
zijner eer een boek uit. Ik zou te B rus
sel naar de bibliotheek gaan , de vol
ledige jaargangen  vragen van de N a
tion belge en geduld ig  al de Fransche 
betoogingcn annoteeren in B elg ië g e 
houden sedert 11 November 1918 ter 
ecre van de Belgische zelfstandigheid.

Ik wed dat dit een zeer in teressant 
boek zou ziin, zeer geëigend om ook 
den form idabelsten ongeloovigen Tho
mas te overtuigen van de w aarach tig 
heid van de Belgische zelfstandigheid.

T IJL .
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Heel Europa scheen w eg  te zinken 

in de macht van de reactie.
Zoo pas hadden de Fransche verk ie

zingen, met de gevoelige overw inning 
behaald door de Poincaristen van alle 
pluim age dezen indruk nog bevestigd.

G elukkig heeft Duitschland den too- 
verban gebroken : de linksche p a rtij
en, de anti-oorlogspartijen , hebben er 
gezegevierd.

De revanch-nationalisten komen 
n iet am per 73 man terug w aar ze vroe
ger 110 zetels bezetten in den R ijk s 
dag. Het centrum zelfs (Lat al dees 
ja ren  een beetje te veel de g e it en de 
kool heeft w illen sparen valt van 68 
zetels op 62.

De socialisten integendeel gaan  van
131 zetels naar 152 en de communisten 
van 45 op 54.

Voor ons nu knoopt zich aan deze 
Duitsche verkiezingen een zeer p rak
tische vraag .

Dees w eek werd het nieuwe leger- 
ontwerp, medeonderteekend door de 
vo lksverraders Heyman en Carnoy, 
a lias Doublepatte en Patachon, neder- 
gelegd in het Parlem ent.

L ijk  we elders in dit blad betoogen 
bedoelt deze legerherinrich ting  een 
gew eld ige versterk ing  van het m ilita
rism e van het franco-belgisch m ilita 
risme.

Zelfs de m ilita ire m edewerker van 
De Standaard moet dit toegeven en 
schrijft in het nummer van 22 M ei 1.1 
over de orientatie van de m ilita ire  po
litiek  van B elgië in de laa tste  jaren  
het volgende :

«Sedert het afslu iten  van het 
Fransch-belgisch m ilita ir accoord 
heeft de legerstaf hoofdzakelijk, ja  
u itslu itend de gebeurlijke overrompe
ling van onze oaste lijke  grens als 
w aarsch ijn lijk  aangezien en met dit 
vooruitzicht de kaderoefeningen van 
den generalen  staf in de oostelijke ge 
w esten doen p laats hebben, de M aas- 
forten heropgebouwd en het leger in 
voorhoede herschapen.

«Geen enkele andere gebeurlijkheid
• werd anderzijds in overw eging geno

men. Zoo — horresco referens — een 
schending van de grens door Fransche 
troepen. W at trouwens evengoed tot 
de m ogelijkheden behoort, verm its het 
komt door de priorite it van een bew e
g in g  een strateg isch  of tactisch voor
deel op den vijand te behalen. Zou ons 
leger in dat geval zelfstandig kunnen 
optreden?»

Elk die te goeder trouw  is zal an t
woorden neen.

Na de voorgestelde legerherinrich
ting  zal dit antwoord nog beslister 
neen moeten klinken.

W el men heeft deze herinrichting 
aan de publieke opinie w illen opdrin
gen met te schermen met het Duitsche 
revanche spook.

In Duitschland was de reactie de 
baas : ze w achtte slechts op een gun
stige gelegenheid om de republiek te 
vern ietigen , de Hohenzollerns terug  
te  roepen en den oorlog te verklaren .

Deze verkiezingen bew ijzen dat 
men de publieke opinie hier te lande 
ste lse lm atig  heeft voorgelogen.

De reactie is n iet m eester in 
Duitschland.

De republiek loopt geen gevaar, 
wordt integendeel met den dag s te r
ker.

Er d reig t geen revanche oorlog als 
F ran krijk  aan Duitschland een nor
maal leven gunt.

Nu stellen w ij de v ra ag : g aa t B elgië 
w aar de verkiezingen van 1925 een 
verpletterende meerderheid gaven aan 
de dem ocratische partijen  nu het spel 
voortspelen van de oorlogszuchtige 
reactie.

Zal B elg ië nu aan de Duitsche re
actie argum enten aan de hand doen 
om aan het Duitsche volk te zeggen : 
«K ijk t m aar hoe het Franco-belgisch 
blok uw  vredesw il beantwoordt. Zij 
willen wel vrede op voorwaarde dat 
hun alleenheerschappij, staande b lijft 
en dat het Duitsche volk de slaaf b lijft 
van de Franco-belgische m achtsbe
geerte».

Nog is het niet te laat voor B elg ië 
om terug  te keeren.

Acht man vanjde Kath. VI. Kamer- 
groep zijn voldoende om het te ver
plichten terug  te keeren.

W at is het voortbestaan van een 
m in isterie Jasp ar vergeleken bij de 
heillooze ontw ikkeling  van de B elg i
sch e  politiek in de Fransch-im peria- 
listische richting.
] H ier staa t het bloed van honderd
duizenden op het spel.

K atholieke democraten w at g aa t e ii 
doen ?

Heeren Vindevogel, Catteuw, Goet- 
gebuur, Van Sehuylenbergh, Van Cae- 
neghem, Van Hoeck, Van Isacker, Sap, 
Rubbens, Marck wat gaat gij doen?

Zult g ij den vloek van Vlaanderen 
Dp u laden ?

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich 

op ons blad

Uit onzen Pijlkoker
Ook Brancquart federalist.
Ongeloovige Thomassen vragen 

weleens met een spotlachje wanneer 
ons m inimumprogramma, de federa
tieve herinrichting van Belg ië , wel 
eens in vervulling zou kunnen gaan.

Ze zien de kleine dagelijksche vor
deringen niet van een gedachte w aar
mede stilaan  duizenden en nog duizen
den in V laanderen als in W allonië v er
trouwd geraken.

Onze voorzitter de heer H. Van 
Puvinbroeck w ijs t daar op in zijn Zon- 
d agartike l in De Schelde : «H et oogen
blik is gekomen dat de tegenstand van 
kunnen begint te w ijken. Huysmans 
toonde reeds belangste lling  voor een 
systeem , dat B elg ië in tw ee groote 
provinciën verdeelt. Poulet stak  in het 
parlem ent reeds den vinger op, in de 
richting van de frontpartij, en w aar
schuw de: «Deze heeren redeneeren
zoo enzoo !» En hij zeide n iet dat de 
redeneering faliekan t zou uitvallen. 
De heeren Hoste J r  en Van Grieken 
legden nu de bekentenis af : «H et p ar
lement heeft n iets voor de Vlaam sche 
zaak gedaan ; onze parlem entairen zijn 
machteloos !»

«Nu komt ook het Handelsblad ons 
ter hulp : «Zeer verstanuige menschen 
hebben gew aarschuw d voor de centra 
lisatiem ethodes van Brussel».

W e hebben nu weer een nieuwe ge 
tuigenis.

Verleden. Z aten ï'tg  haalden de 
W aalsche studenten te B russel hun 
v lag  in.

De bekende W aalsche socialistische 
vo lksvertegenw oordiger B ranquart, 
voerde het woord op hun vergadering. 
W e vinden het verslag  van zijn rede 
in Le Peuple van Zondag 20 M ei 1.1.

W e verta len :
« De vertegenw oordiger van Zin- 

nik sprak over het w ederkeerig  niet- 
begrijpen van V lam ingen en W alen en 
spoorde aan tot goeden w il en ver
draagzaam heid in zake talen. Fn na
tuu rlijk  kregen de «B russe leers» een 
deel spot te hooren van den hum oris
tischen arts.

«B ranquart bek laagt zich over de 
v ijandige houding van de Vlam ingen 
Hun leiders w illen aan de W alen een 
regiem  opleggen dat onvereenigbaar 
is met hun wezen en met hun belan- 
£en-«De bestuurlijke tw eetaligheid  zou 
moeten opgelegd worden aan de dien
sten, niet aan de personen.

«De beste oplossing zou zijn de fe
deratieve herinrichting van B e lg ië ...»

V erge lijk t de groei van onze g e 
dachte met de herleving der natuur in 
den uitkomende.

Eén lauw e M aartnacht doet, plots 
a lle  knoppen springen ... m aar onge 
m erkt is gedurende de voorafgaande 
weken het levenwekkende sap aan het 
werken in boom en stru ik.

Het m irakel van den M aartnacht is 
het gevo lg  van het ongeziene w erk 
diep in den schoot der aarde.

ÂIS...JWJW- «vy.l?3ndar'“IU *fitenu Vfe’f ï  
wonderd zijn over de herleving.

Van ons, de vele naamloozen, zal dat 
het w erk  zijn.

De Eupenaren kennen den Belgiek 
nog niet.

B elg ië  zit n iet alleen met VI. natio 
nalistische D enderleeuw’s op den arm, 
daar is ook nog Eupen.

België*heeft ook ginder een Rollier 
benoemd : een burgem eester-am bte- 
naar.

En de Eupensche gem eenteraad 
protesteert :

«De gem eenteraad van Eupen be
schouwt de benoeming van den bur
gem eester als onw ette lijk  en acht zich 
niet gem achtigd ze te erkennen. H ij 
w ijst er op dat, n iettegenstaande het 
ten einde loopen van de overgangs
periode, de Eupenaars in deze niet op 
ge lijken  voet met andere Belgische 
burgers zijn behandeld. De benoeming 
is geschied tegen den u itdrukkelijken  
w il in van het Eupensch gem eentebe
stuur en werd niet onderworpen aan 
de goedkeuring van de bestendige de
putatie».

Laten de Eupenaren zich niet al te 
zeer verwonderen.

