
Vlaamsch Nationaal Vakverbond

Verkiezingen der Werkrechtersraden
Op 3 Juni stemmen alle klaarziende werklieden voor de 

kandidaten van het Vlaamsch Nationaal Vakverbond.
Alleen dezen bewijzen door hun houding dat ze klaar zien 

in de verdediging der arbeidersbe I angen.
Vlaamsch-Nationalisten, Syndikalisten, aan de propaganda ! 

Naar een nieuwe Vlaamsch-NationaJezege Î

NAAR THIELT !
Op 20 Mei aanstaande huldigen de Vlamingen van Thielt 

hun Vlaamsch Huis in. W i j  moeten er bij zijn !
De Vlaamsche Harmonie van Iseghem gaat erheen; alle 

VI. Nationalisten gaan dien dag mee.
Geef U  aan bij J. Buysse of J. Declercq, voor de reis per 

auto. In elk geval wees op uw  post Î

Door den opbouui der Vlaamsche natie
GEEN DORPSPOLITIEK

De gevaarlijk ste  v ijand van het 
V laam sch N ationaal H erstel, de ergste 
struikelb lok voor den opbouw van 
onze Vlaan^sche natie is :  de dorps- 
geest, de dorpspolitiek. Die m entali
te it van achterlijkheid  en bekrompen
heid die leidt tot dien benepen, klein- 
hartigen  en klein-m enschelijken k ijk  
op menschen en dingen. Geest die zoo 
eigen is aan onze dorpen w aar het 
V laam sch particu larism e onder een 
van zijn m eest verfoeilijke vormen
hcerscht. .

De dorpsgeest, de dorpspolitiek, be
let een m assa menschen te evolueeren 
tot gezond denkende staatsburgers. 
Zij belet de em ancipatie van het VI. 
volk, omdat de groote m assa alle be
langste lling  over heeft voor de ver
achtelijke , m inder w aard ige politiek 
van enkele dorpspotentaten, m eesten
tijds kasteelheeren of brouwers, t 
Volk, de m assa, wordt domgehouden. 
’t A lgem een stem recht wordt tot een 
parodie, een karika tuu r, daar w aar 
men die m assa soins haar stem recht 
w eet verkoopen voor een kostelooze 
zuippartij die den eersten den besten 
oorlogsw oekeraar-patrio t haar biedt. 
W ie de dorpspolitiek van dichtbij be
keken heeft, die kan er alleen voor 
walgén, en die weet meteen hoeveel 
menschen door den dorpsgeest ver
laagd  werden tot blinde, bekrompen 
en bevooroordeelde dwergen die ran  
het m ensch-zijn nog m aar den uiter- 
lijken  schijn op afstand hebben over- 
gehouden. Een vrij en onafhankelijk 
oordeel bezitten ze niet ; zelfs de klee- 
ren die ze dragen kunnen niet deugen 
wanneer ze niet geknipt zijn door de 
schaar van den k leerm aker die in ’t 
zelfde garee l van dezelfde dorpskliek 
loopt. Kr is geen grens voor het fana
tism e van zulke lieden. Redelooze 
haat, de beestach tigste w raak lust, de 
m eest prim aire gevoelens, worden in 
leven gehouden, alle u itw endige b e lij
denis van christelijkheid  tot sp ijt, door 
den dorpsgeest die ons volk reeds zoo 
m achtig veel kw aad heeft berokkend.

Tegen dien geest van domme 
kw aadw illigheid  en kw aadw illige 
domheid, vrucht van onm enschelijke 
toestanden die hier sedert honderden 
jaren , overleven en overheerschen, 
moet elk oprecht nationalist, die be
gaan is met het nationaal herstel van

zijn volk, rusteloos den strijd  aanbin
den.

W ij moeten onze V laam sche men
schen leeren inzien dat hunne w erke
lijke  m enschelijke belangen onmoge
lijk  kunnen vastliggen , aan dat eng, 
grof en benepen gedoe dat op hun 
dorp : politiek wordt genoemd. Dat zij 
zich zelve als w aard iger moeten be- , 
schouwen, de leden van een volgsge- j 
meenschap, niet van een dorpskliek. 
Dat gem eentelijke tw isten  wel tot de 
middeleeuwen hebben behoord, m aar I 
dat ze niet meer thuis mogen zijn in 
deze XX' eeuw.

W anneer ook sommigen onzer e ige
ne menschen die i^og te veel vertrou-' 
wen hebben in de dorpspolitiek, dat 
goed zullen hebben leeren begrijpen, 
dan zal meteen die geest van ellendige 
v itterij onder ons verdw ijnen, die ook 
reeds zoo eindeloos veel kw aad heeft 
gesticht. I aa t ons in ’s hemelsnaam 
toch eens een voorbeeld nemen aan 
onze meest verwoede vijanden, de 
franskiljons. Die beschermen, die dek
ken m alkander, in alles, voor alles, 
tegen allen, tegen alles. In onze ran 
gen zou men soms meenen dat eigen 
vrienden er blij om zijn steenen te 
vinden om m alkander naar ’t hoofd te 
slingeren. Het is eenvoudig te dwaas 
en te dom soms, de m anier waarop 
men soms poogt eigen vrienden af te 
maken. N eg eens, men neme een voor
beeld aan de franskiljons. W anneer 
we van hen nu eens iets kunnen leeren, 
dan is het wel dat. A lle oprechte natio
nalisten zouden het daarover moeten 
eens worden, dat ook deze u iting  van 
het «verdomde particu larism e», het 
zoo welsprekend kenteeken van de 
achterlijkheid , ten doode toe bevoch
ten worde. W ij moeten andere men
schen zijn w illen we de V laamsche 
gemeenschap w aarlijk  opvoeden en 
opvoeren tot de beschaving w aartoe 
andere volkeren gekomen zijn. En 
daarom : s trijd t tegen al wie dezen 
groei tot het veroveren der V laam 
sche persoonlijkheid in elkeen van on
ze menschen, in den w eg  staat. W eg 
met het tijdverkw istend ruzie-gestook 
achter potten en pinten. S tr ijd t, ee r
lijk , openhartig, voor het herste l der 
V laam sche natie, tegen alle bewuste 
en onbewuste vijanden van dit herstel. 
Men gaa t dit g e lukk ig  overal stilaan  
worden begrijpen.

WARD HERMANS.

De gemengde Legercommissie
en het militair accoord

Het is een open geheim dat er alles 
behalve eensgezindheid heerscht in de 
Belgische m ilita ire  kringen betreffen
de het v raagstuk  der legerhervor- 
ming.

Zoo pas is in de Revue beige (num 
mer van 15 April 1.1.) een scherpe k r i
tiek  verschenen op de stellingen in 
deze Gemengde M ilita ire  Commissie 
verdedigd dooi den chef van den B el
gischen m ilitairen  staf, Generaal Gal
let en zijn vrienden.

Het artik e l h ee t: I,a question m ili
ta ire  et la commission m ixte en is 
onderteekend X. Y. Z. een mom w aar
achter zich m ilitairen  verschuilen van 
de groep w aarvan  de generalen  S e l
liers en H ellebaut de vaandeldragers 
zijn.

De dagorde w aarm ee de Gemengde 
commissie haar 33e z itting  besloot en 
w aarm ee de A alstersche katholieke 
leid ing zoo hoog schijnt op te loopen 
wordt hier genoemd « un véritab le 
proces-verbal de carence».

Als oorzaken van deze m islukking 
geven de schrijvers op:

1 . de afw ezigheid  van de socialisten ;
2 . het feit dat de m ilita ire  leden u it

sluitend gekozen werden u it Brus- 
selsch garnizoen, dus u it de partij 
Gallet ;

3. het feit dat niet eerst en vooral 
de meest brandende vragen van tech- 
n isch-m ilitair belang onder de hoogere 
officieren in besloten vergaderingen 
werden behandeld.

