hebben toch de diktatuur met z’n nasleep 
van reactionnaire maatregelen de werk
lieden opgedrongen en hun medewerking 
goedgepraat onder bepaling dat ze den 
frank van iedereen, den frank van den 
werkman en de sociale instellingen, wil
den redden.

Ttians komen hun eigen Syndikaten 
met de klinkendste logenstraffing : de 
loonen vari den werkman hebben al de 
nadeelen van de stabilisatie ondergaan 
evenals de renten der kleine spaarders. 
De aandeelen der nijverheidsgestichten 
en banken zijn echter in buitengewone 
w ijze gestegen.

W aar of n ie t?

De verdrukking van Elzas-Lotharingen

In den Elzas gaat het er tegenwoordig 
geweldig tegen de autonomisten.

Verdrukking, vervolging, aanhouding, 
gevang, censuur, broodroof, banbliksems 
van allen aard, alle middelen, — hier in 
Vlaanderen ook reeds tegen ons, Vlaam
sche nationalisten gebruikt, — werden 
gebruikt om de zich ras uitbreidende 
zelfstandigheids beweging, te doen stik
ken.

Enkele woorden geschiedenis, zullen 
dan ook dunkt ons, graag gelezen worden.

Ter documentatie gebruiken wij een 
artikel dat onder boyenstaanden titel 
verscheen in het Vlaamsch nationale 
weekblad « Vlaanderen » van 21e Jan. 1.1.

Voor den oorlog, aldus schrijft Vlaan
deren — hebben de Fransche een gewel
dige propaganda gevoerd voor de door 
Duitschland « verdrukte » landen Eizas 
en Lotharingen. Ze stelden het altijd voor 
alsof deze gebieden door Fransche be
woond waren, die door Duitschland bru
taal werden verduitscht.

In waarheid is de geheele Elzas en hef 
grootste deel van Lotharingen door Duit 
schers van Alémannischen stam be
woond.

Reeds ten tijde van Julius Cesar be 
woonden Germaansche stammen den 
Elzas ; in de 3e eeuw na Cnrlstus begon 
nen Alemannen het Romeinscöe Rijk aan 
den Boven-Rhijn te bedreigen.

In de 5e eeuw waren zij gevestigd ln 
het tegenwoordige Zwaben, Duitsch- 
Zwitserland en den Elzas.

Toen het Romeinsche rijk nog bestond, 
begon het buitenland voor de Alemannen 
van den Rtiijn. Zij die op den rechter 
Rnijnoever gebleven waren, noemden de 
volksgenooten die zich in het gebied 
links van den Rhijn hadden gevestigd, 
Alizâzas of A lisâiûn, Eli.âzun d. w. z. 
zij die daarbuiten, in den vreemdde ver
toeven. Het land volksgenooten
noemden ze Eiisâzonôiant, — Elzasser- 
land of korter E lisâra — Elzas. (Gotisch: 
alis — ander ; oud Hoogduitsch : alitandl 
— vreemd land ; sâzo — de zittende, de 
ingezetene, de inwoner).

Lotharingen  is de benaming van het 
voormalige Austrasië, dat bij de verdee- 
ling van het Rijk van Karei den Grooten 
bij het verdrag van Verdun in 843 aan 
koning Lothar werd toegekend.

Sedert eeuwen wordt in den Elzas en 
in het grootste deel van Lotharingen 
Alemannisch, een Duitsche streektaal, ge
sproken. Het Fransche nationale dogma 
van de Rhijngrens zou echter voor belde 
landen zoo noodlottig blijken als voor 
Vlaanderen.

Frankrijk streefde er door alle eeuwen 
heen naar, deze Germaansche landen in 
te lijven en de bevolking ervan te ver- 
franschen.

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich

op ons blad

gen ; y# verleende toen hulp aan de 
Duitsche protestanten tegen Keizer Ka
rei V. Aan den Franscheii koning Hen
drik II waren bij ’t verdrag van Friedwald 
in ruil voor zijne hulp aan de protestan
ten de steden Tout, Metz en Verdun be
loofd, die dan ook bij ’t verdrag van 
Cateau-Cambresis bij Frankrijk ingelijfd 
werden. De Fransche geschiedschrijver 
Malet noemt dit verdrag « de eerste akt 
van de politiek der natuurlijke grenzen » 
M aarschalk de Vieilleville zei in 1552 
asn koning Hendrik I « maakt u stilletjes 
meester van bovengenoemde steden 
(Toul, Metz, Verdun), die een onover
winnelijke versterking vormen voor 
Champagne en Picardie. Het zal een 
schoonen en openen weg zijn om het 
Hertogdom Luxemburg en de landen tot 
aan Brussel ln te palmen ; meer nog : dit 
zal u in de toekomst toelaten u meester 
te maken van zooveel schoone en groote 
steden a!s men bioeissls ontrukt heeft 
aan uwe kroon, en u in staa t s te llen  de 
heerschappij te herw innen over Vlaan 
deren , dat men u zoo bedriegelijk ont
futseld heeft, en dat van meer dan duizend 
jaar geleden, ja  van in de oudste oudheid 
toebehoorde aan de koningen van Frank
rijk Geschiedkundige Malet merkt te
recht op, dat maarschalk de Vieilleville 
aldus het programma van een politiek 
opstelde, waarvan Hendrik IV, Ri^he 
lieu, Lodewijk XIV en het « comité du 
salut public » de verwezenlijking zouden 
trachten te bereiken. Wij kunnen er aan 
toevoegen, dat deze politiek werd voort 
gezet door Napoleon en door alle Fran
sche regeeringen, tot op heden. De groote 
man van de Fransche politiek der natuur
lijke grenzen is op dit oogenblik niemand 
mi ader dan Raymond Poincaré.

In den dertif>jarlg-?n oorlog werd Ri
chelieu op zijne beurt de bondgenoot van 
de Duitsche protestanten om de « natuur
lijke grenzen » te veroveren, naar zijn 
eigen woorden « om Frankrijk weerom te 
stellen over al de streken waar eertijds 
het oude Gallie lag . „ Bij het verdrag 
van Munster van 1648 werd de Elzas 
met de tien « keizerlijke steden » bij 
Frankrijk ingelijfd. Straatsburg bleef on
afhankelijk.

In 1674. gedurende den oorlog, dien de 
Franschen de « guerre de Hollande 
noemen — er had zich een coalitie tegen 
Lodewijk XIV gevormd, toen hij Noord 
Nederland aanviel — slaagden de Duit 
schers er in, tijdelijk den Elzas te bezet
ten, werden er evenwel weer uitgejaagd 
door Turenne, bezetten na diens dood 
het land op ieuw, doch we den er uitge
worpen door den prins van Condé.

Lodewijk XIV liet doot de beruchte 
« Chambres de Réunion » uitmaken dat 
o. a. het S iargeb led , Straatsburg en het 
grootste gedeelte van Luxemburg bij 
Frankrijk behoorden. Deze gebieden wer 
den in vredestijd door de Franschen be
zet en bij Fiankrijk ingelijfd. Straatsburg 
op 28 September 1681.

Het hertogdom Lotharingen werd bij 
Frankrijk ingelijfd onder Lodewijk XV na 
de Poolschen Successieoorlog.

Daarmede was de verovering van 
Dultsch gebied op dit punt voltrokken. 
De verfranschingspoglngen werden ech
ter niet met zooveel succes bekroond als 
de Franschen hadden gehoopt. Alleen 
een gedeelte van de burgerij werd ver- 
franscht, het volk bleef Duitsch. De toe
stand kan dus vergeleken worden met 
dien In Vlaanderen.

Na den oorlog van 1870, toen het tot 
dusver steeds verdeelde Duitschland ein
delijk één geworden was, keerden Eizss 
en Lotharingen tot Duitschland terug.

Frankrijk legde zich echter daarbij riet 
neer : het wroette voortdurend in Elzas- 
Lotharingen en vond daarbij steun bij de 
aldaar wonende franskiljons; Frankrijk 
zou niet rusten, zoolang het den Elzas en 
Lotharingen niet bad heroverd. Poincaré 
was de man van deze revanche-politiek.

Toen het Duitsche volk door de Brit- 
schs horgerblokkade overwonnen was, 
werden bij het dictaat van Versailles beide 
provinciën opnieuw bij Frankrijk inge
lijfd. Dit was een zegepraai voor de eeu
wenoude politiek der natuurlijke grenzen.

Gedurende de vereeniging met het 
groote Duitsche vadeilind  hadden Elzas 
en Lotharingen een ongeëvenaarden eco- 
nomischen bloei gekend en meer zelfstan
digheid genoten dan ooit te voren.