Onze schepenen te Denderleeuw 
werden wel afgesteld  door een m inis
ter die, alhoewel zich B elg  noemend, 
toch bew eert flam ingant te zijn, C ar
noy.

In B elg ië is het gekste  normaal, 
omdat de bouw van B elg ië nonsensi- 
kale dwaasheid is.

Vriend Vindevogel gederailleert.
V olksvertegenw oordiger Vindevo

gel schrijft : «De band in de katholieke 
p artij is n iet veel meer dan een 
woord».

Zeer waar.
En nu zoudt ge verwachten dat de 

heer Vindevogel, die wel eens laa t 
hooren dat hij het V laam sch-nationa- 
lisme n iet heelem aal ongenegen is, 
zich daarover zou verheugen w ant ie
dereen die zien w il moet toegeven dat 
de Belgische katholieke partij de 
sterkste band is die V laanderen onder 
het Belgisch juk  gebogen houdt. De 
Belgische oplossing van het m ilita ire 
vraagstuk  is daar om dat voor de zoo- 
veelste m aal te bewijzen.

W el de h. Vindevogel met een won
derbaar gebrek aan logika sch r ijft : 
«W e zijn bereid om met anderen de 
hand aan ’t w erk te slaan  om te rug  te 
keeren naar meer eenheid».

Word«, words, words.
Bugem eester Van C auw elaert heeft 

den jongen Coburg binnen de muren 
van Antwerpen welkom geheeten met 
een hoogdravenden rçthorischen 
speech die ons aan zeventiendeeuw- 
sche statigheid  doet denken.

H ij zegde onder m eer:
«Spreek t met de zelfde ta a l van al

Op 10 Juni allen naar AALST
de muren van dees feeste lijke zaa l?  
Van zelfbestaan, van zelfverdediging, 
van vrije poorterschap ...»

En de lakei die deze groote woorden 
sprak, deze woorden vol zin en inhoud 
die den mond vol had over «v rije  stad» 
e“n over «v rij volk», zal over enkele 
weken een w et stemmen w aarin  voor
komt :

«De betrekkingen tusschen al de m i
lita ire  overheden evenals de bevelen 
zullen in het Fransch gebeuren».

De vrije  vertegenw oordiger van een 
vrij volk zou de leden van zijn  volk 
niet laten  behandelen lijk  kolonialen, 
m ijnheer Van Cauw elaert.

Mooie beenen.
In A m erika was er p rijskam p : de 

dames met de mooiste beenen zouden 
een «m adoilde» k rijgen . V roeger hield 
men zulke prijskam pen alleen voor 
paarden, koeien, varkens en kiekens.

De moderne beschaving heeft daar 
verbetering in gebracht : de menschen 
en inzonderheid de dames worden op 
dezelfde lijn  gesteld  als de dieren 
voornoemd.

Dus het g ing  daar om de mooiste 
beenen.

Andere prijskam pen zullen binnen 
kort wel volgen, m aar voorloopig g ing  
het dus om mooie beenen.

De dames wandelden achter een 
voorhang die alleen toeliet de beenen 
te zien van de expositie-exem plaren.

De ju ry  deed zijn keus en elim i
neerde al het geexposeerde «m ateri
aa l»  op drie na.

Toen werd de voorhang opgetrok
ken en het bleek nu dat onder de drie 
ge lukk ige bezitters van mooie beenen 
twee mannen waren.

Zoo vertellen  de kranten.
W ij mannen kunnen ons dus even

eens verheugen over onze mooie bee
nen. W anneer ook voor ons de korte 
broek, de zijden kousen en de schoe
nen met zilveren gespen? Dan krijgen  
de fabrikanten van valsche braaien 
weer een gouden tijd.

Verkiezingsfondsen.
De verkiezingen in F ran krijk  en 

Duitschland zijn achter den rug. De 
onze naderen.

W il u een paar gegevens over de 
m anier waarop Duitsche socialisten 
hun verkiezingsfonds bijeen k rijg en ?

In H am burg b.v. kostte de verk ie
z ingsstrijd  aan de socialistische partij
130.000 m ark of meer dan een m il
lioen frank.

Ginder voeren ze den verk iezings
strijd  vooral per vrauch tauto : daar
zitten spreker en m uzikanten op. Een 
lu idspreker is aangebracht. De noodi- 
ge voorraad m anifesten is aanw ezig.

Zoo rukt men uit, met een sliert 
van 5 of 10 of 20 auto ’s.

«A l de verkiezingsonkosten te H am 
burg en te M agd eb u rg^ sch rijft Ijfi 
streden door de b ijdragen  der p a r tij
leden.

Deze b ijdrage is doorgaans 25 pfen
n ig  (of 2 fr. 15) per week. Daar komt 
in H am burg b.v. nog een bijzondere 
b ijdrage voor het verkiezingsfonds bij 
ten bedrage van 1.80 m ark of 15.50 fr, 
eens te storten gedurende het verk ie
zingsjaar. De leden betalen deze b ij
drage in zes keer en k rijgen  als bew ijs 
op hun lidkaart gep lak t een zegel met 
het portret van M arx, Engels, Las- 
salle, Bebel, Liebknecht en Ebert. 
Deze bijzondere b ijd rage, betaald door 
de 68.000 leden van de Ham burgsche 
om schrijving dekt al de verkiezings- 
kosten».

W ij kunnen daar misschien wel iets 
van overnemen.

De pers is bet groot wapen.
Er wordt op dit oogenblik in Enge

land een verwoede strijd  geleverd tu s
schen de twee groot-kap ita listen  Ro- 
therm ère en de gebroeders B erry  om 
het bezit van de Engelsche provincie- 
pers.

In Derby bestonden tw ee avondbla* 
den «T elegraph» en «Express». B ijna 
op hetzende oogenblik slaagde Ro- 
therm ère er in de hand te leggen  op 
de eerste, B erry  op de tweede. Dra
m atischer verliep de strijd  om de A- 
berdeen Newpapers Ltd, die een mor- 
genblad uitgeven. E erst bood Rother- 
mère 700.000 pond sterling  m aar B er
ry  kwam  aandragen met 707.063 pond 
en met de belofte het tegenwoordige 
blad te behouden. Nu g in g  het loven 
en bieden zijn gan g  en B erry ’s la a t
ste bod was 753.240 pond. Rother- 
mère gaf zich niet gewonnen en bood 
86 sh illing per aandeel om ten slotte 
op te rukken tot 90 te rw ijl het laatste  
bod van Berry (753.240) slechts op 
80 shtling per aandeel kwam .

M aar de aandeelhouders w aren ee- 
nigszins h aastig  gew eest en ze waren 
zoodanig overdonderd door B erry ’s 
aanbod van 753.240 pond dat ze ja  
hadden geknikt.

En nu wordt er geprocedeerd... 
W aarom  we dat verte llen?
Om de w aarde die aan de pers g e 

hecht wordt te illustreeren.
En nog?
Opdat g ij, V laamsche N ationalist, ! 

uwe pers zoudt steunen.
En hoe kunt ge dat?
M et de toepassing van het oude ! 

recep t: abonneeren, propageeren, ad- j 
verteeren.

Het IJzergedenkteeken

De w erken voor de grondvesten 
hebben een omvang genomen, w eldra 
worden een 80-tal zw are betonnen pa
len in Heldenhuldegrond ingeheid, 
deze palen worden nadien verbonden 
door eene reusachtige betonnen plaat 
waarop het Gedenktceken zal om
hoogrijzen. Deze grondvesten alleen 
zullen reeds meer dan 180.000 fr. op
slorpen ! De kosten van gansch het 
Monument moeten op meer dan 800 
duizend fr. worden gerekend. W ij b lij
ven dus herhalen :

Brengt Steenen aan !

De inschrijv ingslijsten  bedragen op 
dit oogenblik reeds boven de 200.000 
fr., w ij z ijn  dus tot 1/4 geraak t. In 
vele gem eenten echter slaapt men nog, 
w ie helpt ons die slapers w akker 
schudden? In andere gem eenten heeft 
men prachtige u itslagen  bereikt : Be- 
vcren-W aes o.a. heeft op enkele dagen

• 4684 fr. rondgehaald, S t N iklaas is 
reeds tot de 8000, in andere gem eenten 
is men de zaak aan ’t voorbereiden en 
wacKt men naar het gunstige oogen
b lik .' W ij weten het, de taak  is niet 

! a ltijd  gem akkelijk , m aar voor ons jon
gens die hun leven hebben gegeven 
mag-ons niets te. zw aar z ijn ! Vele g if- 

j ten ook zijn niet in verhouding met de 
huidige levensvoorwaarden, w ie eene 
g ift doet van 10 fr. geeft toch m aar 
één frank van voor de oorlog, en zoo 
komt het dat vele lijsten , die honder
den namen bevatten, slechts een paar 
duizend frank boeken. P licht is hier 
geen ijdel woord, en geven in de mate 
van zijn vermogen een gew etenszaak. 
Joe English stierf met de woorden «Ik  
heb gedaan al w at ik kon (voor mijn 
vo lk)». W as uwe g ift wel «A L  W AT 
GE KUNT» ? ?

Sekretariaat : CL De Landtsheer, 
Groote Kaai, Temsche.

Postcheck : 113,465.

HELDENHULDE-KOKERS.
In algem een akkoord tusschen het 

het B edevaartko in iteit en den u itg e 
ver m. M. De Ruyver, Surm ontstraat, 
Ieperen, werd besloten van heden af 
de prijs der Heldenhulde-kokers te 
brengen op 5 fr. Aldus komen 2 fr. per 
koker ten goede aan het Gedenktee- 
ken. Geen enkele V lam ing of hij zal 
deze verandering toejuichen, ze ste lt 
trouwens een einde aan sommige m is
bruiken, en brengt vooral een grooter 
steentje bij voor het Hcldenhuldemo- 
nuinent. W ie nog niet in bezit is van 
gen op liet S ek re tariaà t der Bedevaar- 
zulk een pronkstukje kan het aanvra
ten. Voortverkoopers kunnen zich 
wenden tot den u itgever, te Ieperen.

van het «E erherste l» !