W aarom  werd de Gemengde Com
missie ingesteld?

Om tijd  te winnen zeggen de sch rij
vers X. Y. Z. : «Que faire sinon g a 
gner du tem ps?»

Er w as inderdaad een verp letteren
de meerderheid in het parlem ent voor 
verkorting van diensttijd , te rw ijl an 
derzijds de groep Gallet van geen ver
korting wilde hooren.

«Le gouvernem ent eut l ’inspiration 
de nommer une Commission m ixte 
chargée du moins en apparence, d’étu- 
d ier tous les aspects éminemment com- 
plixes du problème de notre secureté».

In andere woorden de m ilita ire me
dew erkers van de Revue belge geven 
ons g e lijk  die op alle tonen hebben 
herhaald dat de Gemengde Commissie 
slechts oogenverblinding was.

M aar het artik e l van X. Y. Z. is be
keken van een andere zijde nog heel 
w at interessanter.

W elk m eeningsverschil scheidt er !

in hoofdzaak de groep G allet van de 
groep Selliers-H eilebaut in zake her
inrichting van het Belgisch leger?

De chef van den Belgischen m ilita i
ren staf ne veut envisager le rôle de 
notre armée que comme celui d’une 
avant-garde stratégique ou d’un de
tachement opérant au profit des alliés
— w il de rol van het Belgisch leger 
slechts opvatten als deze van een s tra 
tegische voorhoede of van een afdee- 
ling optredend in het voordeel van de 
verbondenen (lees van de Franschen».

En hier komt dus wel weerom het 
geheim  Belgisch-Fransch m ilita ir ac
coord bij te pas.

Trouwens ook bij de bespreking en 
van de Gemengde Commissie is men 
m ilita ir accoord.

In de vergadering van 19 Januari 
1.1 vroeg de h. M arck, katholiek-de- 
m ocratisch volksvertegenw oordiger, 
herhaaldelijk  terug  gekomen op dat 
aan de regeering  dat men toch aan 
hen, leden van de Gemengde Commis
sie, inzage zou toestaan van den text 
van het geheim m ilita ir accoord.

De heer M arck zegde:
« Je  m’engage à ne prendre aucune 

note : je  veux m ’engager sur l ’honneur 
à ne divulguer à personne ce qui est 
contenu dans le pacte. Nous qui de 
vons parler devant la masse ouvrière, 
mettez-nous dans la possibilité de 
d ire : nous savons ce qu'il contient et 
nous pouvons vous affirm er... — Ik ga 
de verbintenis aan geen enkele nota 
te nemen : ik wil me op m ijn eere- 
woord verbinden aan niemand mee te 
deelen w at er in het handvest staat. 
W ij moeten spreken voor de massa 
der w erk lieden ; ste lt ons in de moge
lijkheid  te v erk laren : w ij weten w at 
het accoord inhoudt en we kunnen u 
verzekeren ...»

En het antwoord van de regeering?
De regeering  heeft gezegd voor de 

zooveelste maal dat er in dat m ilita ir 
accoord niets staa t dat s tr ijd ig  is met 
de zelfstandigheid van België m aar de 
tekst heeft ze aan niemand durven la 
ten zien.

Dus, mogen w ij zeggen en we zullen 
dat zeggen en herhalen zoolang de 5 
tekst van dat verd rag  niet openbaar 
wordt gem aakt, er staat wel w at in 
dat de Belgische zelfstandigheid opof
fert aan de belangen van F ran krijk

De woorden door den toem aligen 
chef van den geaera len  staf, gen eraa l^

M aglinse in de Gemengde Commissie 
van ’t. ja a r  1921 bewezen dat.

B elg ië was niet vrij de diensttijd  in 
te korten, zijn leger te verm inderen 
anders zou F ran krijk  zelf de verdedi
g ing  van de Belgische grenzen o$ 
zich nemen.

Deze woordenvan M aglinse hebben 
zooveel stof opgejaagd dat de regee
ring zich verplicht heeft gevoeld ze te 
verloochenen.

M aar de nieuwe chef van den Bel
gischen generalen  staf, generaal Gal
let heeft in de Gemengde Commissie 
van 1928 woorden gesproken die de
zelfde beteekenis hebben als die van 
M aglinse in 1921.

W e citeeren uit het verslag  van de 
z itting  va'n 24 Jan . 1.1.:

«Avec un temps de service aussi 
rédu it... quelle que soit l’opinion que 
chacunde nous professe sur la valeur 
combative de divisions issues de ce 
système/ je  suis en mesure d’affirmer 
que nos alliés éventuels la jugera ien t 
aléato ire , e t je  puis certifier qu’ils se 
refuseraient à ten ter en faveur de la 
Belgique un effort qui env isagerait 
plus que la défense de leur propre 
frontière»— M et een zoo korte d ienst
tijd ... en w at ook de meening van 
elkeen weze betreffende de gevechts- 
waarde Van divisies uit zoo een sy 
steem geboren ben ik gem achtigd om 
te verk laren  dat onze gebeurlijke 
bondgenooten (lees F ran k rijk ) ze on
betrouw baar zouden achten en ik kan 
verzekeren dat ze zouden w eigeren 
ten voordeele van B elgië een inspan
ning te doen die zou verder reiken 
dan de verdediging van hun eigen 
grens».

Deze verk laring  is eenigszins diplo
m atischer dan dezer van M aglinse 
m aar iedereen is akkoord om toe te 
géven dat ze hetzelfde w il zeggen.

Ook X. Y. Z. zijn van deze meening. 
Op bladzijde 119 schrijven ze:

«Om den oorlog te winnen volgens 
de k lassieke regelen, rekenen zij (g e 
neraal Gallet en zijn k liek ) in de eer
ste p laats op de bondgenooten (lees 
F ran krijk ) van w ie w ij — door het 
beginsel van de eenheid van bevelvoe
ring — van in vredestijd  de onderge
schikten zouden zijn in m ilita ir op
zicht en de vassalen in politiek op
zicht».

«Zujk een oplossing, die het voor
werp moet hebben u itgem aakt van g e 
dachtenw isselingen tusschen de be
langhebbende staven (lees de Franco- 
belgische legerstaf) zou inderdaad aan 
onze bondgenooten (lees F ran krijk ) 
de gelegenheid bieden om zich een 
beetje veel met onze eigen' zaak jes 
te bemoeien. Et il semble bien que 
déjà ils ne s’en soient pas privés... En 
het b lijk t wel dat ze dat reeds van nu 
af niet nagelaten hebben...»

Inderdaad op bladzijde 110-111 k r i j
gen we nader u itslu itse l en we vragen 
de toe lating  om eerst de tekst in de 
oorspronkelijke taa l te c iteeren : laten 
onze propagandisten dezen tekst be
waren :

«Aussi y  eut-il, avec les E tats-M a- 
jors alliés (lees F ran krijk ) des pour
parlers dans le sens priconisé par l ’a r 
ticle de l ’Echo de P aris dont nous 
avons donné un ex tra it plus haut. Et 
tout porte à croire que l ’accord s’est 
établi pour prévoir le transport de 
nombreuses divisions françaises, non 
seulem ent dans le Luxem bourg, où 
elles assureraien t seules l’occupation 
des postes avancés de la défense de la 
frontière française du Nord, mais en
core derrière nos 6 divisions actives, 
dont le rôle se bornerait donc à occu
per — en quelque sorte en avant- 
postes et sur un front dém esurement 
étiré — la ligne des forts de la rive 
droite de L iège et la M euse en aval de 
cette tête de ponts, c ’est à dire le seule 
zone où se demande pourquoi, le 
Chef d ’E tat-M ajor Général prévoit 
une attaque brusquée.