Duitschland hield echter niet voldoende 
rekening met sommige historisch te ver
klaren eigenaardigheden van deze Ger
maansche grensbevolking; wel kreeg zij 
een zekere autonomie; men had deze 
streken echter binnen het kader van het 
Duitsche Rijk op gelijken voet moeten 
stellen met de andere, zooals Beieien 
bijvoorbeeld.

Hoe het zij. de Franschen beweerden, 
dat de bevolking uitermate geestdriftig 
was over den « terugkeer » tot Frankrijk. 
Dte geestdrift zal we! beperkt gebleven 
zijn tot de franskiljons ; een stemming 
had niet plaats ; naar den wil van het 
volk werd niet gevraagd.

De vraag was nu, of Frankrijk er zou 
in slagen deze Alemannen tot Franschen 
te maken ; deze vraag kan nu reeds ont
kennend worden beantwoord. Het verzet 
tegen de verfransching wordt met den 
dag sterker.

Frankrijk kon een tijd lang de in Elzas- 
Lotharingen heerschende ontevredenheid 
tegenover het buiteland verbergen. Maar 
weldra werd, ondanks den franschen 
leugen veldtocht, o. a . ook ondersteund 
door de correspondenten van sommige 
N ederlandse^ bladen, algemeen bekend, 
dat er een krachtige autonomistische 
beweging was ontstaan, vooral bevorderd 
door de nationaal voelende lagere geeste
lijkheid (net als In Vlaanderen). Deze 
geestelijken, uit het volk geproten en 
levende te midden van het volk, bleven 
aan dat volk getrouw ondanks bisschop-

Op 12 November 1927 verbood de 
Fransche regeering alle bladen, die in de 
Duitsche taal verschenen. Dat ls de 
hooggeroemde Fransche « liberté » : Ge 
troffen werden door dit verbod de auto- 
nomische bladen, de Zukunft, de Volks
stimm e en de Wahrheit. Man nam daar
toe zijne toevlucht tot een wet, voor 34 
jaren in Frankrijk tot stand gekomen 
ter bestrijding van de Italiaanscbe pers 
ln Zuid Frankrijk. Deze wet bepaalt, dat 
bladen, ia een vreemde taal geschreven 
kunnen worden verboden. Dat belooft 
wat voor de Vlamingen in Fransch- 
Viaanderen en voorde Bretanjers !

Frankrijk vreest de verkiezingen in 
Elzas Lotharingen ; de dictatuur moet 
de verkiezing voorbereiden. Poinca:é zei 
met zooveel woorden tot senator Wcilier, 
dat de regeering, ter onderdrukking van 
de autonomistische beweging, niet voor 
het gebruik van onwettige middelen zou 
terugdeinzen.

Op het einde van November 1927 had
den eenige onderwijzers een maatschappij 
gevormd ter belegging van hunne gelden.

Deze maatschappij, de Société Alsa
cienne de participation iudustrielie, wilde 
de Fransche regeering in de kiem smoren, 
want haar voorzitter was de advokaat 
Kraehllng, die van autonomistische op
vattingen verdacht wordt, en een andere 
leider was de leeraar Jozef Rossé, die 
vroeger reeds van zijn ambt we:d ont 
heven wegens het onderteekenen van het 
manifest van den Heimatbund en toen 
hoofdredacteur werd van de E lsässer 
Kurier. Rossé en Kraehllng werden ver- 
vûlgd wegens het in gevaar brengen van 
het krediet van den Franschen Staat ! I 1 
Huiszoekingen werden gedaan bij de 
meeste leiders van het nationaal verzet . 
in de redactie van E lsässer Kurier, In 
de drukkerij « Erwinia », bij pastoor 
Fasshauer, bij den voormallgen post
meester Pinck, bij Kraehling’s vader te 
Muihausen, bij de onderwijzers Schnei 
der en Hertzorg te Colmar, Siegel te 
Hagenau en Trotzier te Straatsburg.

Op 1 December werd Jozef Rossé aan
gehouden op het oogenblik dat hij ln den 
departementalen Raad voor het openbaar 
onderwijs te Colmar gekozen werd door 
292 stemme.i tegen 81 stemmer*. De 
nieuwe prefect Susioi, verklaarde onmid
dellijk deze verkiezing ongeldig en ver
kondigde, dat hij ln den Boven-Elzas 
orde zou weten te scheppen en de vijan
den van Frankrijk onverbiddelijk zou 
vervolgen. « Ik zal slechts twee partijen 
kennen, de goede en de slechte Fran
schen ; tegen deze laatste zal ik de wet 
in al haar gestrengheid toepassen. » Van 
de autonomistische beweging werd nu 
een spionnage zaak gemaakt, iets dat. 
zooals men weet, in Frankrijk steeds 
succes heeft. En daarbij hoeft men zich 
nog minder om wettelijkheid te bekom
meren.

Op 30 December 1927 werden door de 
Fransche politie te Straatsburg nog

Het schllnradicalisme
van »  De Volksmacht »

Geregeld vindt men in het orgaan van 
het Christen Werkersverbond voor ons 
Arrondissement, in kleinere berichten of 
zelfs in lange artikelen, dat een stouten 
toon aangeslagen wordt en radicaal door
sproken wordt. — W aarlijk die heeren 
kennen hun volk, en trachten bij hunne 
volgelingen voor zoo radikaal mogelijk 
door te gaan op vlaamsch gebied. — De 
vrees voor de nationalisten doet die men
schen zoo spreken.

Doch achteraf speculeeiendeop de ver
geetachtigheid van ons volk, handelen ze 
dan geregeld anders dan hunne radicale 
woorden het hadden laten verwachten. 
Of anders nog onder veie algemeene 
temmen en onder een vloed van radicale 
spreuken, en harde zinnen nemen ze den 
a l 'a a n  radicaal te zijn, op vlaamsch ge
bied ; voor menschen die enkel hun proza 
wat oppervlakkig doorloopen. Zoo Im
mers is de schijn gered — de radicaal 
vlaamsche schijn — doch achteraf als 
hun handelwijze mln radikaal is, en zelfs 
in schijn in tegenspraak met hetgene ze 
vroeger schreven, dan zeggen ze heel 
eenvoudig, zie wat we vroeger geschre
ven hebben, en dan worden de algemeen 
heden of de dubbelzinnige verklaringen 
van vroeger wee’om bovengehaald, en 
nogmaals moet men getuigen dat het 
klopt ; want onder bun schijnradikaal 
geschrijf lag nimmer een k laar afgetee 
kende lijn, en kon het altoos in dubbelen 
zin uitgelegd worden.

Ook onze franskiljonsche en reaction 
naire staatskatholieke partijleiders, ken 
nen hunne pappenheimers, en weten heel 
goed dat bun woordenradicalism nie* te 
vreezen is. Zij weten heel goed dat een 
luid blaffende bloedhond doorgaans deze 
niet is welke meest te vreezen ls.

Enkele staaltjes van schijn-radicale hou 
ding knippen wij uit het nummer van 21e 
Januari 1.1. Hier volgen er enkeje.

Over de Fransch Belgische economi
sche besprekingen lezen wij in bovenge 
noemd nummer.

De toestand blijft gespannen, daar 
Frankrijk riet wil toegeven aan de recht 
matige eischen van de Belgische nijve- 
raar8 en landbouwers. — Zelfs ultra 
franschgezinde bladen van katholieke 
en liberale zijde moeten toegeven dat 
Frankrijk ons -»ehandelt gelijk een colo 
c e, w»ar het alles mag vrij eiachen en 
waar het tot niets is verplicht.

Wie heeft er Frankrijk gewoon gemaakt 
om dezen hoogen toon te voeren tegen
over ons land ?  Terwijl Frankrijk sedert 
den eorlog zijne grenzen sluit voor al 
O'-ze producten, laten wij den w ijn, de 
äW uirrgerr ate gëmakkelijk hooge doua- 
nekosten kunnen dragen, onbelemmerd 
binnen komen, om Frankrijk n iette mis
doen. Op militair gebied, op cultureel 
gebied, op economisch gebied, op diplo
matisch gebied zijn wij zqo goed als 
een fransche kolonie geworden door de 
schuld van onze regeerders, die hun 
orders en bevelen ontvangen uit Parijs.

Zal het eens anders worden ?  Aan het 
hoofd van de regeering staat opnieuw 
Jaspar, die in 1924 kost wat kost het 
noodlottig fransch belgisch economisch 
akkoord wilde opdringen, dat hem het 
ministerieele leven heeft gekost ! Is hij 
sedert dien wijzer geworden ?