Verkiezing voor de

Werkrechtersraden

U w  B a b y
slaapt weder rustig 

als ge de branderige, 
ontstoken of dragende 

plekken behandelt met

PUROL
Doos 4 en 7% frs.. tube 12 frs. 

In alle Apotheken

Wat onze menschen 
moeten weten) *

Premies voor goedkoope woningen.
1. M ogen er nog vragen ingediend 

worden tot het bekomen van prem ies ?
Ja . Per aangeteekenden brief~(kos- 

ten in de post 2 fr. 10) aan het m iniste
rie van N ijverheid en Arbeid. De pre
mie wordt niet toegekend voor wonin
gen die enkel hersteld en veranderd 
worden.

2. Kunnen deze die na 16 M aart
1926 gebouwd hebben nog de premie 
trekken?

Ja , indien zij hunne aanvraag  in
dienen vóór 1 Ju li 1928. Deze die reeds 
eene aanvraag  indienden en een num
mer ontvingen hoeven geene nieuwe 
aanvraag  te doen.

Politieke groepeeringen.
W ij lezen in het katho liek w eek

blad «I/A utorité» van 17 Mei j.l. : 
« . . .  het verbond der kristene w erk lie 
den, die bij zijne stich ting vooral eene 
godsdienstige, sociale, economische 
w erk ing had is geworden een meer en 
meer uitsluitend politieke g ro ep !»

Kon er dan bij de «A utorité» nog 
tw ijfe l bestaan. Of zijn de leiders : 
Heyman, M am paey, Van Schuylen- 
bergh, V ergels, Catteeuw , Goetge- 
buur, enz., dan misschien geen politie
ke m annen?... Voor w ier politieken 
w inkel de propagandisten zelfs onze 
zuiver godsdienstige bonden doen 
marcheeren !

Tijdelijke kwijtschelding van de 
grondbelasting voor deze die nieuwe 
woningen bouwen.

Een wetsontwerp dat reeds op 7 
Ju li 1927 door de Kam er werd g e 
stemd werd in den Senaat besproken 
die er veranderingen aan toebracht, 
zoodat het nu opnieuw door de Kamer 
dient behandeld.

Ziehier in korte trekken  het voor
stel, zooals het door den Senaat werd 
aangenomen.

1 . K w ijtschelding van de grondbe
lasting  zal verleend worden voor de 
nieuwe woningen, w aarvan de e ige
naars bew ijzen dat de bouw aan ge
vangen werd na 31 December 1927.

Deze woningen moeten betrokken 
vóór 1 Jan uari 1931.

2. De kw ijtscheld ing gaa t over de 
R egeerings-, gem eentelijke- en pro- 
vintiale opcentiemen.

3. Van die kw ijtscheld ing zullen u it
gesloten worden : de woningen welke 
gebouwd werden door de m aatschap
pijen toegelaten  door de Nationale 
M aatschappij en die w elke gebouwd 
werden met verleening eener bouw- I 
premie.

VLAAMSCH NAT. VAKVERBOND.
Provin tiaal S ecre tariaat : 
M ark tstraa t, 22, Iseghem

Aan de Werkliedenbevolking

i De verkiezingen van 3 Jun i voor 
het aanstellen  der w erkrechtersraden 
naderen met rasse schreden.

Hebt g ij w erkbroeder of w erkzus
ter reeds over de belangrijkheid  dezer 
verk iezing  nagedacht?

D itm aal stemmen werklieden, be
dienden en patroons heelem aal afzon
derlijk . De w erklieden stellen dus hun 
eigen rechters aan. Ook g ii vriend le
zer, kunt met uw patroon in onver- 
schil komen, hetzij nopens uw loon, 
hetzij nopens het geleverde w erk , en 
in dit geval zijn het de rechters door 
u verkozen die u zullen oordeelen.

Voor u in ’t bijzonder en voor de 
werkliedenstand in liet algem een is 
deze k iezing dus van overgroot be-, 
lang.

VOOR W IE ZULT G IJ STEM M EN ?

Voor menschen die uw vertrouwen 
w aard zijn. Deze vindt g ij op de lijs t  
van het V laamsch N ationaal V akver
bond.

MAAR in deze verk iezing  liggen  
ook beginselen besloten. Deze k iezing 
heeft met de politiek niets te maken 
en toch ziet ge hoe w eeral de politie
ke partijen  op succes azen. De poli
tieke partijen  hebben de socialistische 
en liberale evenals de christene vak
bonden ingepalmd. Steeds hebben zij 
den w erkm an en in ’t bijzonder den 
Vlaamschen werkm an, belogen en be
drogen. De vakbonden die zulke poli
tieke partijen  ondersteunden en nog 
ondersteunen hebben daardoor zelf 
meegeholpen aan dit bedrog, zoodat 
het terecht m ag gezegd worden, dat 
onze VI. w erklieden steeds met hun 
eigen vet werden ingesm eerd.

I Deze vakbonden zijn veel meer g e 
worden instrum enten in de handen 
van slimme partijpo litieke postjesja- 
gers, dan hefboomen tot het bereiken 
van meer welstand voor onze w erk 
lieden.

Dat is gebeurd en ’t gebeurt nog,
zonder uwe toestem m ing zelfs tegen 
uwe goesting  in. Echter is de ver
k iezing voor de w erkrechtersraden, 
voor u  een bijzondere gelegenheid om 
uwen afkeer daarvoor te openbaren. 
Voor de politieke vakbondleiders moet 
zij een groote les insluiten.

rv rv r 'T j tq w p p p

Nopens allerle i m aatschappelijke 
v raagstukken  kan van regeerings- 
w ege het oordeel der w erkrechters 
worden ingewonnen. De menschen die 
g ij nu tot uw rechters k iest zullen zich 
dan hebben uit te spreken. Zult g ij 
dat overlaten aan de verpolitiekte

mannen w ier partijpo litieken drift hun 
een k laar inzicht in het V laam sche a r 
beidsvraagstuk belem m ert? Aan de 
mannen van wie g ij zelf g e tu ig t dat 
zij steeds als politiekers, u als arbei
dersstand w isten te bedriegen?

Neen, duizendmaal neenl Uwe stem 
moet een protest zijn tegen het ja ren 
lange bedrog w aarvan den V laam 
schen arbeiderstand het slachtoffer is.

Gij zult mannen kiezen die weten 
onafhankelijk  te oordeelen, die zich 
door geen politieke partij de les laten 
spellen noch de wet laten stellen 

Menschen die reken ing houden met 
AL de belangen van den Vlaamschen 
arbeidersstand. Mannen die door hun 
houding en hun w erk ing bew ijzen dat 
ze zelfstand ig zijn en durven opkomen 
tegen alle bedrog en onrecht.

Deze mannen zult g ij vinden op de 
lijsten  van het V laam sch Nationaal 
Vakverbond en deze zijn voor de om
schrijv ing Rousselare, t.t.z. voor Rous- 
selare, Rtimbeke, Ouckene, M oors
lede, W est-Roozebeke, Oost-Nieuw- 
kerke, Hooglede, Staden Iseghem, 
Dadizeele en Ledeghem.

W ERKELIJKE KANDIDATEN
1. DECLERCQ JU L E S ,

gewezen schoenmaker, stichter van 
het V rij K risten Synd ikaat en le i
der van het VI. Nat. Vakverbond in 
W est-V laanderen.

2 . DIERKENS RE MI,
stichter van de steeds groeiende af- 
deeling van hetzelfde vakverbond te 
Ardoye en tevens wever.

3. CALLEW AERT JOZEF, 
werkm an, bestuurslid  van dezelfde 
w eversveren ig ing in Rousselare.

PLAATSVERVANGENDE
KANDIDATEN

1 . VANCOILLIE ADOLF, 
m etaalbew erker, onvermoeibare 
w roeter voor ’t w elz ijn  zijner w erk 
gezellen en stich ter van het Vrij 
K risten Synd ikaat te Oost-Nieuw- 
kerke

2. BINQQUET JOZEF, 
schoensnijder, bestuurslid  van de
zelfde schoenrnakersvereeniging te 
Iseghem  en tevens voorzitter van de 
ziekenbond ’t Volksbelang, die he
den 2500 leden telt.

3. MESTDAGH JOZEF, 
schoensnijder, bestuurlid van de
zelfde schoenrnakersvereeniging te 
Iseghem  en tevens voorzitter van 
den ziekenbond ’t Volksbelang, die 
heden 2500 leden telt.
Arbeiders van West-Vlaanderen^

vrouwen als mannen, d itm aal zult ge 
uw plicht begrijpen. U we stem  zal 
een protest zijn tegen het reactionaire 
Belgisch bedrog. Als een man zult ge 
doppen voor de kandidaten eener ge
zonde vrije  w erkersbew eging en voor 
Rousselare onder nr 3, voor Thielt 
onder nr 1 , voor K ortrijk  onder nr 2.

Het VI. Nat. Vakverbond, 
M ark tstraa t, 22, Iseghem.

DECLERCQ Jules, Iseghem 

DIERKENS Remi, Ardooi

CALLEWAERT Jozef, Roeselare 

Plaatsvervangende kandidaten :

Vancallle Adolf, Oost-Nieuwkerke. 
Binquet Jozef, Iseghem.
Mestdagh Jozef, Iseghem.

Verkiezing van de 
Werkrechtersraden

Hoe moet men stemmen ?

Voor de k iezing  van den W erkrech- 
tersraad  is de stem m ing niet zooals 
bij andere kiezingen.

LET OP !

Hoe moet men nu stem m en?
Om kosten te sparen heeft men de 

lijsten  der effectieven en suppleanten 
op één k iesbrief gezet.

Men moet nochtans TWEEMAAL 
STEMMEN, want met heeft de lijsten  
gescheiden.