«Sans parler de la précarité de tels 
accords, toujours révocables et dont, 
au surplus, l ’exécution reste subordon
née aux nécéssités du moment, il saute 
aux yeux  quenous renoncerions ainsi 
à nos droits et à nos devoirs de peuple 
libre,pour confier en ordre principal la 
défense de notre territo ire à des alliés 
qui, eux, n’ont aucun in térêt à prendre 
comme position de résistance notre 
frontière de l ’Est mais qui ont par 
contre, comme l ’a dit à la Commission 
m ixte le général Gallet lui-même, un 
in térêt capital à localiser la guerre en 
Belgique.

«L ’insistance et la hâte de notre 
E tat-M ajor, à rem ettre en état non 
seulement les forts de L iège, mais 
même ceux de Nannir et ceux d'An
vers, s ’expliquerait, dès lors, par le 
désir des alliés d’accepter la bataille  
décisive sur une position passant par 
Givet, Namur et Anvers, qu’ils consi- 
deront comme très forte et suffisam 
ment éloignée de leur propre te rr i
toire pour m ettre celui-ci à l ’abri de 
î’invasion».

En in een nota voegen de schrijvers 
hierbij :

Confirmant les déclarations des 
Gouvernements precedents, M. Ja s -  
par a pu affirm er que l ’accord franco- 
belge laisse à la Belgique toute liberté 
en m atière d’organisation de son état

m ilitaire. Il n’en est pas moins vrai 
que les conversations subséquentes 
entre états-majors à l’occasion des 
modalités d’exécution, peuvent pren
dre vis à vis de l’une des parties le 
caractère de véritable suggestions non 
prévues par l’accord proprement dit».

In andere woorden we zijn  gekoord 
en gebonden overgeleverd aan F rank
rijk .

W ij vragen ons af waarom  de VI. 
volksvertegenw oordiging, naar aan le i
ding van zulke onthullingen geen in
terpellatie zou richten tot de regee
ring.

De Vlaamsche Strijd moet offensief 
en tegenaanval zijn

MOLL
Vla?- en Lokaalinhuldiging 

NAAR MOLL OP 20 MEI

Geen plaats in V laanderen w aar de 
strijd  zoo brandend is dan te Moll. De 
geldm acht santen met de de politie
kers van S taatskatho lieke, liberale en 
socialistische partijen  gaan  akkoord 
in laster en haat dien ze spuwen naar 
de K. VI. V o lkspartij. De staatskatho- 
lieken  bijzonder onderscheiden zich. 
W aarsch ijn lijk  hebben ze nooit g e 
hoord dat K ristus gezegd h ee ft ' «K in
deren bemint elkander». L ijk  ’nen dui
vel in ’n w ijw atervat spertelen ze, 
omdat hun alleenheerschappij en 
vriendjespolitiek u it is, omdat de 
V olkspartij een einde aan hun lu ilek- 
ker hebzuchtig leventje gesteld  heeft. 
Ze roepen er wel ’ns het kerke lijk  g e 
zag bij en willen dan met theorien u it
pakken. M aar dat staa t hen zoo be
lachelijk , die theorien zijn zoo zot 
in een gezet dat men duidelijk voelt 
dat z’er nieks van begrijpen en er nog 
minder van voelen, ’t Is zoo tastend- 
k laar dat z’er vroeger nooit zelfs aan 
gedacht hebben, en nu een scheel hei
lig  mombakkes opzetten om wille van 
de omstandigheid, om hun grooten 
gloeienden hebzucht te verbergen.

In hun huichelarijen zullen ze nooit 
lukken, zoolang de groote w achter op i 
den u itk ijk  b lijft. W elk  zóts gezicht j 
zé ook opzetten, hij rukt ’i;a f  en toont 1 
aän  't volk de tronie der huichelaars. : 
Die w roeter moeten we bp 20 Mei 
door ’n groote opkomst steunen, aan j 
hem moeten we denken bij de inhuldi- ! 
g ing  van de zaal en van de prachtige 
v lag  der K. VI. Volkspartfj want dat 
is zijn werk.

Thomas De Backer, de w ekker der 
Kempen, moet een blijheid voelen in 
’t voorbijtrekken van die ta lr ijk e  
schaar Vlam ingen uit alle gouwen. En 
't volk van Moll dat in hem zijn ver
trouwen ste lt moet weten dat in alle 
streeken van V laanderen eenzelfde 
VI. Nat. stroom ing heerscht, dat hun , 
brengen moet tot ontvoogding.

Vrienden naar Moll op 20 M ei ; een- j 
zelfde vreugde moet ons dien dag ver- > 
eenigen in den strijd  voor ze lfstand ig
heid.

Voorzitters der verschillende ver- ! 
eenigingen zendt uw toetreding naar : 
’t V laamsch Huis, Moll.

Idealisme en opoffering.

De socialistische p artijsek retaris  
Van Roosbroeck deelt aan de verschil
lende bladen den brief mede van een 
werkm an van de Openbar Diensten 
van Sera ing  die het 3008 deel van zijn 
\,edde, n.l. 60 frank, in het Eerste 
Meifonds stort.

W e vinden deze geste vanwege een 
werkm an ( ? )  die 18.000 frank verdient 
wel schoon.

Het idealism e en de opoffering moet 
echter verre te zoeken zijn bij de soci
alisten  dat ze — w at bij ons, kleine 
groep, schering en inslag  is — tot een 
nationaal voorbeeld w illen verheffen.

V erder zal men lezen dat de betoo- 
g ing  die Zondag aanstaande te D iks
muide naar aan leid ing der inhuldiging 
van de v lag  der V laam sche Fanfare, 
moest p laats grijpen , door den burge
m eester verboden wordt, en dat Sa- 
m ijn diesvolgens de betooging aflast.

Sam ijn  heeft ge lijk .
En de redenen die hij aangeeft om 

zijn  beslu it te m otiveeren zijn  goed.
Het wordt nu tijd  dat, wanneer de 

V laam sche N ationalisten ertoe beslu i
ten een betooging te houden, zij dit 
besluit door alles heen kunnen hand
haven enhunne betooging, sp ijts alle 
Belgisch verbod kunnen doordrijven.

Kunnen ze d it n iet, dan moeten ze 
zoo k inderachtig  n iet zijn  een betoo
g ing  in te richten die door een simpel 
verbod van een of anderen Belgischen 
dus anti-V laam schen, burgem eester in 
de w ar kan gestuurd  worden zonder 
krachtdad ig  en vruchtbaar Vlaam sch- 
nationalistisch verzet.

Het een of het ander.
De Vlaam sche nationalisten mogen 

geen tweede m aal een schande als de 
Ypersche furie «encaisseeren», w aar 
duizenden V lam ingen door een paar 
honderd Belgische gendarmen als een 
weerloos m ierennest uiteen ge jaagd  
werden.

De Y lam ing en> en hiermede bedoel 
ik de V laam sche N ationalisten, want 
de andere dragen de cap itu latie-ge- 
reedheid in het bloed, mogen zich door 
de vijanden van hun volk nooit meer 
laten u iteen-jagen . W ant, indien ze dit 
nog tw ee of driem aal laten gebeuren 
is het met den Vlaam schen strijd  g e 
daan. De V laam sche strijd , die een 
aanhoudend offensief moet zijn, zou 
dan een strateg ische terugtocht w or
den en sinds den oorlog weten w ij wat 
zulke terugtochten beteekenen.

Er is geen uitkom en meer aan : w ij 
moeten ons zoodanig inrichten, dat 
a lle v ijandelijke poging om ons uiteen 
te jagen , verijdeld wordt. Op iedere 
betooging die w ij op touw zetten, 
moet een georgan iseerde macht aan 
w ezig  zijn die door hare indrukw ek
kende verschijn ing alleen , onze v ijan 
den allen lust ontneemt een u itja - 
g ingsken  te probeeren.