« Wij zijn zoo goed als een fransche 
kolonie geworden » zoo schrijft « De 
Volksmacht. »

Doch wiens schuld ?  Door de schuld 
van onze regeerders, die hun orders en 
bevelen uit Parijs ontvangen... ant 
woord de Volksmacht. Het orgaan onzer 
Christen« demokraten voegt er echter 
niet bij dat alle opeenvolgende regeerin^ 
gen van de eerste tot de laatste onder 
steund werden door diezelfde democraten. 
Het orgaan voegt er niet bij dat laatst 
nog toen bij een interpellatie der Vlaam 
sche nationalisten, Vos en Declercq, die 
aantoonden hoe wij in geheel onze bin 
nenlandsche politiek onze orders krijgen 
van den Quai d’Orsay er geen enkele, ja  
een enkele Vlaamsche Democraat te vin
den was om de Interpellanten bij te 
springen, en niet openbaar te zeggen 
wat ze in hun plaatselijke bladen schijnen 
aan te nemen.

Wanneer die menschen zoo iets schrij 
ven dan vergeten ze moedwillig — en dit 
geeft ons het recht hun te verwijten van 
wel overwogen bedrog — er bij te voe
gen dat tegenwoordig twee hunner man- 
datarissen zich neergevleid hebben in de 
ministerzetels, en medehelpen, recht
streeks ol onrechtstreeks, door hun goed
keuren en stilzwijgen, om die ketenen die 
ons aan Frar krijk binden, voort gesloten 
te houden of nog vaster toe te halen. 
Dan vergeten ze hun lezers er aandachtig

op te maken hoe ze hun medewerking 
verleenen aan diezelfde franschgezinde, 
reactionaire en liberale vlaamschhatende 
kliek, die gansch depolitiek nu in handen 
houdt : een Jaspar, een de Broquevllle, 
een Vauthier, een Janson en anderen, 
allen menschen die door hun afkomst, 
door hun opvoeding, door familiebanden, 
door flnancieele banden gebonden zijn 
aan hun groote vaderland Frankrijk.

Zulke houding is enkel te bestempelen 
met den naam van : huichelarij van het 
laagste allooi. Zulke houding getuigt van 
een gewild en moedwillig bedrog I Zulke 
houding doet alle rechtzinnige menschen 
walgen ! Pouah t 

Een ander staaltje uit hetzelfde num
mer. Hetzelfde nummer van De Volks
macht schrijft over amnestie :

< In de Kamers werd nogmaals aan
gedrongen op spoedige behandeling 
van het wetsvoorstel voor de amnestie, 
dat nu reeds maanden hangende is ln 
de middenafdeeling.

En daar zijn nog menschen die be
weren dat de Vlamingen niet genoeg 
geduld hebben. Patientie I »
Veel commentaar voegen wij daar niet 

bij 1 Enkel dit : W ij kunnen eakel bestä
tigen dat onze C lristene demokraten aan 
die menschen uitermate veel stof geven 
om ze te laten speculeeren op het geduld 
en de goedzakklgheid onzer Vlaamsche 
m nschen ! Wij kennen geen geduldiger 
Lamme Goedzakken dan onze chrlstene 
demokraten I 

En bij al dit goedzakkig geduld komt 
dan nog dat de belofte dat ze een • lek- 
stok» zullen krijgen, reeds voldoende is 
om ze weerom nog geduldiger, koeser en 
braver te maken. Dit trukje Kennen de 
hooge Belgische onmes al lang en zoo 
komt het dat hun geduld zonder einde 
i s !

Die menschen hebben waarlijk het 
monopool, de alleenverkoop van « rek
baar eindeloos geduld » , gedeponeerd 
merk, hoor I *9 •

Nu een staaltje dat zal aantoonen hoe 
onze demokraten bezig zijn met dubbel 
spel te spelen en hun verleden hierin 
maar niet kunnen of willen verloochenen.

In hetzelde nummer van De Volks 
macht, in een artikel over de legerkwestie 
is er spraak van «legereenheden». Wat 
zijn dat legereenheden ?  Companies ? 
Regimenten ?  Nog mindere eenheden ? 
Of grootere ?  Wie heeft daar een hou
vast ?  W at zeker is : gelijk welk een 
oplossing of schijnoplossing het leger- 
vraagstuk krijgt, die heeren zullen zich 
in geen geval missproken hebben, en 
kunnen met zulk een doenwijze zich 
rechtveerdigen in elk geval. Welk briefje 
gaven die demokraten ook weeral uit bli 
de laatste verkiezingen ?  Als ik mij niet 
bedrieg droeg het voor titel : « Is er geen 
zand noodlg ?  » Is ’t aan ons niet dezelfde
dat onze cfemoVraten nog een^welgevulde 
opslagplaats zand liggen hebben !

Zou dit artikel, dan ook niet reeds een 
terugtrekken van onze demokraten aan 
voorbereiden zijn, sedert dezelfde heeren 
in de legerkommissle vertegenwoordigd 
zijn ?  Het artikel ziet er echter tamelijk 
radikaal uit, in werkelijkheid echter is 
het zoo algemeen dat er niets positiefs in 
steekt.

weekbladen zijn
BESLUIT
Onze demokratische 

radikaal ln schijn 1 
In wezenlijkheid zeggen ze nooit iets 

bepaalds I 
De kristene demokraten zijn schijn

radikaal I 
In werkelijkheid zijn het knechten I 
In alle geval, hun politiek gedoe is laag 

bedrog en zand in d ’oogen stroolerij.

op de vlucht, alvorens i\] den tijd hadden 
iets mee te nemen.

De politie heeft een onderzoek inge
steld.

F. V an hauw aert-D em eurisse
OMMEGANGSTRAAT 9F, ISEGHEM

Qroote keus van 
a lle w interartik els

HET VLAAMSCHE KRUIS. -  De 
stichtingsveuradering van het Vlaamsche 
Kruis was een waar succes.

Nagenoeg 250 belangstellenden waren 
opgek^men om de werking van het VI. 
Kruis te leeren kenren. De uiteenzetting 
van doel en streven van het VI. Kruis en 
zijne plaatselijke werking hier ter stede 
door heer Depoorter droeg de goedkeu
ring weg van al de aanwezigen. Onder 
meer\ermelde hij dat er onderhandelin- 
gen op til waren om al de leden van de 
machtige Ziekenbond « Volksbelang » in 
bloc bii het VI. Kruis te laten inlijven. 
Ook bij andere ziekenborden van de stad 
zullen daartr e voetstappen aangewend 
worden.

Inziende dat iedere ziekenbond er een 
overwegend belang bij heeft dat zijn le
den, door het onderhouden van de be
grippen der gezondheidsleer, veel ziekten 
kunnen voorkomen, en dat het in ieder 
geval gemakkelijker en ook gnedkooper 
is. ziekten te voorkomen dan te gerezen, 
zal het vanwege alle ziekenbonden een 
daad van gezonde voorlichting zijn, de 
leden er bij aan te sluiten.

Het Vlaamsche Kruis zelf, ten einde 
later zijn rol van maatschappelijke voor
zorg en hulpbetoon te bevorderen, zal er 
een middel tot rasse uitbreidingen groote 
voorspoed in vinden. Daartoe heeft het 
bijzondere voorwaarden gesteld voor 
dergelijke « Maatschappij-leden ».

Na die uiteenzetting kregen wij een 
praktische les over Tering, door Dr A. 
Catry van Roese are, die ons in klare en 
goed verstaanbarebewoordirgde natuur, 
het ontstaan, de kenteekenen en de be
handeling van deze wreede kwaal uiteen
zette. Bij middel van eenige schetsen op 
het bord verduidelijkte hij ons de wer
king der mikroben, zoowel ln de longen 
al« in het beendergestel.

Met veel aandacht aanhoord, zal die 
Voordracht aan al de aanwezigen een 
juister inzicht gegeven hebben over de 
tering, en de noodzakelijkheid doen in
zien van de vier groote genees- en be
hoedmiddelen die de natuur ons schenkt: 
lucht, licht, voeding en rust.

Na een dankwoord aan den spreker, 
werd het bestuur onzer afdeeling vastge 
steld en een naaste voorlichtingsavond 
voor toekomende maand beloofd.

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

ÏÏEollenvellen
Zich aanbieden o f  schrijv en  :

H. Brunell, Lakenstraat, 93, Brussel
GELD TE BEKOMEN

op V PCD,

Trekking der varwoesie Gewesten
Deze week vond de 56 ' trekking plaats 

van de leening 5 p.h.1923 der Verwoeste 
Gewesten.

De loten van 100,000 fr. worden ge
wonnen door nr 2 van reeks 277008 en 
nr 3 van reeks 302224.

Deze van 50,000 fr. door reeks 191677 
flr 2, reeks 229226 nr 4 en reeks 330785 
nr 5.