Men stem t eerst op de lijs t  der ef
fectieven, van boven gep laatst, en 
daarna op de lijs t der p laatsvervan
gers daaronder. Stem t men alleen voor 
de effectieve lijs t , dan is de stem m ing 
voor de p laatsvervangers «nu l» en 
stem t men alleen voor de p laat v e r 

vangers dan is de stemming voor de 
effectieve lijst ook «nul».

Dus, TWEEMAAL STEMMEN.
Eéns voor de effectieven en ééns 

voor de plaatsvervangers.
Er zijn twee manieren van stem

men: boven aan de lijsten o{ uevens 
de naam van één kandidaat (op de 
twee lijsten!)

Het gemakkelijkste en zekerste i9 : 
TWEEMAAL DOPPEN: boven aan 
de lijst van de effectieven en boven 
aan de lijst der suppleanten.

Men zegge het voort ! H Is geen ge
heid dat moet gezwegen worden.

Op 3 Juni a. s. stemmen alle 
Vlaamsch Nationalisten voor de 
kandidaten door de partij voor
gesteld.

b < ? mag niet uit het o o g  ver
liezen dat deze kiezing van groot 
belang is.



Kerkelijk nieuws
k e r k e l i j k Ï  k a l e n d e r

Zondag 27 Mei, Hoogdag van Slnxen. 
M aandag 28, afgestelde heiligdag. 
Dinsdag 29, 3e Sinxendag.
Woensdag30, Quatertemper (vastendag) 
Donderdag 31 , dienst van de Octaaf. 
Vrijdag 1 Juni, Quatertemper (vastendag) 
Zaterdag 2, » *

S T A D S N IE U W S
Apotheker «Uen*t.

Zondag is de apotheker van dienst : 
M ichel Verhamifle, R oeselarestraat.

Maandag- 2e S inksendag is de apo
theker van d ienst: Jozef Verhamme, 
M arktstraat.

Vergadering van den Stedelijken 
Raad op Vrijdag 18 Mei 1928.

A. Openbare z ittin g :
1. Rekening kerkfabriek  St Hilonius 

1927.
Algem een goedgekeurd min twee 

onthoudingen (soc ia listen ).
2. Goedkeuring aanbesteding ver- 

grootingsworkèn stadsschool.
De aanbesteding toegewezen aan 

Buysse M ichel inet Buysse V ictor voor 
de som van 214.724 fr. wordt algem een 
goedgekeurd.

3. Goedkeuring aanbesteding gew o
ne onderhoudswerken steenw eg Ise- 
ghem -W ynkel S t Eloi.

Toegewezen aan Vandeghinste C. 
van Coolskamp voor de som van 
85.931 fr. wordt eveneens goedge
keurd.

5. Goedkeuring lastenboek en be
stek  onderaardsche duikers.

I8 lo t: R oese larestraat van aan de 
A m eyestraat tot aan de M andelstraat, 
(W an tje  P ie te rstraa t en N ederw eg), 
het bestek bedraagt 196.012 fr.

2 'lo t: R oese larestraat van aan de 
M andelstraat tot S t A ntoniusstraat, 
(S t  A ntoniusstraat, M andelstraat en 
K rekelm otestraat), bestek 52.061 fr.

Dit alles wordt algem een goedge
keurd.

B. Geheime zitting.
6 . Benoeming politieagenten.
Croes A rthur en V anrabays Gilbert

worden benoemd.
7. V ern ieuw ing mandaten der afge- 

veerdigden van de gem eente bij het 
W erkloozenfonds.

De benoemingen van Declercq Ju les 
voor.het V rij K risten Synd ikaat. Van- 
denbogaerde Rrn. voor de nijverheid 
en Sintobin Ju l. als afgeveerdigde van 
de stad worden goedgekeurd.

BURGERLIJKE STAND 
Geboren:

Lydie Seynaeve, d.v. M aurice en I r 
ma V erfaille , Gentstr. 89.

Georges D’hont, z.v. M ichel en M a
rie Corbeel, K etelstr. 4.

Rachel N eirynck d.v. Gerard en M a
rie  M ackelbergh, M olenwegstr. 7.

Jacqueline Devos, d.v. Petrus en 
M aria Rousseau, W antje  P ie terstr. 19.

Overlï jdens :
Laura W ybaillie , 6 j. d.v. Ju le s  en 

M aria Porteman.
M arie Vanhaverbeke, huish. 62 j. 

wed. C yrille Loncke.
A uguste V ercruysse, borstelm . 57 j. 

man M arie L. Dupon.
Felix  Berouw z.b. 70 j. man Octavie 

M estdagh.
Florentina N eirynck, z.b. 90 j. wed 

Joannes Linseele.
Huwelijken :

Hector M ortier, vlasbcw. 25 j. en 
Rachel Decoene, schoenfabriekw. 20 j. 
beide hier won.

Lodew ijk V ansteenkiste, landb. 27 j. 
te Ingelm unster en M aria Deprez, 
huisvr. 30 j. h. w.

Een voorbeeld.
U it het sanatorium  van Houthem 

bij Veurne ontving een onzer vrienden 
volgend schrijven :

W aarde,
Ook hier is de strijd  ingezet. In ’t 

weekblad van veertien dagen geleden 
stak  een checkbulletijn ten bate van 
het Bormsfonds.

W c zijn  hier met drie VI. N ationa
listen  en we zijn  rondgegaan onder 
de zieken. W ij hebben hen onzen strijd  
u iteengezet en we haalden de som van 
73 fr. op. F,r zijn hier nochtans w ein ig 
V lam ingen. Het meerendeel zijn W a
len. Ze begrijpen onzen strijd  niet, ze 
zien niet dat het een strijd  is, van een 
gezond volk tegen  een verdrukkende 
kaste.

In de zaal hebben w ij onze v lag  op
gehangen, en men zou zeggen dat het 
er gew eld iger toegaat bij de zieken, 
dan bij de gezonden. Onze bew eging 
heeft bij de W alen een haat opgewekt, 
en we kunnen nu in de gem akken en 
elders lezen «A bas B orm s!» «W eg  
met Borms», m aar men leest er thans 
ook «Leve Borfns», «Leve het A kti- 
v ism e !»

U ziet alhoewel ziek, trachten we 
toch onze plicht te volbrengen.

M et beste groeten,
(g e t.) .G . D. J .

Den troep! Vivat!
Of ze er wel zijn, onze jongens in 

’t Belgisch leger.
Volgend briefje is er eens te meer 

een bew ijs van :
Beverloo, den 15-5-28.

V riend ...,
Daar ik denk dat het blad «De M an

delgalm » met vreugde een a rtik e ltje  
zou w illen afkondigen over de w an
toestanden welke hier in het kamp 
van Beverloo heerschen, neem ik de 
vrijheid , eens uwe aandacht te trek 
ken op het volgende.

De sergeant-m ajoor die den dienst 
w aarneem t van adjudant en die dus 
het recht heeft over het noodige voed
sel der compagnie te beschikken, 
v raag t slechts 25 tot 30 brooden per

dag voor 72 mannen, dus voor elk 3 
tot 4 boterhammen en daarmede moe
ten de mannen op dienst van ’s mor
gens om 5 uur tot ’s nam iddags om 
binnen dood vermoeid, na som tijds 2
2 tot 3 uren. Dan komen de mannen 
uren standvastig  door het zand g e 
gaan te hebben. Ge kunt denken 
vriend dat we hier goed mogen op 
onzen buik wrijven, het w are nog 
niets kon men hier a ltijd  aan brood 
geraken, m aar vele dagen dat er in de 
kantien geen brood meer is, onder an
der zijn er dan ook nog jongens die 
de middelen niet hebben om brood te 
koopen. Dus w anneer ze dan terug  
komen van de oefeningen, mogen ze 
den overschot van den d ag  doorbren- 
gen met w at soep en een deel slechte 
aardappelen en dat is dus de speciali
te it der compagnie van het 4" linie 
regim ent.

Hopende vriend, enz ....
X.

W e moeten daar niets bijvoegen, dit 
stuk je zegt op zich zelf al genoeg.

naar Aalst
Op 10 Jun i a. s. wordt te A alst het 

V laam sch Huis plechtig ingehuldigd. 
Te dier gelegenheid worden grootsche 
feesten op touw gezet.

A alst zal ons toonen w at o rgan isa
tie  geleid  door tucht en orde tew eeg 
brengen kan. De betooging te  A alst, 
middenpunt van Vlaam sch leven zal 
een w aard ige bew uste m achtsont
plooiing zijn.

T erzelvertijde wordt de v lag  van het 
«V laam sch N ationaal Vakverbond» af- 
deeling A alst p lechtig ingehuldigd.

De W est-V laam sche w roeters moe
ten er dien dag bij zijn en toonen dat 
W est-V laanderen met Iseghem  aan de 
spits, voort hand aan hand zullen s tr i j
den. De spandoeken zullen er open
baar onze eischen en onze leuzen v er
kondigen.

Vlaamsche Nationalisten! Mannen 
en vrouwen! Werklieden! Op 10 Juni 

NAAR AALST ! !
Zet alle kleine moeilijkheden dien 

dag op zij. GA MEE. W acht niet lan 
ger meer en geef U aan bij J . Buvse, 
ofwel op ’t bureel in ’t V laam sch Huis 
ofwel aan den lokaalhouder van ’t VI. 
Huis. De reis kost slechts 21 fr. B ij de 
aangifte  moet er boter bij de visch 
zijn. W e raden aan niet langer te ta l
men, er is slechts tijd  tot 1 Jun i ten 
a llerlangste .

ALLE MAN MEE !

ARDOYE

Niemand vergete de betooging te 
A alst op 10 Jun i a.s. Lees de oproep in 
dit nummer en haast uw naam op te 
geven aan Remi Dierkens.

Ardooie moet er d itm aal bij zijn.