H ier komt het oude «si vis pacem, 
para bellum » (w ilt ge den vrede, w eest 
tot den strijd  bereid) goed van pas. 
Op elke betooging en tróuwens in elke 
aangelegenheid moet deze macht, 
w aarover ik het heb, door het feit a l
leen dat zij daar is, kalm  en w aard ig , 
m aar tot het hevigste staan bereid in
dien het moet, voor onze vijanden be
teekenen dat alles w at zij tegen  ons 
durven ondernemen onverm ijdelijk , 
hoe men het ook draaie of keere, op 
een voordeel voor het V laam sch Na
tionalism e moet uitkeeren.

En wanneer het zoover gekom en is, 
zullen onze vijanden koes blijven en 
ook dàt beteekent dan voor ons een 
zepe'..W ij moeten den strijd  zóó voeren 
dat alles w at B elg ië tegen  ons onder
neemt, het weze u it diplomatie of uit 
toegevendheid of uit bangheid of uit 
begeerte met ons gedaan te maken, a l
tijd  voor B elgië een nederlaag betee- 
kene.

De Vlaam sche strijd  is n iet alleen 
een strijd  m aar het is een OFFEN
SIEVE STRIJD .

Sinds enkele maanden zet België

tegen het V laam sch Nationalism e op 
verscheidene fronten een offensief in, 
dat aan een algem een plan schijnt te 
gehoorzamen. Deze voor w ie de VI. 
strijd  nooit n iet veel meer dan een 
spel met woorden en p lakkaten  en ge
w eld ig gew ich tige en geheim e v e rga 
deringen is gew eest, beraadslagen met 
vrees over de m anier waarop het de
fensief moet ingericht worden. De 
sukkelaars !

Tegen ge lijk  w elk offensief van den 
vijand is er m aar een vruchtbare re
actie en dat is de tegenaanval.

W ie den oorlog heeft meegedaan, 
zal mij niet tegenspreken.

Tegenover het offensief van onze 
vijanden, die hun eeuw feest stila-an 
voorbereiden, moeten w ij op gansch 
de lijn  onze tegenaanvallen inrichten 
en doordrijven.

Hoe ?
E erst en vooral door het inrichten 

van het ALGEMEEN VLAAM SCH- 
NATIONAAL VERBOND, dat een 
inrichting zij w aar ALLE Vlaam sche 
N ationalisten in geslotene eendracht 
tuchtvol sam en-tnarscheeren, en dat 
geleid wordt door een échte leiding 
die om de verantw oordelijkheid die zij 
opneemt met d ictatoriale macht moet 
bekleed worden.

Ik m ag nu reeds zeggen dat w ij 
desaangaande aanstaande w eek ver
heugend nieuws zullen meedeelen.

Ten tweede door het inrichten 
(evengoed als de socialisten en nu ook 
de christene w erk lieden ), van een e i
gene m ilitie die met V laamsch-Natio- 
nale MACHT, de Vlaam sch-N ationale 
veroveringen tegen het anti-V laam sch 
Nationaal GEWELD, moeten verde
digen.

Ook hierover zullen w ij, binnen zeer 
kort, verheugend nieuws mogen mee
deelen.

En verder door het tuchtvol uitvoe
ren van alles w at de leiding, het Di
rectorium, beveelt.

M aar dit alles bew ijst (en de jong
ste les van Diksmuide is slechts een 
w aarschuw ing) en moet ons meer en 
meer doordringen van de overtu iging, 
dat w ij in een w aarachtigen  strijd  
staan en dus met een w aarachtigen 
strijd ersgeest dien strijd  moeten be
leven en voeren.

De methode van het halverw ege 
blijven staan of slechts tot halverw ege 
gaan  is voorbij, ik heb het sinds jaren  
gezegd en herhaald. En het verbod 
van Diksmuide bew ijst het eens te 
meer.

Inderdaad werd zorgvuld ig verm e
den de Diksmuidsche betooging in het 
teeken van het V laamsch N ationalis
me te stelen. De betooging stond in
tegendeel in het teeken van den fa- 
meuzen V .O .S.-geest «buiten en boven 
alle po litiek» ! ! om alle Vlam ingen, ge  
w eet wel àlle V lam ingen mee te k r ij
gen tot de meest verlam de toe W el
nu hoe voorzichtig ook alle V laam sch 
Nationalism e bij deze betooging w eg 
gelaten  werd, toch wordt tegen deze 
betooging dezelfde m aatregel ge tro f
fen als tegen een k laar uitgesproken 
V laam sch N ationale betooging.

Dit is zeer goed en we mogen den 
burgem eester van Diksmuide dank 
zeggen om den grooten dienst dien 
hij ons met zulk een les bew ijst.

Aan ons er al de deugdelijke beslu i
ten u it te trekken.

Joris Van Severen,

Mijnheer Janszoon doet zijn d ienst
knecht de w erken van Hendrik Con
science in leen vragen.

— Ónmogelijk, laa t zijn vriend zeg 
gen, ik heb mij vast voorgenomen 
nooit een boek uit m ijn huis te laten  
gaan. M aar a ls uw m eester lust heeft 
kan hij hier heel den dag komen lezen.

Korten tijd  nadien doet dezen 
«vriend» door zijn knecht een spade 
in leen vragen bij Janszoon.

— Ónmogelijk, zegt deze, ik heb 
mij voorgenomen nooit een w erk tu ig  
uit m ijn tuin te laten gaan. M aar als 
uw m eester lust heeft m ag h ij... heel 
den dag in mijnen hof komen äpitten !

Meester Stokmans onderw ijst zijn 
leerlingen en leg t hun u it de verschil
lende deelen van het lichaam  en dezer 
bestemming.

— W at doet men met de neus?
Een leerling  an tw oordt: R ieken.

meester.
— W at doet men met de voeten ?
— Loopen, meester.
Een knaapje steekt den vinger op:
— M eester, zegt hij, m ag ik  ook 

eens iets zeggen?
— Ja , Jan tje .
— Hewel, meester, met m ijn onkel , 

is het geheel anders ; ziin neus loopt j 
en ... zijn  voeten r ieken ! ’

Kerkelijk nieuws
K ERK ELIJK E KALENDER

Zondag 13 Mei. 5* Zondag na Paschen. 
M aandag 14, Ie Kruisdag.
Dinsdag 15, 2e > H. joan . Bapt.

de la SaHe. 
Woensdag 16, 3e » Vig. 0 .  H. Hem.
Donderdag 17, Hemelvaart van O. H. 
Vrijdag 18, H. Venantius.
Zaterdag 19, H. Petrus Celest. Nieuwe M.

S T A D S N IE U W S
Belangrijke vergadering.

Zondag 11. greep in ’t V laam sch Huis 
een be langrijke  algem eene bestuurs
vergadering  plaats. De leden u it de 
verschillende gem eenten van den 'om
trek  waren ook ta lr ijk  opgekomen. 
Er heerschte de meeste geestdrift.

De k iezing  der w erkrechtersraden 
was het eerste punt der bespreking. 
De propagandist gaf u itleg  over de be
voegdheid en de sam enstelling dezer 
raden. M et algem eene stemmen werd 
besloten tot het stellen onzer kandi
daten. Daar om bijzondere redenen de 
toestem m ing van een aangeduide kan
didaat nog ontbreekt zal eerst Zondag 
de lijs t der kandidaten worden mede
gedeeld.