Volgende nummers winnen ieder 10 
duizend fr. :

R. 6970 n. 3; R. 15397 n 4; R. 56518 
4; R. 75307 n. 1; R. 105473 n 3; R. 

107689 4; R. 151838 n i ; R .  235153
n. 2; R. 256581 n 5; R. 310817 o. 2; R. 
317555 n. 3; R. 340028 n. 4; R. 359741 
n. 4; R. 370517 n. 3; R. 373809 n. 4.

De andere nummers van deze reeksen 
zijn uitkeerbaar met 550 frank.

z. v. Marcel en

dertien autonomistische leiders aange 
houden, o. a. pastoor Fasshauer, de 
hoofdredacteur Schall, Thomaan, direc
teur van de Zukunft, en Relsacher, 
penningmeester van den Heimatbund.

Het Fransche schrikbewind trachtaidus 
de Fransche heerschappij met geweld te 
handhaven. Wij Vlaamsche nationalisten, 
die tegen denzelfden vijand strijden, 
weijschen het volk uit den Elzas en 
Lotharingen veel moed en volharding ln 
den zwaren strijd tegen de Fransche 
dwingelandij en leiders heilig en onwrik
baar als onzen grooten Borms Dan zal 
Frankrijk zijn doel nooit bereiken; eens 
zal dan de ure der bevrijdlng slaan voor 
Elzas Lotharingen zooals voor Vlaande
ren !

ST A D SN IEU W S
APOTHEKERSDIENST. -

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

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

DIEFSTAL. — Zaterdag nacht zijn 
dieven ingebroken bij He-ri Veicamert 
en Alldor Hochepled, in de Pelichystraat. 
De bewoners, door het gerucht en geblaf 
van honden gewekt, joegen de inbrekers

vasten eigendom, om huizen te koo- 
wT'tra^errTTjnrgronaeiröf meer- 

schen te ko o p en , om  h an d e l nf n ijv e rh e id  
uit te breiden; alle gewer.schte en zeer 
voordeelige voorwaarden.

Bijzondere voorwaarden voor laedbou 
were. Inlichtingen kosteloos.

Steeds groote en kleine kapitalen be 
schikbaar.

Schrijven of zich wenden naar
JULES DENYS, 

Wantje Pieterstraat, nr 40, Iseghem.

BURGERLIJKEN STAND.
GEBOORTEN

Suzanna Tandt, d. v. Alberic en M aria 
Deltomme.

Auguste Depoorter, z. v. Paul en 
Jeanne Lodewyckx.

Roger Schacht, z. v. Joseph en Zulma 
Laridon.

Gilbert Christiaens,
Eudoxie Mommerency.

Georgette Verlinde, d. v. Octaaf en 
Victorinna Delaere.

Jenny Vandromme, d. v. Albert en 
Suzanna Clerycq.

HUWELIJKEN
Henri Kerckhof, sctioenm., 30 j , en 

Emma Heldenbergh, z. b. 32 j.
Camillu8 Vandenberghe, vuurst. 32 j . ,  

en Honorine Loucke, borstelm. 29 j. 
OVERLIJDENS 

Cfllna Brabant, rentenierst. 60 j „ w e 
Arthur Rodenbach.

Eueenie Capelle, dienstm. 64 j . ,  d. v. 
Karei en Fidelia Dausy.

Mathilde Duthoo, kantw. 64 j . ,  w ' 
A lrïseC laeys.

B ew eg in g  van den Burgerlijk en S*and en  
B evolk in g op 31 D ecember 1927.

Inkomsten: door geboorte 137mann. 
_  141 vrouw.
Door vestiging van verb lijf: 215 mann.

230 vrouw. 
Totaal 723

Uitgangsten : door sterfgeval : 90 m.
94 yj*

Door verandering van verb lijf : 208 m
219 vr. 

Totaal 611
Overschot der Inkomsten op de uit

gangsten is 54.
Bevolking op 31 December 1926 :
7071 mannen 7303 vrouwen, is 14374 
Bevolking op 31 December 1927 :
7125 mannen, 7361 vrouwen, is 14486 
dus eene aanwinst van 112 inwoners. 
Huwelijken 141.

Overzicht in betrekking metden ouder
dom der overledenen ln 1927 :

n 1 dag tot 1 jaar 18 mann,. 7 vrouw,
1 jaar tot 5 jaar 5 » 9 »
5 » » 10 » 4 » 7 »

10 » »15 » 1 » 1 »
15 » > 20 » 1 » 1 »
20 » »SO » 5 » 8 »
30 » » 40 » 4 » 6 »
40 » 50 » 3 » 7 »
50 » *60 » 8 » 8 »
60 » »7 0 » 21 » 19 »
70 » »8 0 » 23 » 19 »
80 » »9 0 » 5 » 16 »
90 » »9 5 » — » 2 »
95 » »9 6 » — » 1 »



Sociale Syndikate

KRONIcJK
De staking van de Borstelma

kers get indigd. — Een «choone 

overeenkmost bereikt — Een 

pr*chfge overwinning voor de 

WERKLIEDEN.

Zooals we verleden week heb
ben gemeld greep op Maandag 11. 
eene bijeenkomst plaats tusschen 
werkers en bazenafgevaardigden 
die na een vrij lange diskusie uit
liep op een voorstel om de zaak 
aan den scheidsraad te onderwer 
pen.

De drie Syndikaten van werk
lieden oordeelden, dat deze 
scheidsraad niet zonder meer kon 
aanvaard worden, en dat eerst 
alle moeilijkheden dienden gere
geld in betrek met de loop van 
een kontrakt, de termen en bepa
lingen die hierin dienden vermeld

Er werd Jan o jk een tweede 
bijeenkomst aangevraagd die 
plaats had op Zaterdag 21 dezer, 
op het stadhuis te Iseghem De
zelfde afgevaardigden waren aan
wezig De afgevaardigden der 
werklieden werden eerst door den 
heer Mommens en den heer 
kabineïsoverste van den minister 
gehoord en legden hun het ont
werp voor dat als overeenkomst 
diende aangenomen. Nadien wer 
den de heeren patroons gehoord 
en ’s namiddags werden de beide 
partijen bij elkaar gebracht, al 
waar nagenoeg eene overeen
komst werd bereikt. De heeren 
patroons namen het princiep 
van loonen voigens de levens
duurte volledig aan en alzo > werd 
bepaald dat voor elke 40 punten 
verhooging van de levensduurte 
5 1 h verhooging zal worden 
gegeven op de nu vas'gestelde 
loonen Deze verhooging worit 
ee i eerste maal toegepast wan 
neer het provinciaal indexcijfer 
810 punren heeft bereikt Die 
minimaioo >en worden betaald 
aan alle werklieden die op de 
hoogte zijn van hun vak, onafge
zien of die werklieden hun ge 
reedschap kunnen herstellen ofte 
niet.

De stukwerkers moeten met 6 
op 10 de mi limaloonen met 10 
t. h. kunnen overschrijden, alhoe
wel de nieuwe tarieven op een 
minimaloon van 4,30 fr. zullen 
gebouwd worden. De tarieven 
der stukwerkers vermeld in de 
overeenkomst van 1919, van den 
4 8 23, alsook de speciale tarieven 
heden in voege mogen geen ver 
mindering ondergaan en ter ver
eenvoudiging worden deze tarie
ven met 70 t. h. verhoogd om als 
basis te dienen voor de huidige 
loonschommelingen. De stu«wer
kers zijn hun loonen gewaarborgd 
op de vastgestelde minima. Wan
neer ze moeten in daguur werken 
v/orden ze betaald aan het loon 
dat ze verdienden tijdens de drie 
laatste quinzaines en dit moet 
minstens het minimum zijn De 
werklieden die hun booren zelf 
moeten zetten worden 5 t. h. ver
goeding betaald op de uitbetaalde 
loonen en als waarborg voor de 
goede gang van het werk wordt er 
aan alle stukwerkers toegelaten, 
wanneer ze moeten wachten naar 
werk of door breuk aan hun 
machien, den tijd in rekening te 
brengen van af de tweede uur per 
week

Het doel der werklieden organi 
saties is volledig bereikt Alleen 
blijft nog de verhooging te bepa 
len die aan de daguurwerkt-rs 
worden toegekend, doch over 
tuif^d va?: hun goed recht hebben 
de werklieden aangenomen dat 
den heer kabinetsoverste het be
loop dezer verhooging zal be
palen. De heeren patroons maak 
ten er hier trouwens een zaak 
van prestige van Aan deuit 
spraak van den heer Devogle 
zouden ze zich geredelijk onder 
werpen, maar het kan toch r iet 
dat zij, die op café, langs de 
straat overal en altijd hadden 
uitgebazui d dat de Syndikaten  

er zoo kleine gingen var afxomen 
nu moesten gaan zeggen : « We 
hebben moeten toegeven ». De 
werklieden hebben tegen die 
eigenliefde van de heeren pa
troons geen strijd willen aan bin 
den en staande voor een klare dui
delijke overeenkomst opgemaakt 
naar nun zh en dewelke van veel 
patroons het door de mazen 
vluchten zal verhinderen, namen 
ze aan dat M. Devog^le het be 
loop dezer verhooging bepaalde. 
Aldus werd Donderdag overal het 
werk hernomen en denzelfden dag

zal M. Devoge*e het beloop der 
toegestane verhooging bepalen.