'I Billing » ir  dén Landbouw
in het Belgisch huishouden

Zelfs in sterk  geïndustria liseerde 
S taten , als de S taa t w aarin  V laande
ren opgesloten lig t, behoudt de land
bouw in het algem eene Staathuishou- 
den een p laats van overwegend belang 
en door bet aantal personen aan w ie 
de landbouw een broodwinning ver
zekert, door de waarde van zijn voort
brengselen en door de kapitalen die 
er bij benuttigd worden.

In vooroorlogsche geldw aarde werd 
het kap itaa l bij den Belgischen land
bouw betrokken geschat op rond de 
negen m illiard  en half (9.500.000.000 
goud-frank) : daarb ij komt de grond 
in rekening voor 7 m illiard  400 m il
lioen frank, de gebouwen voor 870 m il
lioen en het u itbatingskap itaa l voor 
1 m illiard  310 millioen.

De jaarlijksche voortbrengst over
trof voor den oorlog 2 m illiard  : w aar
van 1.350 millioen op rekening k w a
men van de gew assen en 940 millioen 
op rekening van den veeteelt.

B ij zoo een sta tistiek  komen er na
tuu rlijk  posten voor die tw eem aal 
worden gerekend, daar het eene dient 
om het andere voort te brengen Na 
rectificatie in dien zin van het aange
haald bedrag van 2 m illiard  kan men 
de netto-opbrengst per ja a r  op mins
tens één m illiard  goud-frank schatten.

Voor den oorlog voerde B elg ië ja a r 
lijk s  u it van 35 tot 40.000 paarden voor 
een w aarde van ongeveer 60 millioen. 
Eenzelfde bedrag werd bereik t door 
uitvoer van vruchten, groenten en 
bloemen. Men schatte de opbrengst 
van de boter voor den oorlog op 80 
millioen. A lleen de m elkopbrengst be
re ik te  voor den oorlog 400 millioen 
frank en overtrof aldus de opbrengst 
van al de Belgische koolm ijnen en van 
al de m ijindustrieën. De productie van ; 
de haver overtrof in waarde de op
brengst van de g lasn ijverheid ; de op
brengst van de aardappelen vertegen
woordigde een tw eem aal hooger be
d rag  dan de Belgische productie van 
g ie t ijz e r ; de hoenderkweek bracht 
zooveel op als de steengroeven. Einde- ( 
lijk  reeds voor den oorlog w as de ;■ 
waarde van de eiervoortbrengst be- 
lan g rijk er dan de papiernijverheid.

In 1895 bedroeg het c ijfer van hen 
die in den landbouw hun brood ver
dienden l.ÿ>4.810 of 18,79 tep honderd 
van de totale bevolking te rw ijl in de 
n ijverheid 1.102204 personen betrok
ken waren.

In 1910 was het w erkzam e deel van 
de bevolking aldus gegroepeerd :

1.640.000 in de n ijverheid ; 800.000 
plus 400.000 seizoenarbeiders in de 
landbouw en 550.000 in den handel.

Of percentsgew ijze u itged rukt 44 
t. h. in de nijverheid, 22 t  h. in den 
landbouw en 17 t. h. in den handel.

REISVERMIN DER1NG 
voor groote Gezinnen

W elke form aliteiten moeten ver
vuld worden ?

Z ieh ier: Er worden bijzondere iden
tite itsk aarten  aan de leden van de 
groote gezinnen afgeleverd . De identi
te itskaarten  zijn van s tr ik t persoonlij
ken aard.

Ten einde die kaarten  te bekomen 
moet het familiehoofd, de vader, of na 
overlijden van den vader, de weduwe 
zich naar het station of de b ijge legen  
halte aan hunne woonplaats begeven, 
w aar hun form ulen ter invulling zullen 
worden ter hand gesteld.

De echtheid van de gedane verk la 
ringen moet nadien worden bevestigd. 
Daarom moet de belanghebbende een 
getu igsch rift voorleggen, vergezeld 
van een verk laring  van het gem eente
bestuur die door den burgem eester 
onderteekend wordt.

Dit certificaat moet voorzien van 
het gem eentelijk  zegel en ook van de 
noodige fiscale zegels, tenzij de be
langhebbende onbemiddeld is. Tevens 
moeten de fotos van a l de leden van 
de fam ilie 3 cm op 4 cm., met opgave 
van naam en voornamen, bij de stuk 
ken worden gevoegd.

W anneer dit a lles in orde is, be
geeft de belanghebbende zich naar hei 
station zijner woonplaats w aar hem 
de vereischte iden tite itskaarten  zullen 
overhandigd worden.

Die kaarten  moeten opnieuw inge
leverd worden u ite r lijk  op 16 Jan uari 
volgende op het ja a r  w aarin  de k aa r
ten werden afgeleverd.

Nadien moeten de voormelde form a
lite iten  opnieuw vervuld worden.

Bij een verslag van Albert Thomas 

over de rationalisatie

De fascistische 
arbeidskeure

W e zijn alles behalve bewonderaars 
van de methoden gebru ik t door de 
Italiaânsche fascisten.

Hun zw arte hemden, hun ric inus
olie, hun moord- en verbanningsprak- 
tijken  zijn ons al even w ein ig  sym pa
thiek als de p rak tijken  van de R us
sische Tcheka.

Dat m ag ons nochtans niet beletten 
ten tite l van in lichting aan onze lezers 
de sociale leer van het fascism e lijk  
die b lijk t u it de A rbeiderskeure van
26 April 1926 bekend te maken.

D aaruit b lijk t dat M ussolini het veel 
minder gem unt heeft op de w elvaart 
van het volk in het algem een en van 
den werkm an in het bijzonder, dan 
wel op de m edezeggingschap van het 
volk in politieke aangelegenheden.

Aldus zal ons ook de tegen ste llin g  
w aarover tegenw oordig herhaaldelijk  
gesproken wordt tusschen de sociale 
dem ocratie en de politieke dem ocratie 
duidelijk worden.

U it de in leid ing van deze Arbeids
keure knippen we b.v. volgenden pas
sus :

«De arbeid, in den vorm van g eeste 
lijk e , technische of handenarbeid, is 
een sociale plicht. Te dezen tite l en te 
dézen tite l alleen wordt de arbeid be
schermd door den S taa t. Het ingew ik
kelde bedrijf der productie is één van 
een nationaal standpunt bezien. Zijn 
doeleinden vervloeien en kunnen sa- 
inengevat in de w elvaart der voort
brengers en de ontw ikkeling van de 
macht der natie».

A l de nijverheden zijn  geo rgan i
seerd in den vorm van Syndikaten 
voor patroons, technici, en werklieden.

Deze Syndikaten hebben p laatse lijke 
afdeelingen, op hun beurt verbonden 
in federaties, welke weerom op hun 
beurt gegroepeerd worden in lande
lijk e  vakverbonden.

Theoretisch is de syndicale o r g a n i 
satie v rij, m aar practisch — en hier 
z it n a a r  onze opvatting h e t  groote 
euvel — worden alleen de fascistische 
S y n d ik a t e n  erkend door de wet.

Deze Syndikaten der bepaalde n ij
verheden worden met m ekaar in ver
binding gebracht door p arita ire  cen
tra le  organen of corporatieve o rgan is
men. Deze beroepsorganisaties rege
len door collectieve arbeidscontracten 
de werkvoorw aarden tusschen de ver
schillende categoriën van w erkgevers 
en werknem ers die ze vertegenw oor
digen.

Aan deze organism en heeft men ook 
de verschillende kassen van sociale 
voorzorg toevertrouw d alsm ede het 
vakonderw ijs.

Het program m a van den fascis- 
tischen staa t behelst : 1 . ontw ikkeling 
van het verzekeringsw ezen tegen 
w erkongevallen ; 2 . verbetering en u it
breiding van de verzekering  voor het 
m oederschap; 3. de o rgan isatie van de 
verzekering  tegen beroepsziekten en 
tuberculose als eerste stap naar de al-

femeene verzekering  tegen z iek te ; 
. de verbetering van de verzekering  

tegen onvrijw illige w erkloosheid ; 5. 
het instellen van speciale verzeke- 
ringsvorm en om aan jonge w erklieden 
bij het huw elijk  een bruidsgeld uit te 
betalen.

W aar w ij hier tegen opkomen dat 
is tegen de politieke structuur van den 
fascistischen S taa t, tegen de S taa ts- 
verafgoding die door het fascisme 
wordt beoefend.

H erhaalde malen hebben w ij hier 
reeds betoogd dat de kw estie  der loo
nen niet kan opgelost worden door 
loonstrijd alléén.

W e hebben gezegd en herhaald : a l
leen verhooging van het beschavings
peil in het algem een en van de vak 
kennis in het bijzonder kan hier a f
doende helpen.

En niet alleen de vakkennis van den 
werkm an — ook deze natuurlijk  — 
m aar tevens de vakkennis van de 
technische leiding en van de handels
diensten van onze fabrieken.

Een vakvereen ig ing die haar leden 
dan ook alleen africh t op den loon
strijd  zonder eerst en vooral aan de 
gesyndikeerden te w ijzen op het aan
deel dat ze door eigen vakkundige ont
w ikkeling  kunnen hebben in den bloei 
van de nijverheid w aarin  ze w erkzaam  
zijn, zulke vakvereen ig ing verw aar
loost haar schoonste verplichtingen 
tegenover hare leden.

H aat en afgunst kweeken is nega
tief w erk en brengt voordeel aan nie
mand, m inst van al aan de werklieden.

W e waren verheugd deze onze op
vattingen bevestigd te zien dees week 
in het verslag  van den socialistischen 
bestuurder van het Internationaal A r
beidsbureau bij den Volkenbond te 
Genève, den heer A lbert Thomas.