Vervolgens werd vers lag  gegeven 
over de bew eging over de heele pro- 
vintie. Overal valt een belangrijke 
vooruitgang aan te stippen. Er werd 
besloten tot een vernieuwde actie

Voor w at de onm iddellijke loonac- 
ties betreft werden verschillende 
wenschen u itgedrukt. A lgem een werd 
de ontoereikendheid aangenomen. In

alle afdeelingen zal van elke gelegen 
heid worden gebruik gem aakt om 
loonsverhooging na te streven.

„BURGERLIJKE STAND 
Geboren :

C yriel Devaere z. v. M ichel en F.stel- 
la Himpe, Bellevuestr. 237.

Simone Lindcele d. v F lorent en 
M aria V ansteenkiste, K ortrijkstr. 54.

Anna Vienne, d. v. M ichel en Zoé 
Lapere. M olenweg, 42.

Raphaëlla Vandenberghe. d. v M i
chel en Bertha Verm aut. Sloore, 218.

Guido Deloddere, z. v. Ju liaan  en 
M aria Raes, N ieuwstr. 18.

Georgette Soenen, d. v. M aurice en 
M agdalena B ekaert. Am eyestr. 63.

Overlijdens :
Charles Joseph, bakker, 52 j. man 

Lucia Segers.
Henri Verbeke, z. b. 81 j. wed. Del- 

phina Oosthuyze
M arcel Gadeyne, 5 m. z. v. M aurice 

en Rachel Vanneste.
M arguerite  Naert, huisw. 17 i. d. v. 

H enri en M aria Rebry.
Alida M istiaen, huish. 35 j. vr Tu- 

lius Beels.
'Ludovicus Cottignies, z. b. 66 j. wed. 

E ulalie Pottie.
Romaine Catteemv, man Elodie De- 

coopman.

Sociale Syndikate

KRO_NIc!K
Bij de Textiebewerkers.
Dinsdagavond te 5 3/4 uur a lgem ee

ne vergadering.



West-Vlaanderen, met zijn diep-gedragen preutschheid, omdat het, verst van Brussel en dictitst bij de Noordzee, zijn herte gaafst bewaard heeft, West-Vlaanderen is er niettemin zoo blij om, dat op 10 Juni de Vlaamsche strijdhamer stout en forsch za waaien op de hoogste der Vlaamsch-Nationaie tinnen : ter Aalster burcht.  ̂Kloeke Strijdbroeders, goed heil ! Het W estland komt ook naar u w  heerlijken wapenschouw, met zijn beste troepen. H et weze een groote dag, om Vlaanaerens
hoogen nood en jagende begeerte.

Yper, 5 Mei. J*r- LEURIDAN.
D agorde: De loonen o\er het a lg e 

m een; De w erk ing op de fabrieken ; 
De kiezing bestuur.

Al onze leden zijn d iingend v er
wacht. U itnoodigingen volgen.

B ij de borstelm akers.
DE STAKING R IJ M. GHEYSENS.

Z aterdag 5 Mei en M aandag 7 Mei 
werd er tusschen de patroonsbond en 
de w erkliedenvereenigingen onder
handeld.

M. Gheysens had de patroonsbond 
opgedragen zijn belangen te verdedi
gen en zoo m ogelijk  met de w erk lie 
denvereenigingen een overeenkomst 
af te sluiten.

De kw estie van het trekw erk  werd 
eerst besproken. De w erk liedenver
eenigingen konden niet aannemen dat 
m achientrekw erk als vrouw enwerk 
werd betaald waarop de patroons toe
gaven dat de naam vrouw enwerk niet 
meer zou gebru ikt worden.

Daarin lag  voor de werklieden een 
eerste, en een niet te onderschatten 
zegepraal.

De hh. patroons vroegen echter dat 
voor dat w erk toch een speciaal basis- 
loon zou bepaald worden. Xa bespre
kingen aanvaarden zij dat voor de 
mannen die op die machienen werken 
hetzelfde basisloon zou gelden als voor 
andere m achientrekkers. Ze stelden 
voor na m oeilijke besprekingen, het 
basisloon der mannen voor de vrou
wen met 15 t.h. te verminderen. De 
werkliedenvereenigingen konden daar 
niet op ingaan en beloofden op vraag  
der hh. patroons het voorstel toch aan 
de werklieden te onderwerpen a lw aar 
het met algem eene stemmen werd 
venvorpen. De vereenigingen hebben 
daarop een nieuw voorstel gedaan op 
hetwelk antwoord verwacht wordt.

Eens deze zaak afgedaan, blijven 
nog de m oeilijkheden te regelen om
trent het toepassen der overeenkomst.

Intusschen heerscht bij de stakers 
de meeste eensgezindheid. Iedere s ta 
ker voelt dat het gaa t om de grond
slag  te leggen van een duurzam en 
vrede. Dat kan niet zonder weder- 
zijdsche eerlijkheid , en daarom  zijn 
de stakers besloten vol te houden tot 
alles volledig geregeld  is. M. Gheysens 
moet trouwens leeren inzien, dat con- 
curentie op de loonen der werklieden 
hem duur kan te staan komen.

Intusschen moeten alle werklieden 
de stakers mild steunen, ’t Is immers 
den eersten keer niet dat die menschen 
in de strijd  staan. Ze hebben loonver
lies genoeg ondergaan. Hun strijd  is 
de strijd  van alle Iseghemsche w erk 
lieden. Onze leden mogen dat niet ver
geten.

Als iedere vereenigde iets doet, wor
den de stakers mild gesteund. De geld- 
omhalers verkoopen souchen van 5 fr. 
Koopt ze !

MIJMERINGEN
Een lust voor het oog is thans wel 

de schoone heerlijke natuur. O ! hoven 
en velden, bos sehen en weiden van 
Vlaanderen ! Zingen w ij het prachtig 
lied van W. G ijssels en R. V erem ans: 

't Zijn weiden als w iegende zeeën 
Die groeien langs stroom en rivier 
H ier vredige dorpkens, daar steeën 
Die rijzen met torens vol zw ier 
't Zijn w elige velden en wouden 
Of v lakten der heide vol rust.
O, ’k w il in mijn harte behouden 
Die schoonheid, mijn opperste lust.

Voor V laanderen, Vlaanderen, 
T rille  mijn harte, vol geestd rift en

[ vuur,
M ijn land is het land van de stilte 
De vreedzame, de breede natuur. 
Och, hoe heerlijk  zou ons V laande

ren er uit zien waren de menschen die 
er leven, ik en g ij, of beter g ij en ik, 
zoo trouw, zoo eenvoudig m aar toch 
zoo schoon als de prachtige natuur 
die ons om geeft ! H elaas ! laa t het mij 
onzen grooten dichter Berten Roden
bach nazeggen «H elaas ! w aar dool ik 
w eer ...»

L aat ons eens zien w at men in Mei
zooal zaait en plant in den hof. Schrijf 
op, M arieken : Boonen, prinsessen, 
erw ten, pimpernel, kervel, alsem , pe
terse lie , porselein, doorwas, rad ijs, 
rhubarber, rozem arijn , salade, savie, 
schorseneel, savooi, bitterpeeën, la 
vendel, pastenak, su ikerw ortels, ven
kel, zurkel, kers, citroenkruid. kam 
pernoelies, bloemkool, koolraap, raap- 
kool, aardappels, aju in , prei, beet, 
wortels, enz.

De onafhankelijkheid van den Stielman
Vakkennis

Er is geen onafhankelijker man ter 
w ereld  dan een arbeider die een stiel 
ken t en hem flink kent.

O nafhankelijkheid, zelfstandigheid  
is natuurlijk  eerst een zaak  van k a 
rak ter.

Er zijn menschen genoeg die er stof
fe lijk  goed genoeg voor zitten om on
afhankelijk  te zijn en die het toch niet 
weten te zijn omdat ze geen k arak ter 
hebben, die blozen a ls iemand hen 
scheef bek ijkt.

Aan zulke gevallen  is geen zalf te 
strijken .