Borstelmakers ! nu hebt ge een 
overeenkomst die aan klaarheid 
en duidelijkheid niets te wen- 
schen overlaat. We zeggen u op 
voorhand : Bijzonder in den be 
ginne zult gij wel moeilijkheden 
ontmoeten om deze overeenkomst 
naar de letter en naar den geest te 
doen toepassen. Maar ’t zal enkel 
van u afhangen. Zooals ge solidair 
waart om die gezonde ernstige 
overeenkomst af te dwingen, zult 
ge nu solidair zijn om de toepas
sing ervan te eischen.

Gezien de onzekerheid en de 
vele misbruiken die voor de sta
king bestondep, hebt ge hier een 
overwinning geboekt zooals geen 
enkele staking, hetzij vóór of na 
den oorlog u ooit gegeven geeft, 
is ’t gevolg van de samenwerking 
der vakvereenigingen, zoo ijverig 
en rechtzinnig door onze vereeni
ging nagestreefd en bewerkt.

Die eensgezindheid en die sa
menwerking moeten we behou
den en steunende op onze begin 
seien een ijverige propaganda 
voeren ter groot en sterkmaking 
van onze VI. Nationale vakbe
weging.

U werklieden die zoo mild de 
stoere borstelmakers ondersteurd 
hebt. zeggen we hier namens de 
borstelmakers een hartelijken 
dank Ook gij zult desgevallend 
op den steun der borstelmakers 
kunren rekenen.

PITTHEM
Zondag 1 .1. greep bier een schoone 

vergadering plaats, waar onze vriend 
Declercq sprak over de noodzakelijkheid 
der VI nationale vakvereenlglng. De 
spreker oogstte den groo#sten bijval en 
na de vergadering lieten zich verschei 
dene leden inschrijven. Uitleg werd ge
geven over de ziekenbond en over de 
komende tarievenverandering. Een be
stuur werd gekozen en daarna «reep een 
aangenaam lotingske plaats. Onze vriend 
F. D^prez werd als voorzitter aangeduld. 
Uiterst voldaan ging iedereen huiswaarts 
In de hoop dat in de eerste weken nog 
zulke aangename en leerrijke vergaderin
gen zouden plaats hebben.

ROESELARE
De vakvereeniging boekt dagelijks 

vooruitgang. Donderdag 19 dezer hadden 
we een aangename feestavond. De too- 
neelmaatschappij « L)e Moedertaal * a ls 
ook de Viaamsche Harmonie verleenden 
hunne m e d e w e rk in g . Tusschen in  gaf 
Jules Declercq een voordracht over het 
wezen en het doel onzer vakbeweging. 
Daaruit bleek dat de Vlaamsch nat. vak
vereeniging voor de werklieden ln Vlaan
deren een behoefte, ja , een noodzakelijk
heid is, en men besloot dan ook met de 
spreker op den ingeslagen weg te volhar
den, trot3 alle tegenkantingen onze vak
vereeniging tot een macht op te werken.

Bouwwerkers. — Op onze vraag voor 
loonsverhooglng melde een patroocsver- 
eenlging dat ze de zaak bij de provlntlale 
loonkommissie aanhangig hebben ge
maakt. We verwachten dus in de eerste 
dagen een gunstig antwoord.

THIELT.

Schoenmakers. ~  Ten behoeve van de 
plaatselijke schrijvers uit « De Volks
macht » die de schijn zoekt te wekken 
alsof onze vereeniging de stabilisatie der 
loonen tot einde Juni zou hebben aan
vaard, zullen we hier toekomende week 
het schrijven mededeelen door onze Ver- 
eenisjing dienaangaande de Heeren Pa
troons toegezonden.

’t Zal voor de schijnverwekkers een 
goed mondstoppertje zijn.

De toestand in 't Textielbedrijf 
te Kortrijk.

De-tien weken reeds duurt dit 
triestig konflikt. Woensdag II had 
een nieuwe onderhandeling plaats 
waar aanwezig waren 6 af ge vaar 
digden der socialistische, 5 afge
vaardigden der kristene vakver 
teniging, ’t Viaamsch Nationaal 
vakverbond, vertegenwoordigd 
door de Heeren Declercq en Van- 
derschelden, en de liberalen, vert, 
door de Heeren Motton en Teir- 
linck.

Door de socialistische vereeni
ging was een formuul aan het 
patroonsverbond toegezonden 

waarmee de Heeren patroons zich 
niet konden aansluiten De Heeren 
patroons beroepen zich op hun 
werkhuisreglement, op alle door
zending, wettig te maken, en ze 
schijnen te vergeten dat de werk
man die in hun werkhuis gaat, er 
gaat met de hoop en het betrou
wen dat geen wegzending zonder 
wettige reden gebeuren zal. De 
patroons steunen zich op het 
wederzijds gelijke reent, dat ook 
aan de werkiü den toelaat zonder 
vooropzeg het werkhuis te verla
ten, maar ze vergeten dat de 
patroon bij het onmiddellijfc ver
trek van een werkman, geen zede

lijke en geen of weinig stoffelijke 
schade ondergaat, terwijl een 
werkman die wordt doorgezonden 
getroffen wordt in zijn bestaan en 
in het bestaan zijner familie.

Desocialistischeafgevaardigden 
verdedigden daar hun ingezonden 
voorstel. De kristene afgevaardig
den deden een voorstel dat van 
patroonszijde onbeantwoord en 
van socialistische zijde bestreden 
werd. De afgevaardigden onzer 
vereeniging stelden dan een amen
dement voor op het socialistische 
r*nt“'erp wo armee de H°eren 
patroons zich niet :<unUer» vereeni 
gen, en zoo werd gedurende een 
paar uren geredetwist zonder dat 
een uitslag kon bekomen worden.

Ten slotte hebben de socialisti
sche afgevaardigden aangenomen 
hun ontwerp in nieuwen zin te 
aniendeeren en het de Heeren 
patroons te zenden, doch alles 
laat ons den indruk dat, alhoewel 
het geschil dat hangend is zeer 
klein is, we nog zeer ver van een 
oplossing staan, ’t Schijnt ons dat 
de Heeren patroons het oogenblik 
willen benuttigen om’n proceduur 
in te voeren die voor de werklie
den onaanneemlijk is. Zij willen 
niet dat er een afgevaardigde op 
de bureelen of in de werkhuizen 
van de patroons komt, en ze be
loven dat al het materiaal dat 
beweegbaar is, zoo noodig ter 
beoordeeling, naar het Bureel van 
het Patroonsverbond zal gebracht 
worden De afgevaardigden der 
werklieden aanvaarden dit, maar 
vragen, dat ten minste de vereeni 
ging op het werkhuis, onder de 
werklieden van het huis, hare 
afgevaardigden zou mogen aan
duiden die in geval van betwis
ting, de zaak voor overplaatsbare 
stukken ter plaatse zou kunnen 
nagaan. Deze vraag schijnt ons 
zeer redelijk en toch willen de 
patroor.safgevaardigden daarvan 
niet hooren.

Het triestige van de zaak is, dat 
het hier veel meer een zaak van 
prestige, dan van belangen geldt, 
want het is heel goed mogelijk 
dat er zich in ’t eerste jaar geen 
enkel zulkdanig geschil voordoet.

Hoe gemakkelijk zou er dan 
van weerszijden niet iet of wat 
kunnen toegegeven worden Doch 
de patioons willen op dat gebied 
niet lossen en zoeken de socialis 
tische vereeniging een nederlaag 
van belangte bezorgen Om de 
wiile van deze prestige staan na
genoeg 2000 werkl eden op straat 
en lijdt de nijverheid en den plaat- 
selijken handel onnoemlijke scha 
de. De werklieden zien nu meer 
dan ooit het belang van zich in 
ernstige vereenigingen met ver
antwoordelijke leiding aan te 
sluiten.

Metaalbewerkers.
Toekomende week deelen we 

hier het schrijven mee, die onze 
Vereeniging naar de Patroonsor 
ganisatie richtte, in betrek met de 
loonregeling der leergasten en de 
verhoogingen voor »evensduurte.