Rationalisatie is een groot woord 
dat beteekent de wetenschappelijke 
inrichting van den arbeid. Een fabriek 
w aar de arbeid gerationaliseerd  is be
teekent dus een fabriek w aar de a r 
beid met zooveel overleg is ingericht, 
w aar de machienen zoo modern zijn 
dat met de minst m ogelijke grondstof 
in de m inst m ogelijke tijd  en met de 
m inst m ogelijke krachtversp illing het 
maximum wordt voortgebracht.

H et spreekt voor zich zelf dat w erk 
gever en w erknem er bij zoo een in
richting van den arbeid alle voordeel 
hebben.

W aar in zulke voorwaarden gew erkt 
wordt daar wOrdt geproduceerd aan 
den laag st m ogelijken kostprijs daar 
wordt n iettegenstaande een flinke 
w instm arge de concurrentie m et de 
nijverheden u it andere landen moge
lijk  en w aar een flinke w instm arge is 
kunnen er hooge loonen worden be
taald  en hooge dividenden u itgekeerd 
aan het kap itaa l w at natuurlijk  bevor
derlijk  is voor de w elvaart van de 
heele natie.

De resultaten van de rationalisatie in 

Duitschland

Het spreekt weerom vanzelf dat 
een in beschavingsopzicht ach terlijk  
land als het verbelgischte V laanderen 
op dit gebied weerom de leiding niet 
neemt.

H ier denken de menschen, misleid 
door het Belgicism e, dat ze geleerd 
zijn als ze «hun V laamsch en Fransch» 
kennen.

M aar tw eetaligheid  is voor V laan
deren geen bron van kennis dus van 
w elvaart m aar de oorzaak van onze 
geeste lijke  armoede en dus ook van 
onze stoffelijke m iserie.

Van hoog tot laag  verbeuzelt men 
in V laanderen een groot deel van de 
kostelijke jeugd jaren  aan het leeren 
vertalen van paard in chev-al van 
schoen in soulier en de menschen zien 
niet in dat ze niets meer weten over 
het paard wanneer ze dat woord kun
nen vertalen  in het Fransch.

Dat Belgisch tw eetaligheidsregiem  
drukt op onze ingenieurs zoo goed als 
op onze werklieden daarbij komt het 
dat V laanderen is en blijven moet zoo
lang het verbelgischt wordt, het land 
van de lage loonen.

Daarom komen we ook hier w eer
om achterna gesukkeld.

Enkele tijd  geleden vertelde me een 
ingenieur van A alst dat de fabriek 
w aar hij te A alst w erkzaam  is onge
veer 35 ten honderd minder productie

had dan een ge lijk aard ige  fab'v-k di--> 
in Duitschland met het/elfd* -.vr. 
werklieden en hetzende kap itaa l 
werkte.

A lberi Thomas in zijn verslag  geeft 
ons verrassende cijfers op voor w at 
betreft de u itslagen door de r a '.ion-i- 
l is a t ic .in  de Duitsche nijverheid be
reikt.

Zoo in de Vereenigde Staten  heeft 
raen van A pril-Jun i 1926 tot A p ril-Ju 
ni 1927 volgende s tijg in g  in de pro
ductie kunnen m erken :

Bovengehaalde ko len : 13.8 t.h. meer 
voortbrengst van cokes : 37.9 t.h. 
m eer; van g ie tijz e r : 65.9 t.h. m eer; 
sm eedijzer 55 t.h. m eer; ruw s ta a l: 
64.4 t.h. meer.

Gedurende deze periode steeg  het 
aantal te w erk gestelde arbeiders met 
slechts 13 t.h.

De hoogovens van August Thijssen 
hebben door de rationalisatie nog meer 
verbluffende u itslagen  te boeken g e 
kregen.

De stijg in g  van April 1926 tot April
1927 is :  voor ruw  ijz e r : 99 t.h .; voor 
ruw s ta a l: 113.1 t.h .; voor sm eedijzer: 
113.8 t.h.

En die u itslagen  werden bereikt te r 
wijl 1 -t aantal werklieden verm inder
de me t 2.7 t.h.

De invloed op het loon.

Door deze grootere productie in 
goedkooper voorwaarde k r ijg t de nij- 
heid zelf hoe langer hoe meer belang 
bij het uitbetalen van hooge loonen 
aan h:iar werklieden.

Deze goedbetaalde werklieden leve
ren zelf een koopkrachtige klienteel, 
bevorderen dus zelf de productie te r
wijl^werklieden met karige  verdiens'te 
geen afnem ers kunnen zijn van w at 
de nijverheid yoortbrengt.

Hoe hooger de algem eene w elvaart 
hoe meer bloei voor de nijverheid.

In Am erika is men dat hoe langer 
hoe meer gaan inzien. D aar is men van 
oordeel dat ook in periode van crisis 
het een punt is van enorm belang toch 
de loonen op peil te houden omdat 
anders ee ir  verarm oede w erklieden
stand de crisis nog scherper zou m a
ken.

In een onderhoud verschenen in 
«The Fron A ge» van 5 Jan . 1928. ver
k laarde een Äm erikaansche specialist 
van indüstrieele vraagstukken , Arthur 
IT. Young dat alleen de gestad ige ont
w ikkeling  van luxe-nijverheden aan 
A m erika zou toelaten w erk te geven 
aan de werklieden die beschikbaar 
werden door de verbetering van de 
techniek in de oude nijverheden. Ook 
Ford en anderen hebben er vroeger 
reeds met nadruk op gewezen dat de 
plicht van de nijverheid is niet alleen 
voortbrengselen af te leveren m aar 
zij moet tezelvertijd , door verhooging 
van den levenstandaard der w erk lie
den, niemve verbruikers scheppen.

Om aan deze opvatting overtu igen
de k rach t'b ij té zétten w ijst men er 
op dat de nieuwe zoogenoemde luxe- 
nijverheden niet alleen rechtstreeks 
aan een groot aan tal handen w erk 
geven — de autom obielnijverheid in 
de V. S. gebru ikt 3. 365.000 werklieden
— m aar dat zij uitstekende klanten 
zijn van de oude fundamenteele n ij
verheden.

Zoo b. v. verbruikt de autom obiel
nijverheid in de V. S. 14 t.h. van het 
ijzer en staal aldaar voortgebracht,
50 t.h. van het g las, 63 t.h. van het 
leder, 11 t.h. van het hout, 25 t.h. van 
het alum inium , 12,7 t.h. van het koper.
21 t.h. van het tin, 13,7 t.h. van het 
lood, 28 t.h. van het nikkel, enz., enz.

W e sluiten dus.
W illen we w elvaart vóór ons 'volk, 

j zoo voor werkm an als 'voor boer, voor 
burger als voor de rijkere  stand dan 

. moeten we in de eerste plaats onzen 
geeste lijken  welstand verhoogen.

• Dat kan m aar in een nationaal ge- 
i zond land.
* _ Dus in een, naar de nationale eischen 

ingericht Vlaanderen.
In een zelfstand ig Vlaanderen.

Vlaamsche w il deze gelegenheid wel 
'oo haast m ogelijk scheppen.

Of we w erkgever of werknem er 
. ijn, we moeten ons leeren voelen als 
leden van één zelfde geheel, een lid 
van de V laamsche natie, een kind van 
! etzelfde gezin.

Als de werknem ers een eisch stellen 
I dan moet de nationale w erkgever zich 
; ; iet de v raag  ste llen : Is het inw illigen 

van dien eisch niet tegen mijn klein- 
egoïstisch belang?

De nationale w erkgever moet den 
eisch durven bekijken in het licht van 
de nationale rechtvaardigheid.

Doet die w erkgever dat niet, dan is 
hij een slecht nationalist, al riep hij 
honderdmaal daags : Delenda Belgica, 
B elgië moet er onder.

Als het zelfstandig V laanderen g e 
boren wordt, dan vooral zullen we 
nood hebben aan een nationale «Ge
sinnung». als we w illen dat onze S taa t 
een w elig  huis wordt w aarin  al de kin
deren zijn als genoodigden aan rijke 
tafelen.

W e spreken zoo d ikw ijls  van Moe
der Vlaanderen.

Ook de werklieden zijn kinderen 
van diezelfde Moeder en g ij, h arts
tochtelijk  liefhebbende zoon van die 
zelfde Moeder, g ij zoudt aan de andere 
kinderen, aan uwe broeders in V laan
deren, het recht ontzeggen op een 
sm akelijke bete broods?

En dan zoudt g ij komen en zeggen : 
ik ben nationalist ?

Zoovelen die zeggen : «Ik  ben natio
nalist» moeten het nog worden

Ze zijn voorzeker vol goeden wil.
W e doen in ons blad ons u iterste 

best om hunne opvoeding in deze te 
volmaken.

W e hopen daar met veel geduld in 
te slagen.

Als ons nationalism e dan het iieeie 
V laamsche leven omhelsd houdt, dan 
zullen we bekeeringen maken bij tien 
duizenden per jaar .

Dat verzekert u, mijn waarde 
Vriend

Uw ouwe trouwe 
T IJL .

Nieuwe geïllustreerde Uitgave
DER

VOLLEDIGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdaelen in octavo-formaat 

Het volledig stel 58 boekdeelen, 
in eens genomen, 4 0 0  fr.

I» REEKS. — INGENAAID 5 FR.
1. De omwenteling van 1830, 139 blz.
2 . Een slachtoffer der moederliefde; 

Eene stem uit het graf, 143 blz.
3. Mengelingen: De zending der

vrouw ; Het boetende m eis je ; De 
m oordenaar; De m aagd van V laan
deren ; De brandende schaapherder; 
De grootmoeder, 113 blz.

4. Baas Ganzendcnck, 142 blz.
5. De loteling, 149 blz.
6. De baanwachter, 126 blz.
7 Eene O te veeL 132blz.
S. Wat eene moeder lijden kan: Rede

voeringen, 128 blz.
9. Siska van Roosemael; Hoe men 

schilder wordt, 127 blz.
10. Eene welopgevoed^ dochter,

118 blz.