M aar anderzijds zijn er wel men
schen die het noodige k arak ter  bez it
ten, m aar die in zulke benepen stoffe
lijk e  om standigheden leven, dat ze 
zich de wreelde van de onafhankelijk
heid niet kunnen veroorloven.

N atuurlijk , moet men het aan ta l van 
die gevallen  niet overschatten, m aar 
w e nemen aan dat er zijn

En die gevallen vindt men eerst en 
m eest onder zulke menschen die on
voldoende met kennis zijn toegerust 
om den levensstrijd  met kans op w el
slagen  te voeren.

Naast de gezondheid is de kennis het 
schoonste en het stev igste bezit van 
den mensch, een eigendom dat geen 
dief rooven kan, dat geen ongeluk, 
geen ramp verm ag te vernietigen.

Daarom zeggen en herhalen we aan 
onze w erklieden : zo rgt er voor dat 
uwe kinderen dat eigendom bezitten.

Gij die het eenigszins kunt, ouders, 
zelfs ten koste van zw are opofferingen 
stuurt uw kinderen na de lagere school 
niet dadelijk  naar de fabriek.

Hun p laats is op de vakschool.
V ergeet niet, nationalistische w erk 

lieden dat g ij, aldus handelende, den 
grootsten  dienst aan V laanderen be
w ijs t die ge bew ijzen kunt.

V laanderen heeft vooral nood aan 
ten eerste, onafhankelijke Vlaam sch- 
voelende menschen, ten tweede, aan 
meer stoffelijke w elvaart.

De r ijke  bezittende k lasse , die steu
nend op de macht van haar geld onaf
hankelijk  is in V laanderen, is tegen 
Vlaanderen.

W ij moeten naast die franskiljon- 
sche anti-V laam sche k lasse een ande

re k lasse vormen van onafhankelijke 
V laam sche mensch»en.

En dat kan alleen door on tw ikkeling  
en vakkennis.

En V laanderen heeft nood, om zijn  
nationale onafhankelijkheid  te verove
ren aan meer stoffelijke w elvaart.

En deze stoffelijke wedvaart is n iet 
in de eerste p laats a fh ankelijk  van een 
scherp gevoerde loonstrijtd, al kan die 
op bepaalde oogenblikkon natuurlijk  
geboden en noodzakelijk zijn. m aar 
alw eer van den g raad  van vakkennis, 
van al dezen die bij de productie be
trokken zijn, dus ook van de w erk lie 
den.

En een werkm an die een flink ge
schoolde arbeider Is zal n iet alleen; 
hooger loonen verdienen dan zijn  on
geschoolde standgenoot m aar zijn 
kennis ste lt hem ĉ p een hooger plan, 
m aakt van hem een gewaardeerde 
m edew erker van de d irectie der fa 
briek.

In de intell-ectueele k lasse, in d e  
middenstand is deze k lasse van V laam 
sche onafhankelijke menschen aan het 
groeien.

Het zelfde mioet gebeuren in den1 
werkliedenstand.

Men v raag t hem niet naar zijn poli
tieke m eening, hij heeft geen aanbe
veling noodig van tiie of die.

De kennis ih zijn hoofd, de vaard ig 
heid van z ijae  handen dat zijn zijne 
aanbeveling^papiere*! en die m aken 
a ltijd  en overal den besten indruk.

Helpt u zeff, zoo helpt u God, is een 
oud spreekutoord van ons volk, w aar
van ons volk gedurende vele honder
den jaren  daig aan dag de levensw aar
heid heeft van ondervonden.

O nafhankelijkheid is een wensch 
van elk rech tgeaard  m enschelijk g e 
moed.

De eenige weg naar onafhankelijk 
heid voor den w erkm an g aa t over ont
w ikkeling  en vakkennis.

Jonge w erk lieden verbeuzelt uw 
jonge jaren  p iet aan lichtzinn ig ple
zier.

In die ja ren  moet ge den g ro n d ilag  
leggen  van een onafhankelijk  en w e l
varend bestaan.

De vakschool weze uw liefste thuis, 
na de thuis van Moeder.

op de belgische spoorwegen
Als het kalf verdronken is...

W ordt de put gevuld.
Dat is de tak tiek  van de katholieke 

en in het geval dat ons bezighoudt 
mogen w ij er b ijvoegen ..., ook van de 
socialistische dem okraten.

Toen de bestuurlijke taa lw et zou 
gestem d worden zonder dat er sanc
ties w'erden voorzien tegen de over
treders lachten die heeren ons uit : 
«Och ! er waren geen sancties noodig, 
er moesten geen strafm aatrege len  
worden bepaald : men zou de wet toe
passen».

Nu staan alle dagen hun bladen vol 
met weeklachten en jerem iaden over. 
de niet gestra fte  overtredingen.

En hetzelfde is gebeurd met het
spoor.

Toen de heeren het bezit van Jan
en A llem an gingen versjacheren aan  
de zoogezegde Nationale M aatschap
pij w aarschuwden we en zegden ' « J a  
m aar en het personeel. Zijn er w aar
borgen voorzien voor die menschen».

M aar de heeren lachten ons w eeral 
eens u it : «W aarb o rgen !?  Er waren 
geen waarborgen noodig. De N atio
nale M aatschappij zou voor het per- 
sonneel zorgen als een moeder voor 
haar kinderen».

En Anseele was stout en naif g e 
noeg tezelvertijd  om u it te roepen : 
«E r zal geen man worden afged an k t!»

Hoeveel tienduizenden zijn  er niet 
reeds afgedankt op dit oogenblik en 
w ie gelooft er dat er in de toekom st 
geen afdankingen meer gaan  gebeu
ren?

De Standaard bindt opnieuw al de 
kat de bel aan :

«In 'de g roo t9te geheim zinnigheid 
worden op dit oogenblik ta l van be
lan g rijk e  benoemingen tusschen het 
vooraanstaand personeel van de Na
tionale M aatschappij van Spoorwegen 
voorbereid.

M eer dan honderd am btenaars ont
vingen nam elijk  begin M ei een zoo
gezegd vertrouw elijk  schrijven w aar
in zij vriendelijk  verzocht worden hun 
besch ikbaarstelling aan te vragen. 
W eigeren  zij op dit beleefd verzoek 
in te gaan , dan zullen zij zich nood
gedwongen verplicht zien plaatis te 
maken voor de v leet «vriend jes», aan

w ie onder den ifrvloed en op bevel van 
de Loge en van de anti-V laam sche 
caste, onverw ijld  heel de leiding van 
ons N ationaal Spoorwegnet dient toe
vertrouwd !

Nog nooit heeft het Spoorwegper
soneel zoo’n w illekeu rig  optreden te 
zijnen opzichite gekend en het v raag t 
zich dan ook af w at er van de «rech
ten» der bij de stich ting  van de «N a
tionale M aatschappij» in di-enst zijnde 
agenten, g aa t gew orden?

Het \wrdt hoog tijd  dat men zich in 
de K athoiiek-V laam sche middens om

I het lot van de meer dan 100.000 spoor- 
wegm annen g aa t bekommeren.

V roeger — alhoew el herhaaldelijk  
het tegenovergestelde beweerd wordt
— was alle w illekeur bij benoemingen 
en bevorderingen u itgeslo ten  en w ist 
ieder «goed» agen t waarop hij recht 
had en w aaraan  hij zich mocht ver
wachten».

1. De aanvraag  moet gesch ieden  bij 
aangeteekenden brtet g e lr rV ^ '^  ,In.cï
2 fr. 10 en toegezo*den aam >̂e
terie  van N ijverheid, Arbe*ä S p ec ie  
Voorzorg (D ienst van de 'ït^PüdkVippc 
"Woningen). f

2. De premie wordt n iet j<̂ fcg;3Send 
voor het verbouwen van hfcnv^i-

3. Personen die aansprsfril^ tnakfcïf 
op de premie voor een woonf^iis dat 
ze opgebouwd hebben sedest den 16 
M aart 1926 zullen een aanv ilaag  moé
ten inzenden voor den Ie J i^ i Î92S.