Pensioenen.
De werklieden geboren in de 

m3and Jannari zijn verzocht on
verwijld hunne persioenkaat op 
het bureel der maatschappij deze 
week in te brengen.

K e r k e l i j k  n i e u w s

KERKELIJKE KALENDER
Zondag 29 Januarf, Q van St Franc, de Sales. 
Maandag 30, S* Martina.
Dinsdag 31, St Petrus Nolaskus.
Woensdag 1 Februari, St Ignatius.
Donderdag 2, O.L.Vr. Lichtmis, afgest. heiligd. 
Vrijdag 3, St Blasius.
Zaterdag 4, s Andreas Corsini.

UITKIJK
Uit de w ere ld  van h et g r o o t  kapitalisme

Naar aanleiding der afsluiting van het 
proces Bar mat te Berlijn, werd bekend, 
dat Barmat van de Pruissische staatsbank 
van 31 Januari 1923 tot 31 December
1924,37,5 millioen mark krediet bekomen 
heeft Ais dekking daarvoor was slechts
2 353 000 Mark voorhanden. Hoeveel van 
die ontleende gelden in de staatskas 
tesuggekoman is, en hoeveel er betrekke
lijk teruggestort zal worden, kon de 
likwldator van de Barmat-goederen niet 
opgeien.

Een groot rechtsbedrog werd ln 
Duitschland ontdekt, 'n Vervalschlng van 
bekende clgarettenmerken alsook van i

sigarettenbanden. Reeds in den Herfst 
van 1926 kon men vaststellen dat een 
zeer gegeerde 5 pf;nnlng clgaret uit een 
Rijnlandsche cigarettenfabritk, in groo 
ten getalle vçrvalscht op de markt kwam 
Thans zijnN’erschillende fabrieken gevon 
den in Dortmund, Berlijn, Keul n en 
Hamburg, waar de vervalschinqen ge
beurden. Eén dezer firma’s heeft voor 
haar rekening, voor 40 millioen Mark 
vervalschte bandjes In omloop gebracht. 
De beiltters van deze fabrieken zijn ook 
ia de aangelegenheid verwikkeld.

In Parijs weid tegen verscheidene 
vreemde bankiers een onderzoek Inge 
8tcld omdat ze sedert eenigen tijd, door 
middel van een ei een radiostation, valsche 
Parijïche beurskoersen aan ’t buitenland 
mededeelden Deze valsche koers werd 
vooral verspreid in Amsterdam, Berlijn 
en zelfs ln Rusland. AHeen door speku- 
latle op den roebel moeten de Spekulanten 
verscheidene millloenen winst gemaakt 
hebben.

Het gerecht te Moskou heeft onlangs 
uitspraak gedaan ln het proces tegen de 
overtredingen van de Dnitsche Mologa 
concessie, waarvan Dr Wirth, gewezen 
rijkrkïnseller, presidenf is Levln en Ber 
dllschewsky, bestuurders van de Mologa 
genootschap, hebben de directeurs van 
den petroieumtrust en van den trust voor 
lardbouwmachienen omgekocht en dan 
met deze laatsten verdragen gesloten, 
voor mlllioenen ten hunnen nadeele.

De leiders van genoemde trusten wer
den ter dood veroordeeld en hun vermo
gen werd aangeslagen. Levln en Berdit- 
schewsky kregen elk 5 jsa r  gevang en 
een hooge geldboete.
Uit Schö iere ZuakunfJ, Weenen,Ç8 5 27.

De Viaamsche huizen 

in West-Vlaanderen.

Met onvermengd genoegen lezen we in 
een West Viaamsche correspondentie in 
De Schelde :

Over heel onze gouw schieten de zelf* 
ständige Vlaamsch nationalistische in 
richtingen uit den grond op. Wie Iets 
weet van den ontwikkelingsgang onzer 
ondernemingen, kent den ongehoorden 
bloei der samen werkende maatschappijen 
« Viaamsche Huizen » te Ro^selaere, te 
Iseghem, te Thielt, te Ghistel, te 
Oostende, te Poperlnghe, te Brugge, te 
Kortrijk, te Metnen, te Wervlk eo ln 
talrijke dorpen. Een zeer groote kapi- 
taalsmacht zit in die Inrichting. Ekono 
mi ehe en maatschappelijke werken zet 
ten er zich in vast. Zoo bouwde Thlelt 
een eigen weverij, die eerlang aan ’t werk 
gaat.

Tekens vernemen wij dat ook te Yper 
een groot Vlaamsch Huis opgericht is 
Met ls gelegen in de Stuersstraat, nevens 
Sint Niklaaskerk : een schoon gebouw, 
met u itgestreken hof waar eene weidsche 
feestzaal gebouwd wordt.

Naar verluidt zouden nog ten minst** 
een half dozijn Viaamsche Huizen In 1928 
ln West-Vlaanderen opgericht worden

Naklank van den Landdag 
te Kester

Halle sprak vrij ! 
Wat zal Brussel doen ?

Verleden Woensdag, 25 Januari, ver
schenen de betichten van den l en Zondag 
van Mei voor de 16^ Kimer te Brussel. 
Er was beroep aangeteekend tegen de 
vrijspraak te Halle. Na een schitterend 
pleidooi van meester B >rglnon, tijdens 
hetwelk het gezicht van de papieren bur 
gemeester van Kester, die aanwezig was. 
alle soorten van kleuren kreeg, werd de 
zaak voor onbepaalden tijd uitgesteld.

Dit uitstel werd als volgt gerechtvaar 
digd : De procureur des konings had 
eenige dagen geleden aan den burge 
meester van Kester eer sfsehriftgevraagd 
van zijne verordening, uitgeplakt te Kes
ter op Ie Zondag van Mei 1927 De bur 
gemeester stuurde het afschrift, doch de 
procureur moest vaststellen dater zekere 
ding n bijgei'0 -îgd waren die niet voor 
k a rn e n  op gemeHe* plakbrief

S ffens, te»- zitting zelf, werd er een 
proces gemaakt voor vervalschlng van 
openbare geschriften.

Zou de burgemeester van Kester ons 
niet kunnen zeggen of hij kan vermoeden 
wie die vervalschlng gepleegd heeft ?

In elk geval, wij zullen onze lezers op 
de hoogte houden.

Hel inteitcilier ln Januari
Op 15 December bedroeg het Index 

cijfer 812 voor heel het land, tegen 813 
op 15 Januari.

Voor de provincie Antwerpen 830
» Antwerpen en omstreken 852
» de provincie Brabant 823
» Brussel en omstreken 860
» West-Vlaanderen 801
» Oost Vlaanderen 807
» Gent en omstreken 816
» Henegouw 836
» de provincie Luik 806
» Luik en omstreken 809
» Limburg 801
> Luxemburg 812
» de provincie Namen 801

S O C I A L E  V E R P L E G I N G
il

Da soclaliale verpleging«dienst te Ant
werpen bestaat op dit oogenblik ult 1 
hoofd verpleegster cn 9 verpleegsters be
zoeksters ; hare hulp mag worden Inge
roepen voor gevallen a a n e r v e n  door 
het bestuur cn door de geneeskundige 
dier.sten van de kommijsle van openba
ren onderstand.

Telkens een bohoeftig zieke een dokter 
aanvraayt, wordt fezelfdeitijd het bureel 
van den buitendienst over het geval 
Ingellcht. Nog denzelfden dag wordt de 
verpleegtt'T uer omschrijving aan huis 
van den of de zieke gezonden. In hoofd
zaak zal zij gaan nazien of zij behulpzaam 
kan zijn met verzorging ; ls de ziekte van 
ernstigen aard, dan tracht de verpleeg
ster zich In vei binding te stellea met den 
behandelenden geneesheer, om deze ge
beurlijk dienstig te kunnen zijn. Meestal, 
daar h t behoeftige zieken geldt, die niet 
over voldoende middelen beschikken om 
zich degelijk te verzorgen, is er een aan- 
sparlng van de verpleegster noodig met 
het oog op intrede in het gasthuis. Bij 
hare bezoeken mag de verpleegster na
tuurlijk niet uit het oog verliezen dat zij, 
op hygienisch gebied,een op voedende rol 
he ft te vervullen ; in dit opzicht kan zij 
In de omgeving van den zieke, waarmede 
zij aldus in aanraking komt, hoogst nut
tig werk verrichten, ook In het voordeel 
van den zieke zelf. Ten einde de verzor
ging aan huis zoo doelmatig mogelijk te 
maken, werd een uitleeningsdienst van 
geneeskundige voorwerpen Ingericht. 
Deze geeft in bruikleen : bedpanner, 
urlne-flesschen, luchtrlngen, Irrigators, 
bedzeilen, spuwpotjes, thermometers.