Aan een tlanlmsii van uoor de zoiiduloed

SPROETEN
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

Te koop in alle apotheken.
Apotheek LALEMAN te Iseghem.

W aarde Vriend,

De oproep van het V laam sch-N atio
naal Vakverbond to t een algem eene 
loonsbeweging heeft u geergerd . Dat 
de oproep verscheen in al de nationa
listische weekbladen, die te A alst wor- . 
den gedrukt, heeft u gegriefd.

U verlangt w aarsch ijn lijk  terug 
naar den goeden ouden tijd  toen de 
flam inganten, geparkeerd in gesloten 
bonden, ver van alle w erkelijkheid , 
droomden van den grooten tijd  der 
M iddeleeuwen en hoopten met een vu
rig  gemoed dat deze tijd  terug zou 
keeren.

En intusschen trokken ze zich terug  
u it het dagelijksche leven van hun tijd , 
abdikeerden elk gezag  op de menschen 
van hun tijd  en ergerden zich dan met 
een bem innelijke naïvete it, ten doode 
toe, omdat diezelfde menschen niet 
luisterden naar de stem der «V laam 
sche leiders», m aar wel naar leiders 
dio luin spraken van biefstukken

Het staa t ü natuurlijk  vrij naar 
dezen idyllischen tijd  terug  te ver
langen.

M aar ons terug  k rijgen  naar die 
periode, m ijn beste Vriend, dat g aa t 
niet.

U jam m ert : ik ben w erkgever, als 
ik nu ook eens m ijn belangen g ing 
aanhooren en met andere nationalis
tische w erkgevers een tegen-oproep 
g in g  plaatsen ?

Dan zouden w ij in de gegeven om
standigheden v lakaf w eigeren uw te 
gen-oproep te plaatsen, want, in de 
gegeven  omstandigheden, is de eisch 
der werklieden b illijk  en gew ettigd .

Neem me niet kw alijk , beste vriend, 
m aar in den grond z ijt g ij een liberaal 
met een laag je  nationalistisch vernis 
bestreken.

W ij hebben een andere opvatting 
van het nationalism e.

W ij zeggen dat een w erkgever, die 
voor ons stem t, m aar zich op zijn fa
briek in niets onderscheidt van een 
collega behebt met het meest k lein 
zielige liberaal egoïsm e, dat zoo een 
«nationalistische» w erkgever ons kan 
gestolen worden.

M aar we zeggen hetzelfde van een 
werkm an, die, voor ons stemmend, 
zich in w erkelijkheid  ged raag t als een 
aanhanger van de socialistische klas- 
senstrijd-theoriè.

Aan geen van beiden kan het natio
nalistische V laanderen veel hebben.

K ijk, waarde Vriend, ons taak  — 
hoe d ikw ijls hebben we dat reeds her
haald? — onze taak  is eerst en vooral 
een taak  van opvoeding.

W e moeten de Vlam ingen opvoeden 
tot een nationale «Gesinnung» een na
tionale m anier van denken en voelen.

A ls we daar in slagen is het breken 
van het Belgisch juk  een kw estie van 
gelegenheid geworden en dan zal de

IIe
1 .
2.
3.
4.

FR.REEKS. — INGENAAID 6
Eene gekkenwereld, 155 blz. 
Menschenbloed, 169 blz.
Eene verwarde zaak, 180 blz.
Een zeemanshuisgezin; De dich

ter en zijn droombeeld; Eene uit
vinding des duivels, 166 blz.

5. De keus des harten, 170 blz.
6 . De gierigaard, 164 blz.
7. Moeder Job, 167 blz.
8. Graaf Hugo van Craenhove,

172 blz.
9. De plaag der dorpen, 175 blz.

10. Lambrecht Hensmans, 163 blz.
11. De ziekte der verbeelding, 175 blz.
12. De twee vrienden; Rikke-tikke- 

tak, 171 blz.
13. Een goed hart; Houten Clara,

183 blz.
III6 REEKS. — INGENAAID 7 FR.

1. De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. H st wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz.
6 . Koning Oriand; Blinde Rosa,
7. Gerechtigheid van hertog Karei,

195 blz.
8. De minnezanger, 187 blz. 

Schandevrees, 190 blz.
Het wassen beeld, 255 blz.
REEKS. — INGENAAID 8 FR.

. Eenige bla& ^lçn uit het boek der 
natuur, 294 .

2. De kwaal des lm s^283 blz.
3. Moederliefde, 280.'blz.
4. Batavia, 268 b lz i^ ft .'
5. De boerenkrijg, 307 blz.
6. Everard T’Serclaes, 264 blz.
7. Valentijn, 271 b lz .. • • ~
8. Geschiedenis mijner^jéögd, 310
9. De jonge dokter, 310 life ! ï t y & r  
Ve REEKS. — INGENAAID 9 PR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6. De burgers van Darlingen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,
377 blz.

S. Levenslust, 378 blz.
9. Het goudland, 348 blz.

10. Het ijzeren graf, 317 blz.
11. De oom van Felix Roobeek, 315 blz
12. De schat van Felix Roobeek,

316 blz.
VIe REEKS. — INGENAAID 10 FR.

1. De Leeuw van Vlaanderen, 428 blz
2. Hlodwig en Clothildis, 483 blz.

VIIe REEKS. — INGENAAID 12 FR.
1. De kerels van Vlaanderen, 536 blz.
2 . Jacob van Arteveide, 555 blz.
207 blz.

9.
10.
IV
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G ij a l le n  d ie  m in  of rr e e r  o n d e rh e v ig  
z ijt  a a  . b ’T S tkw ale"  ; Bro? c h ie t , G r ie p  
A s th m a , K eH oritstrk iri*?, H e s te n , Ku 
ch en  en  F l a i m e ' , in d ie n  g ij  tot n ie r to e  

a l le s  b ep ro efd  h rb t  zor d e r  a fd «»  nd  effr k t te  b ek o m e n , in d ie n  £ ij h pelo<»s z ijr  en  m ism o e  
d ig ,  v e rg e e t n ie t d a t  e r  een  m id d H  is  d a t  s in d s  5 0 ja iv n  d u iz e n d e n  rn  d u i "  n den  hopH ooze 
g e v a lle n  g -n e z e n  h ee ft . V eem t o<>* d it  «ui <dt*l

Borslbalsem Marlin Toms, Resina zalf, fflicrolienpiiien
Volgt d e v o lled ig e  b ehandelin g voor z es weken waarvan het 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 ida s 't b e s t voorbehoedm iddel is  teg en  d e ter in g  en 't zekere g en eesm id d e l van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Speclallst, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

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

P R I J Z E N  :  Zonder Zalf 17,50 fr., m e t ja lf  25 fr., Microbenpillen 12,50 f r *  Maagdrank 20 frM Behandeling voor 18 dagen 85 fr . ,  Serie ran 6 weken 185 fr.

Met Oud B i e r  d e r
is gekend voor Brouwer! “ De irend „

’t gezondste, kioekste, aangenaamste

A. Liouwaege-Verstraete, Cortemarck

P E C T O I D S
Overtreffen alle andere zwarte pilleken« tegen den hoest !

ZIJ KOSTEN E N K E L  4 F R A N K  ! 
U W  APO TH EK ER  HEEFT ER !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frissche mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig !
Voor uwe elektrische Inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radiolnstellingen, wendt u tot 't huls

H E N R I  S Ï M O E N S - S C H A C H T
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

ZANNEKIN
DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek 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

Neringdoeners, zoekt uw profijt;!!

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

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

Te kooop in alle goede Apotheken. 
DE DOOS 1 ,50  FR.

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zu lt gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

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

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go ïd  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 ev a llen  d ie  r e ed s  m eer

dan 20 ja a r  duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bij den bereider
Apotheker Vandenhussche - Meenen

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

POEDERS

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

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

OMDAT
W A A R O M  t ?
zijn d e MONO POEDERS verkieslijk  
dan a lle  and ers produkten van gelijk en  aa rd  ?

zij onmlddelijk de hevige pijnen stillen, 
zi] altijd genezen daar waar a lle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesbeeren voorgeschreven 

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

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moellijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

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

SUIKERBAKKERIJ
Alberic Debruyne-Devolder

Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

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

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

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

E ierkleursel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL I n ’t klein
Bijzonder« Prijzen vo o r V oortverkoopera

B. Van Hyfte
Gent, Nederkoutër, 32 Gent

(dicht bij het Patels van Justitie)
Oudste fabriek van België en ook de 

goedkoopste.
Altijd keas van 100 tot 150 p ianos.

in
MET ZEKERHEID VCCm ALTIjCfc GENEZEN '

\  t  "'k'7ÛE WERElOBEfiÔ DE « 4

W O N D E R Z A L F
’  *  a MTHEEKTEWILVb S * * -
Q SfPEST RrttfT .lO . ANTW ERPEN.

BlD ED VEK ülŒ
VOOR BRAND, HAARWORM 

BAARDZIEKTE , JEUKTE ANDEREVELZIEKTEMl
TE VERKRIJOEN 

ln alle Iseghemsche Apotheken

MUZIEK
HU I S

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachienen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

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

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J . LEFEVEIE H U m ilT IU Y T
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Trouw e bediening Lage prlfsen

voor het zuiveren van ’t bloed
Q E N E E S T  A L L E R B E S T  EN  O P  R A D IK A L E  W IJZ E  :

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

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

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

Prijs 4,50 frank  P rijst 4,50 jrank

M EEN EN

P rijs 4,50 frank

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

uw water maken ?
Is mv water troebel o j  te sterk gek leu rd  ? 
Lij a t g i j  aan jich t , h eup■ o j  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 ilen  brand ?

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

Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en g i j  zoohaast 

•  m ogelijk  uw toevlu ch t m oet B 
nem en to l een e e rn s t ig e  en 
nauwkeurige b ehandelin g m et

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
• GOEDE APOTHEKEN :

GOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kachels en Gasvaren
w endt u tot

6erm. onehiere-DuucR
Roeselaerestr. 88, Iseghem

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

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

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbaak
Nanmloüze Vennootschap

MAATSCHAPPELIJKE 7ETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijbanheo : Antwerpen & KorlrijK
Agentschappen :

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

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fohdsenbank- 

Handelsbank-Noordstar.

Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B M H U IS  T E  IS E G H E M  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

Schoenmagazijn 

a. UandeebergBe-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote keus van mans-en vrouwschoenen 
3 0 1. h. goedkooper dan de konkurentle.

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kulschgerief.

Het huis gelast zich met herstellingen.

■ BIB

Waarom hoesten al» BORSTPILLEN LALEMAN 

U radlkaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn lijden als CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwijnen ? 
Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 

der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

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

DUS VOOR ALLES NAAR DE

ADOlhseK Florent Laleman
B rugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men d raa gt ten huize T elefoon  63

KORTMJKSCHE BOUW-
• EU TflïlEE«ll -

BUREEL :

Groote Markt, tf Kortrijk
Spreekdraad 382. Si-reekdraad 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 o vernemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O p m a k e n  van  P lan s  e n  B est e kk en  

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

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

Bran d ■ Leven -  Ongevallen
GELDLEENINGEN 

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

Drukkerij « Volksverheffing » Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

De Bron der Uliizen
In het oude land van Juda g ing  de 

droogte rond, met holle oogen en ver
b itterd , tusschen verschrompelde d is
te ls en verdord gras.

’t W as in den zomer. De zon scheen 
op schaduwlooze bergruggen , de m in
ste w indkoelte dreef dichte wolken 
kalkstof op u it het w itg rauw e veld, de 
kudden stonden bijeen in de dalen bij 
de u itgedroogde beken.

De droogte g in g  rond en inspecteer
de den w atervoorraad. Ze dwaalde 
naar Salomons v ijvers en zag zuch
tend, dat ze nog een m assa w ater tu s
schen hun ro tsige oevers bewaarden. 
Daarop g ing  ze naar de beroemde 
bron van David bij Bethlehem  en vond 
ook daar w ater. Toen liep ze met slee
penden tred langs den grooten land
weg, die van Bethlehem naar Jernza- 
lem leidt.

Toen ze ongeveer halfw eg  gekomen 
was, zag  zij de Bron der W ijzen, die 
daar dicht aan den w eg lig t, en zij 
m erkte spoedig, dat die bijna u itg e 
droogd was. De droogte zette zich op 
den rand van den put, die u it één 
grooten, uitgeholden steen bestaat, en 
keek naar beneden in de bron. De 
blanke w atersp iegel, die anders heel 
dicht bij de opening lag , w as nu diep 
om laag gezonken en slik  en modder 
van den bodem m aakten hem onrein 
en troebel.

Toen dc bron het bruinverbrande 
gezicht van de droogte zag  afgebeeld 
op haar doffen w atersp iegel, begon zij 
te golven van angst.

«Ik  zou wel eens w illen weten, w an 
neer ’t met jou gedaan kan z ijn », zei 
de droogte. « J e  zult wel geen w a te r
ader kunnen vinden daar in dc diepte, 
die je  nieuw leven kan komen bren
gen. En van regen kan er, Goddank, 
in de eerste twee, drie maanden nog 
geen sprake zijn».

« Je  kunt gerust wezen», zuchtte de 
bron ; «niemand kan me helpen. Daar 
zou m instens een bronaâr u it het P a 
rad ijs voor noodig zijn».

«Dan zal ik je  n iet verlaten , voor 
alles voorbij is», zei de droogte. Ze 
zag  dat de oude bron haar einde tege
moet g ing  en nu wilde ze het genoe
gen hebben haar druppel voor druppel 
te zien sterven.

Ze zette zich behaaglijk  op den rand 
van den put en verheugde zich als zij 
de bron in de diepte hoorde zuchten. 
Zij had er ook veel p lezier in te zien 
hoe dorstige reizigers naar den put 
kwam en, den aker lieten neerdalen en 
dien optrokken met een paar modde
rige droppels van den bodem.

Zoo g ing  de heele dag voorbij en 
toen de schem ering viel, keek de 
droogte weer in den put. Er blonk nog 
w at w ater in de diepte.

«Ik  b lijf hier van nacht», riep ze. 
«H aast je  m aar niet. A ls het zoo licht 
is, dat ik je  weer zien kan, ben ik 
er zeker van, dat ’t met je  gedaan is».

De droogte g ing  op het dak over

den put zitten, te rw ijl de heete nacht, 
die nog ake liger en p ijn lijker w as dan 
de dag, neerdaalde over het land van 
Juda. Honden en jakhalzen  huilden 
zonder ophouden en dorstige koeien 
en ezels antwoordden hen van u it hun 
w arm e stallen. Toen eindelijk de wind 
opstak, bracht hij geen koelte, m aar 
w as heet en verstikkend, a ls de h ij
gende adem van een groot slapend 
monster.

M aar de sterren  lichtten m et haar 
a llerlie fe lijk sten  glans en een kleine, 
blinkende m aansikkel spreidde haar 
mooi groenblauw  licht over de g rijze  
heuvels. En in dat licht zag  de droogte 
een groote karavaan  aankom en en den 
heuvel optrekken, w aar de Bron der 
W ijzen  lag.

De droogte zat op het lange dak te 
k ijken  en verheugde zich opnieuw in 
a l den dorst, die naar de bron kwam  
en daar geen druppel w ater vinden zou 
om gelescht te worden. D aar k w a
men zooveel dieren en kam eelleiders 
aan, dat zij de bron wel l^dden kun
nen leeg  drinken, al was die ook hee- 
leinaal vol gew eest. P lo tseling kreeg 
zij den indruk dat er ie ts  w’onderlijks, 
iets spookachtigs w as aan die k a ra 
vaan, die daar kwam  aanzetten in den 
nacht.

A lle kam eelen kwam en eerst te 
voorschijn op een heuvel, die scherp 
tegen den horizon a fs tak ; het was a ls 
of zij uit den hemel kwamen. Zij sche- ’ 
nen ook grooter dan gewone kameelen 
en droegen al te gem akkelijk  de reus- j

achtige lasten , w aarm ee zij beladen 
waren.

M aar toch kon ze niet anders den
ken dan dat het w erkelijkheid  was. 
Zij zag  ze immers heel duidelijk . Ze 
kon zelfs ook zien, dat de drie eerste 
dieren drom edarissen waren met 
g rauw  glanzend vel en dat ze r ijk  op
getu igd  waren, gezadeld met mooie 
m atten met franje, en bereden door 
schoone, voorname ru iters.

De heele optocht hield stil bij de 
bron. De drom edarissen legden zich 
neer op het veld met drie onw illige, 
schokkende bew egingen, en hun ru i
ters stegen af.

De pakkam eelen bleven staan  en 
naarm ate ze dichter bij e lkaar k w a
men, schenen ze een onafzienbaar 
bosch te vormen van lange halzen en 
bulten en wonderlijk opeengestapelde 
pakken.

De drie ru iters kwam en snel op de 
droogte toe en begroetten haar door 
de handen op de borst te leggen. Zij 
zag, dat zij glanzend w itte  gewaden 
droegen en reusachtige tulbanden, 
waarop bovenaan een helder g lin ste 
rende ster bevestigd was, die straalde 
alsof zij d irect van den hemel geno
men was.

«W ij komen u it een ver land», zei 
een van de vreem delingen, «en w ij ver
zoeken u ons te zeggen of dit w erke
lijk  de Bron der W ijzen is».

«Zoo wordt zij vandaag nog g e 
noemd», zei de droogte ; «m aar mor
gen is het geen bron meer. Zij zal van 
nacht sterven».

«D at kan ik  begrijpen, omdat ik u 
hier zie», zei de man ; «m aar is dit niet 
een van dfc heilige bronnen, die nooit 
u itdrogen ? En van w aar heeft zij haar 
naam ?»

«Ik  w eet dat ze heilig  is», zei de 
droogte ; «m aar w at kan haar dat hel
pen? de drie w ijzen zijn in het P a ra 
dijs».

De drie re iz igers zagen e lkaar aan.
«Kent ge w erk le ijk  de geschiedenis 

van de oudç bron?» vroegen ze.
«Ik  ken de geschiedenis van alle 

putten en beken en stroomen», zei de 
droogte trots.

«Doe ons dan het genoegén en ver
te l ons die», vroegen de vreem delin
gen.

En ze zetten zich neer om de oude 
vijandin van alles w at groeit, en lu is
terden.

De droogte kuchte even en kroop op 
den rand van den put, als een sagen 
verte ller op zijn hoogen stoel en be
gon haar verhaal :

«In Gabes, in M edië, een stad die 
aan de grenzen van de woestijn  lig t, 
en w'aar ik  mij daarom gaarne ophoud, 
leefden voor vele ja ren  drie mannen, 
die beroemd w aren  om hun w ijsheid. 
Zij w'aren heel arm , w at een onge
woon versch ijnsel was, w ant in Gabes 
Averd kennis hoog in eere gehouden, 
en goed betaald. M aar voor deze m an
nen kon dit haast n iet anders, w ant 
een van hen w as buitengewoon oud, 
de tweede was m elaatsch en de derde 
was een neger, p ikzw art èn met dikke 
lippen. De menschen vonden den eer

ste al te oud om hun w at te kunnen 
leeren, den tweeden ontweken ze u it 
vrees voor besm etting en naar den 
derde wilden z ij n iet lu isteren , omdat' 
ze meenden te weten, dat rioóit eenige 
w ijsheid  uit Ethiopië gekom en was.

(Slot volgt).

ECZEMA
i

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

Cadeline-zeep
Te koop In alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FAIfflLIEZIEKEIOnO WLRSSELftlfi
ULMIHSCH HUIS
Verzekert tegen

ISEGHEM
Ziekte 
Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratie 
Geboorte 
Sterfte

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