4. Die die reeds een' aanv^faag in 
stuurden en die daarvoor een fium mer 
hebben gekregen , moeteV him aan
vraag  niet herniemven.

5. Daar al de a an v rag e «  zdrgvuklig  
w’orden onderzocht en n aa r g e la n g  hun 
datum van inzending is h fct noodig ze 
te laten vergezeld gaa(n poor aanbe
velingen.

6 . Personen die naar hoifegeitvörmdd 
M inisterie schrijven over de prem ie 
die ze aangevraagd  hebbeji, iv orden 
verzocht in al hun b rie fw isse lin g  het 
inschrijvingsnum m er t é  vlerifteldert dat 
hun werd toegekend. H et ook in 
hun belang dat ze telkfenmale en gt»e<1 
leesbaar hun naam en adres opgevers 
met nummer en straa t.

7. De premie kan m aar uitbetiaajid 
worden na dat a l de ter zake ve*- 
eischte form aliteiten vervuïd zijn  eif 
nadat de belanghebbenden c*p afdrjen- 
de w ijze hebben bewezen dat de h o 
ning neelem aal voltrokken is.

8. Er wordt aan de personen die 
geld moeten leenen voor het u itro e 
ren van hun bouwplannen aanbev£l«n 
zich bij voorkeur te wenden to t <e 
kred ietinstellingen aangenom en (Qodfc" 
de A lgeireene Krediet Spaarkas om
dat de premie zou kunnen gew eigerd  
worden aan personen die hun toe
vlucht zouden genomen hebben tfct or
ganism en w aarvan de ontleetfiings- 
voorwaarden zouden geacht woorden 
al te zw aar te zijn.

FAniLIEZIEHEBOUD VOLKSBELANG
«IMMSCH HUIS ISEGHEH
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratie 
Geboorte 
Sterfte

En W* reeds m»>er dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

ECZEMA
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.

te r  en zijn droombeeld; Eene u it
vinding des duivels, 166 blz.

5. De keus des harten , 170 blz.
6 . De g ie rigaard , 164 blz.
7. M oeder Job, 167 blz.
8 Graaf Hugo van Craenhove,

172 blz.
9. De p laag  der dorpen, 175 blz. 

l'Q. Lambrecht Hensmans, 163 blz.
1 1 . De ziekte der verbeelding, 175 blz.
12. Oe tw ee vrienden; R ikke-tikke- 

tak , 171 blz.
I i f  Een goed h a r t ; Houten C lara, 
j 7 f&  blz.

I I f l«  StËEKS. — INGENAAID 7 FR. 
i 1. De i»s*ae edelm an, 188 blz.
! 2. Avand*4©ndetf, 197 blz.
! 3 . Bavo er» LJeveken, 195 blz.

4  M et w onderjaar, 195 blz.
5 H et ge luk  van r ijk  te  zijn, 185 blz.
6. Konfeig O riand; B linde Rosa,7 G erechtigheid, *ran hertog K arei,

1Q5 blz.
S. De m innezanger, %* 87 blz.
9. .Schandevrees, 190 töï-

Asbjœrnson. — V ertellingen uit het 
hooge Noorden fr. 4.50; geb 5,50 

Jo ris  Baers, — De B ibliothecaris als 
Opvoeder 5.00
De Catalogen 3,75

M. E. Belpaire. — Antwerpen voor 
honderd ja a r  5,00
August Cuppens 9,00
Constance Teiclunann 12,00
Wonderland. 8 deelen, e lk  8.00 

Steph. C laes-V etter. — S til Leven, 
Roman 16,00
V ertelsels uit het schoone H em el
r ijk  fr. 4,50; geb. 5,50

H. Cruysberghs. — Onze verlossing6,00
Louisa D uykers. — Zij die getrouw  

bleef, roman 18,00
Jo ris  Eeckhout. — L itte ra ire  Profie

len, 2e deel 20,00
Onze Priestersd ichters

fr. 7,50; geb. 9,00 
Proza van Vlaam sche P riesters

fr. 8.50; geb. 9.00 
F rancis Finn. — Diamanten ring 9,00 

Sneeuw itje 12,00
Zijn beste ja a r  11,00

Lod. Lavki. — Fonske 7,00

Z e e r b e lan g rijk .
De premie voor het bouwen van
woningen door private personen.
De woningscrisis is nog verre van 

opgelost. Het schorsen sedert 1922 van 
het u itbetalen  der premie om het bou
wen van woningen door particu lieren  
aan  te moedigen heeft de oplossing" 
van de crisis zeer vertraagd .

Den 31 December 19^0 werd eert 
s ta tis tiek  over de hu isvesting onge
m aakt voor 109 gem eenten van het 
land met meer dan 10000 inwoners en 
vertegenw oordigende 42 t.h. van de 
totale bevolking

U it deze sta tis tiek  bleek dat 11.800 
gezinnen in slechte voorwaarden ge
huisvest waren.

Er is sedert dien zoo w ein ig  ver
betering aan den toestand gekomen 
dat de S taa t e indelijk  tot het Inzicht 
is gekom en dat het bouwen van wo
ningen door particu lieren  weerom 
dient aangem oedigd te worden.

De prem ie van voor 1922 wordt dus 
weerom ingesteld.

Intusschen mogen de belanghebben
den hun aanvraag  reeds indienen onder 
de volgende bepalingen en voorw aar
den :

IV8 HEEKS. — INGENAAID *  ■¥%•
1. i^enige bladzijden uit het boek der , 
natMur, 294 blz.

# De kwaal des tijds, '283 blz.
5 . |&îoi>derliefde, 280 blz.
4 . rBsiavia, 268 blz. n
.5. D<?„b o e r e n k r i jg ,  307 blz.
6  Ev-a-ard T’Serclaes, 264 blz.
7. VateHÉlK 271 blz. _
;g. G esch ied t««» m ijner jeugd , 310 blz 
*9. 0 e  jonge \"louter, 310 blz.

1*0. Met waskëçi be'eld. 255 blz.

V* REEKS. INGENAAID 9 FR.

1. De geldduivel J *?2 blz- . . .
2. De burgemeester 3\"'n Luik, 347 blz 
.3. Simon Turchi, 32Ö b.1 z-
4. B ella Stock, 317 'blz. 
fi. Geld en adel, 315 hk..
6. De burgers van Darfeijfen, blz.
7. De koopman »an Antwerp&n»
377 blz.

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

10. Het ijzeren g r i ' f ,  317 blz.
11. De oom van Felilx Roobeék, 315 bï*
12. De schat van Feit,? Roobeek,

M 6 blz.

VI* REEK S. — INGENAAID 10 FR.

1. De Le&uw van V laanderen, 428 blz
2. H lsdwsg en Clothildis, 483 blz.

V II REEKS. — INGENAAID 12 FR
il. De kerels «an Vlaanderen, 536 blz.
~2. Jacob van A rt «velde, 555 hlz.
217  blz.

Kinderboeken :
H. VAN „XICHELEN. SPROOKJES EN VERTEL

LINGEN UIT DEN VREEM DE I. F1EDELD1DON,

h jaak  en de  boonstaak  ( 7 ,5 0  ir g e n .  en 

9 fr. g e k a r t o n n é c r a j .

Dit zijn de twee eerste nummertjes van 
een gansche serie Sprookjes en vertellin
gen uit vreemde talen (uit het Perzisch 
en het Jayansch) overgenomen. Er zijn 
tooverachtige dingen order en de meeste 
zijn splinternieuw, wat zeker aan onze 
kinderen welkom zal zijn. De vertaling 
-te uitstekend en de mooie boekjes zijn 
met verrukkelijke plaatjes versierd.