O jk wordt de buitendienst ln kennis 
gesteld met de aanvragen tot het beko
men van vroed yrouw-hulp. De verpleeg
ster-bezoekster gaat zich ten huize van 
de belangstellende rekenschap geven of 
de bevalling in goede voorwaarden aan 
huis kan geschieden ; zij verschaft aan de 
toekomstige moeder al de raadgevingen 
die bij zwangerschap van nut kunnen 
zijn, spoort ze aan zich naar een raad
pleging voor zwangere vrouwen te bege
ven. Wordt daarop niet ingegaan, dan 
wordt aan de zwangere den raad ver
strekt om de veertien dagen hare urine 
te laten onderzoeken ten geneeskundigen 
bureele der omschrijving. Kan de beval
ling niet ln goede omstandigheden aan 
huls gebeuren, dan zal de verpleegster 
al haar overredingskracht aanwenden om 
de zwangere aan te raden naar het moe
derhuis te gaan bevallen. Zij begint al 
dadelijk haar propaganda ten voordeele 
van de borstvoeding. Bij tekort aan bed- 
degoed wordt, ten voordeele van de 
vrou wen die aan huis wenschen te beval
len, het noodtge bij de kommissie aan
gevraagd. Zij speurt de ön^ehuwdeTmju* 
wen aan tot regulariseer!r g van haar 
toestand en tenminste tot herkenning van 
h ia r  kind. Gedurende de bevalling ont
vangt de vrouw de zorgen der vroed
vrouw. Daarna treedt de verpleegster- 
bezo kster terug op, om haar aan te 
zetten met het pasgeboren kindje zoo 
spoedig mogelijk naar de zulgelingsraad- 
pleging te gaan, alwaar zij gepaste raad
gevingen ontvangt van dokter en ver
pleegster dier Instelling met het oog op 
een degelijke kinderopvoeding.

Door het bestuur rechtstreeks worden 
onderzoeken bevolen, ten huize, ln ge
vallen waar de Inwerking der verpleeg
ster tot verbetering van hygienische of 
sociale wantoestanden gewenscht schijnt. 
Ik noem enkele van de gevallen waarvoor 
aldus onze tusschenkomst werd ingeroe
pen : Trachten twee meisjes, die het 
ouderlijk huls verlaten hadden, terug 
naar het vaderhuis te brengen. — Een 
mao, weduwnaar met nog twee ge
schoolde meisjes, vraagt de plaatsing der 
twee jongste kinderen ln een privaat 
weeshuis ; de verpleegster wendt pogin
gen aan om de oudste dochter, die alleen 
was gaan wonen, ervan te overtuigen dat 
haar plaats bij vader en jongere zusjes 
is, om voor dezen zorg te dragen en 
samen een gelukkig gezin te vormen ; de 
oudste dochter had echter huwelijksplan
nen en wenschte niet te iug naar vader te 
keeren, wiens Inkomsten ontoereikend 
waren voor zijn talrijk gezin, en er gebrek 
te lijden ; enkel werd bekomen dat zij een 
tusschenkomst zou betalen ln de onder 
houdskosten van haar zusjes, dewelke 
d îor bemiddeling van de kommissie In 
de gevraagde Inrichting werden ge
plaatst. — Een ander geval : een klacht 
is bij de kommissie Ingediend over ver- 
waarloozlng door den vader van zijn drie 
schoolgaande kinderen, wier moeder in 
bet sanatorium verblijft ; — het onder
zoek wijst uit dat de man zich aan dron
kenschap overgeeft en laat ’s nachts te 
huls komt ; — de kinderen zijn geheel 
aan hun lot orvergelaten en leven in de 
grootste ellende ; het meisje van 14 jaar 
ls bovendien zeer zwak ; eene gebuur- 
vrouw trekt de kinderen tot zich, doch 
wenscht daarvoor een vergoeding te be
komen van de Commissie. Dit ls echter 
niet de gewenschte oplossing : de vrouw 
heeft zeif 6 kinderen, allen zwak (in ob
servatie voor longziekte) ; bovendien laat 
de reinheid der woning en de opvoeding 
der kloderen veel te wenschen ; de jon
gens worden uitgezonden om kolen te 
rapen aan de dokken, hetgeen wel eers 
beteekent wat aan de haven genoemd 
wordt : « meenemen wat niet te heet of 
te zwaar is ». Ds man is middelerwijl ln 
de gevan enls terecht gekomen, en een 
spoedige oplossing dringt zich op. Ver
schillende familieleden worden opge- 
8 -oord en bezocht. Eene tante, zonder 
kinderen, neemt de oudste jongen op ;

hij zal terzelfdertijd bij zijn oom, velo- 
maker, dit beroep — waarvoor hij neiging 
heeft — aanleeren. Het meisje van 14 
jaar en de jongen van 11 jaar zullen bij 
een andere zuster van de moeder opge
nomen worden, bij zeer treffelijke lieden, 
die beschikken over een ruime en goed 
onderhouden woning, buiten de iïtad In 
nen gezonde omgeving gelegen. In het 
gesticht Van den Nest wordt voor het 
zwakke meisje een onrolddellijke plaat
sing bekomen als helpster ln de ?eev illa 
te Wenduyne. De noodige uitrusting 
wordt door de Commissie toeg( lend , 
evenals een vergoeding aan de tante 
voor de opvoeding der twee kinderen, 
onder hare hoede geplaatst.

E,,n derde geval. Trachten een oudje, 
lever.d ia vervuilden tcesla.’ü in een on
noemelijk onrelnen foorwagen, een rei- 
nlgheldsbad te doen nemen, en meer 
reinheid te betoonen in hare w on i'g . Het 
vrouwtje is 78 jaar ; heeft ganscb Iiaar 
leven ln dezelfde onzindelijkheid g> 1. efd. 
Niemand durft haar wagen blnner^aan, 
uit vrees voor ongedlert, waarvan ook 
het bed krioelt. De vloer werd nooit 
gereinigd en is beladen met leege blikjes, 
met vodden die zij uitzoekt en In huis 
ophoopt. Zij is ten zeerste verbaas j  over 
het bezoek der verpleegster, en oordeelt 
het volkomen overbodig aan haar levens
wijze 03k maar Iets te veranderen. «E n  
ze zeggen dat ik vuil ben » vertelt zij aan 
de verpleegster 1 Plaatsing in een ouder
lingengesticht wordt haar voorgesteld. 
Besliste weigering. Zulke menschen op 
dien ouderdom en op zulke manier le
vend, zijn gewis niet geheel toereken
baar. In dergelijke gevallen zou er door 
de overheid flink en krachtdadig moeten 
kunnen worden opgetreden, om zulke 
sukkel te verplichten, Indien zij niet bij 
machte zijn zich behoorlijk te verzorgen, 
naar een gesticht te gaan. Het geval 
diende aan de politie overgemaakt voor 
verder gevolg.

Nog een ander geval. Trachten een 
zlekelijken man te bewegen naar het 
gasthuis ie gaan. Hij is sedert jaren lij
dend aan een chronische ziekte, met ge
deeltelijke verlamming en onvrijwillige 
ontlasting. Hij behoort tot den kleinen 
burgerstand, doch zijn geldmiddelen zijn 
sedfctt lang uitgeput tengevolge van de 
langdurige ziekte. De vrouw kan onmo
gelijk uit werken gaan, daar de man te 
veel zorgen vraagt en niet alleen kan 
blijven ; zij worden wat voortgeholpen 
door familie, ontvangen een klelBe ver
goeding van een werkeloozenkas en een 
steun van de Commissie van openbaren 
onderstand. Een zwak kindje is buiten 
geplaatst in een kolonie. De man weigert 
naar het gasthuis te gaan, bewerend daar 
vertoefd te hebben, doch geen behande
ling  genoten te hebben. De verpleegster 
dringt aan, want de vrouw heeft geeste
lijke en lichamelijke rust noodig, ls gansch 
afgetobd en overspannen ; zij zou trou
wens graag uit werken gaan om het ver
blijf van haar kihdje bulten te kunnen 
verlengen op eigen kosten. Ten slotte 
wordt de man opgenomen in het gasthuis 
en Is er zeer tevreden. De vrouw zal zich 
verzorgen ; zou eenige dagen naar bui
ten moeten, doch wil daar eerst over 
nadenken.

Deze enkele gevallen van uiteenlco- 
penden aard, wijzen op de noodzakelijk
heid van socialen geest en toonen tevens 
aan hoe breed deze door de Bestuurders 
wordt opgevat, en hoe zij voor elk geval 
een doelmatige oplossing betrachten.

Bij het Stuyvenber,/gasthuis zijn twee 
verpleegsters-bezoeksters werkzaam, elk 
in hare omschrijving.

Door volgende diensten werd de me
dewerking der sociale verpleegster aan
gevraagd : Als bijzonderste, de dienst 
voor gewone geneeskunde voor kinderen 
tot 14 jaar van Dr Philips.

Hier past een oprecht woord van datik 
voor de innig* samenwerking die wij 
zoowel van dienstoverste als van zijne 
medewerkers en het verplegend perso
neel bekomen hebben ; zij mag als voor
beeld aangestipt worden voor al de 
overige geneeskundige afdeelingen. Hier 
wordt de ware sociale geneeskunde ln 
toepassing gebracht, dewelke ln het 
zieke kind niet enkel ziet « een longont
steking» of «een darmstoornis», dewelke 
na genezing spoedig moet plaats maken 
voor een nieuw geval, maar een kind dat 
leven moet In een « zeker » midden — 
meestal in zeer slechte omstandigheden
— en dat vaak de toegewijde zorgen 
eener moeder derven moet, omdat, ln 
dezen tijd , tneer dan ooit, vele jonge 
vrouwen of ongehuwde moeders uit wer
ken moeten gaan om den kost te ver
dienen.

FAÜUEZIEKEBO H D  VOLKSBELANG
VLAAmSCH HUIS ISEBHERI

Verzekert tegen Ziekte
invaliditeit 
X stralen 
Opereratle 
Geboorte 
Sterfte

En telt reeds meer dan 1900 leden, 
WEES OOK VOORUITZIENDE I



Beianpriib n i l !  ! Gij allen die rain of rreer onderhevig 
zijt aan bf'istkwalen : Brorchief, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproefd hebt zonder afdomd effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dat er een middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsibalsem Martin Toms, Resina zalf, Kiicrohenpilien
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan h et r e g e lm a tig  geb ru ik  d e d iep st in gew orteld e borst
ziekten u itroeit en g en e e s t , en  a ldus ’t b est voorbehoedm iddel is  teg en  d e ter in g  en ’t zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om Inlichtingen aan M ARTIN  T O M S, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel mm 

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

PRI«JZEN : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,56 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

H « t  O u d  B i e r  d e r
is gekend voor Brouuierii l e  M d , ,

't gezondste, kloekste, aangenaamste

A. Louwaege-Verstraete, Cortemarck

In den

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

Ónmogelijke concurentie 
Verzorgd werk 

Trouwe bediening

GEZUSTERS STROBBE
Gentstraat, 5 7 , Isegem

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

SCHUNKS
OPOSSUMSCHUNKS

MARTERS
VOSSEN

VELLEN OM TE GARNIEREN

M 0N9
POEDERS

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

Hevige Tandpijn, Rheumatlek, Grippe

OMDAT
W A .A .F IO M  ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aard  ?

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

»•orden, om hunne menigvuldige genezingen, zelfs in de 
ft&rdnekkigste gevallen.

*ij, 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.

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

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

HENRI SIMOENS- SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie m otors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering j
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis ’ 

Voordeelige prijzen

ZANNEKIN
DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis
L, VERLENDE LOO

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

A lier gu n s  ttg s  te prijzen voor  
h erb erg iers en koffiehuizen

Nsrtngdoeners, zoekt uw profijt II

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
ln dtiozen van :

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

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

De schoonste k in d e rs ....
zijn deze die dagelijks

gepoederd worden met

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGEM

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

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

Su ikers, D oopsuikers, 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«

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
I S E G H E M ,

Zuidkaai, 4.

Huishoudkolen
Machleokolen
Anthracieten
Smiskolen
Cokes

ROESELARE,
Trakelweg, 39.

Artificiel « Monsbrand » Fabriek van 
Kalk en Cement Betonbuizen
Cement- & Ceramlektegeis Citernen 
~ . ______ -  Q+AP.nniiDraineerbuizen 

Pannen 
Qleierstegels 
voor muurbekleeding 
Gegolfde en vlakke 
platen tn asbestcement

Steen putten 
Cementpannen 
Kiekenkoten 
Betondalles 

Watersteenen
Schouwen, muurbekleeding

Poutrellen
Smidsijzer
LTU-ijzer
Betonijzer
Peerdijzers en nagel» 
Timmermansgerief 
Artikels voor stoven 

Alam
Dakvensters

Fabriek van g e g o t e n  e im tn tte g eh  en m arm erm osaiek tegels, merk V.

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EÉN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prlje I 30 frank:

die van af den eersten dag de aanvallen te g e n h o u d t-d e  
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 eva llen  d ie reed s m eer

Te koop in alle goede apothaken of rechtstreeks b« den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

M  voor uuie hinderen
bÿ Verjaardag of andere 
plechtigheden des j aars.

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

Bont en Blauw, kfeurblok fr. 4,50
De B riefk aarten sd iild er, 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
H erman HENOT.

K empische V olksvertelsels 7,50
Van dezen bundel zijn a ls afzonderlijke 
deeltjes verkrijgbaar :
Sagen uit de Kempen 4,50
Van slim m enjan en dommenSus 1,50 
Het Tooverbeursje 1,50
Kaatje de Vondelinge en andere 

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

V ertelsels van het Vlaamsche Volk, 
ibundels , elk 7,50
Van den eersten bundel zijn als afzon
derlijke deeltjes verkrijgbaar : 
Natuurverkl. Sprookjes 3,—
Van den gefopten Duivel 4 ,50
Vlaamsche Legenden 1,50
Van Duimpje en andere wondere 

Kinderen 1,50

Artistieke Prentenboeken

Albumformaat, gekartonneerd
J in n y  DE BLOEME.

De Water k indertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen 27,00

Alfred LISTAL.
Wnt L isette droom de 15,—
Gouden R egen  15,—
‘t Is lan g g e led en  15,—

Drukkerij « Volksverheffing » Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

A n dere m ooie P ren tenboeken .
A n n ie  HOMAN.

Grieksche Sagen voor kindereu 
Het nieuwe Dierenboek 

stevig gekartonneerd 
Idem, kleine uitgave

7,50

1 5 , -
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 d e S loddervos, groot formaat 

gekartonneerd 12,50

« ONS THUIS SERIE »
DIETZ en LEOPOLD:

P la a gg ee s t ; Een vroolijk e m iddag; Een 
g r o o t e  v erra ss in g ; Een g e z e l l i g e  droom ; 
K ees zijn avontuur, In d e Duinen; De 
avonturen van jan ; M oeders verjaar
d a g ; Jok ko 7  Aapje; Vacantle; Reuze 
pin .

Elk deel gekartonneerd, flink geïllus
treerd 10,—

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

* II 1.95
* III 1.95

De wonderlijke dwerg 3,90

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

MET ZEKERHEID VCOP. ALTIJD GENEZEN 1 
« e t  DÉ weffUJBEROENi*

a  p o ïH EEK "DE WAlvïschI
IQ, ANTWEHTtN .

BLÜ£DVER1UIVebjng
VOOR BRAND, HAARWORM

OJURDZiEKT? , JÊÜKTE ANDERE

V E I ZIEKTENgggsï'"it .1' iaa , a
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

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 TR A A T , 49,

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

P rijs 4,50 frank

Hebt g i j  p ijnen in d e lenden  ?
Kant 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 g ezw o llen  ?

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

?
Dit a lle s  zijn d e zekere 

kenteekens dat uwe 
N ieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 
m ogelijk  uw toevlu cht m oet 
nem en tot een e e rn s tig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g m et

7

Dalila Pillen
EN

Sam Bom ’s Oliebalsem

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Slaven, Kachels en Basvuren
wendt u tot

fierm. Ghekiere-Duiick
R oeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium en 
genlkeleerd keukengerlef, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Q azinrichtingen Zink & Loodwerk 
S poed ige b ed ien in g M atige prijzen

Fotografen Encadreurs

Kunstschilders

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

la
Vaartstr. 2, Roeselare

voor uwe kaderltjsten en kaders

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

VOOR uw

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LE FE U E R E -HUVSEHTRUVT
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 uwé Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

BilhanHei : Antwerpen & Korlrijk
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 8 E L A E R E 8 TR A A T, 28

W A A R O M  ?
Waarom hoesten ab 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 zeif ziek of zuchtig zijn als U ter apotheek Laleman alles kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

Apotheek Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bU de Oendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTRIJKSCHE BOUW- 
• EB HVPOTHEEKKflS •

BUREEL :

Groote M arkt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382, S(.reekdraad 382.

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

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’tkoopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over 't overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O p m a k e n  van  P lans  en  B est ekk en  

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

—  A lle r h a n d e  V e r z e k e r in g e n  —  

B ran d - Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

P E C T O I D S
O v e r t r e f f e n  a l l e  a n d e r e  z w a r t e  p i l le k e n *  t e g e n  d e n  h o e s t  !

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