V. D E  M E YERE , VLAAMSCHE VOLKSVERTEL

SELS : *’AN DEN ÜOUDEN VOGEL D IE  SPREKEN 

KON DE  D R IE  VEEREN VAN VOGEL VEEN . DE 

3  GEBR  EDERS EN 8  W ON DERE MANNEN, 

( l e d e r  d e e l t j e 5  f r . )

A U G . HAVER"liANSj ONS TERRARIUM  (5  fr. 
genaaid.)

Tegenhanger van h tï vroeger versche
id Aquaradum. Zeer aan te beveien aan de 
j itV fgieriae jeusd en aan onderwijzers ea 

luüVrs, die in school of in huiskamer op 
v ...iif ’'Ope en gemakkelijke wijze een

aquK T,un*

I
of terrarium willen inrichten. 

-«l e e r , d e  p e r d e  (16 fr. gen.

-------------------------------------------------------

Nieuwe geïllustreerde U itgave
DER

VOLLEDIGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat f 

Het volledig stel 58 boekdeelen, 
in eens genomen, 400 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 eisje ; De 
m oordenaar: De maagd van V laan
deren ; De brandende schaapherder; 
De grootmoeder. 113 blz.

4. Baas Ganzendonck, 142 blz.
5. De loteling, 149 blz.
6. De baanwachter, 126 blz.
7 Eene O te veel. 132bl7.
8. W at eene moeder lijden kan: Rede

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

schilder wordt, 127 blz.
10. Eene welopgevoede dochter,

118 blz.

II» REEKS. — INGENAAID 6 FR.
1 . Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Menschenbloed, 169 blz.
3. Eene verwarde zaak, 180 blz.
4. Een zeemanshuisgezin; De dich»

12.00
15.00

12.00

NIEUW I
R enier Ysabïe. — V iva Christo R ey ! 

M issiespel in 3 "bedrijven, actueel en 
boeiend. — Spanaende volkskunst.

15.00 fr.
Gaston M artens.

Het gouden Jubelfeest, 15.00
Tooneelspel in 3 bedrijven 

S in t-P ietersnacht,
Drama in 3 bedrijven.

De Groote Neuzen,
B lijspel in 3 bedrijven

I.akske, 
blijspel in 1 bedrijf 

De S terke Man,
B lijspel in 1 bedrijf 

Kermisleven,
B lijspel in 1 bedrijf,

In één bundel
P rochievrijers,

L andelijk  spel in 4 bedr. (11 h.
6 d. b ijz .) 2® prijs «N oordstar», 
S taatsp rem ie 12.00

Dorpsgezag, 3,50
B lijspel in 1 bedrijf (6 h. 4 d.)

J .  Van de Steen. — In den Tempel, 
Tooneelstukje in 1 bedrijf 1.50 fr.

H erm an Van Overbeke. — Roeping, 
Drama in 3 bedrijven 7 50 fr.
■Fantazie in 1 bedrijf. P rijs  5 fr.

Jo zef Boon. —  Van een Nonnetje dat 
wonderen Balsem  wou koopen, 

Een spel met een beetje droom en 
een beetje w erkelijkheid  in 1 bedrijf

P rijs  7 fr.
Paus Van Haegendonck, 3,50 

Tooneelstuk in 3 bedr., S taa tsp re
mie. M et dit stuk werd in 1922 ’t 
«L and juw eel» gewonnen (7h 3d.) 

L een tje uit ’t H em elrijk , 2,50 
B lijspel in 1 bedrijf (3 h. 3 d )

De Zot,
Spel van het erf in 3 bedr. S taa ts 
premie (7 h. 1 d.)

The Golden R iver, 5i00
Tooneelspel in 4 bedr. S ta itsp re - 
mie (11 h. 3 d.)

w a r l  '1 au^  n L allandschj. 
er 50 fr. > « en- '  i f r jng. en 44,50 geb )

1001 d a q  «s* jlQQl Nacht, Pe
Teyeniiang^ r .van %£ten.in tpovér- 

rijkste faataziev 311 "et v Jec!s?eeji
achtige vertelling». ♦«feeeWjijj
mogen gelezen worcK *n. Rech
het Perzische in onze v 1al over*,
De geheele verzaaieHcjJ 5 c 
beslaan.
Verholen Krachten

novellen door StephanfeC iies V. ttef 
„  ~ 12 fr- Van Duimpje en andere v*o«dere 

Kinderen j 50

In de uitgeverij EXCELSIOR «ersehenem
A. DE COF.NE, In ’s  K onings d ien st
_ _ Prijs 5 fr.
w  Raphaël RUB8RECHT

Begrippen over Ontleedkunde en 
V srrichtingsleee (2e druk)

Prijs 5 fr.
E. H. A. MONNI

G eest van den H eiligen Joannes 
Bapüsta Vicmney, P astoor van Ars

RENÉ DE CLERCQ Pn|S 4 55 fr'
Een Wijnavond bij [¥ A biepraaf
T  , . 18 fr. *Te Lanae 16 fr.

E d w . VERMEULEN
Trimards jo  fr .
Het leven onzer Franscbmans, 

l b  RODENRACH
Gudrtin, spel in 5 bedrijven, 3» 
ui te met 11 platen en handversie- 
rii-ff van [07. Sneybrneck 20 fr 

A l i c e  NA H O N
Vondelingskens 6 fr.
Op zachte Vooizekens 6 fr’.
K eurged ichten  \ ,50 fr.

G. GEZELLE 
Vlaamsche V olksvertelsels. Met ge
kleurde omslag en 5 platen. <?e»eekend 
door den kunstschilder K. Rosseeuw

4 50
Herm an HENOT 

Kempische Volksvertelsels 7,50
Van dezen bundel rijn als afzonderlijke 
deeltjes ^erkriigbaar :
Sagen u t de Kempen 4 50
Van slimmer Jan en dammen Sus 1 50
Het Tooverhf’ursje j
Kaatje de Vondelinge en andere 

vertelsels \



o e M ü  boficlü ! Gij allen die min of ir eer onderhevig 
zijt aai! b 'Stkwaien : Bro: chier. Griep 
Asthma, Keelontsteking, H- esten, Ku
chen en Fluimen, indien gij lot njertoe 

alles beproefd hebt zonder afdu* nd effi kt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dater een midcu ! isdat sinds 50jaren duizenden en dui'< nden hopn'ooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit mi Jdel :

Borstbolsem Rlari Toms, Resina zalf, icrolieiipiiieii
V olgt d e  v o l l e d i g e  b eh a n d e l in g  v o o r  z e s  w ek en w aa rvan  h e t r e g e lm a t i g  g eb ru ik  d e  d i e p s t  in g ew o r t e ld e  b o r s t  
z iek ten  u i t r o e i t  en  g e n e e s t ,  en  a ld u s  't b e s t  v o o r b eh o ed m id d e l  i s  t e g e n  d e  t e r in g  en  ’t z ek ere g e n e e s m id d e l  van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker*Specla!ist, 112, W etstraat, Brussel ASTHMfl 

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

PRIJKEN :  Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr ., Serie ran 6 weken 185 fr.

Met Oud Bier der
is gekend voor s rw trt  i e  Arend.,

't gezondste, kloekste, aangenaamste

A. Louwaege-Verstraete, Cortemarck

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

Z I J  K O ST E N  E JSK E L  4  F R A N K  ! 
U W  A P O T H E K E R  H EEFT E R  !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frissclne mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig ! Z AN N E K I N
Voor uve elektrische Inrichtingen van drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radloinsteliingen, wendt u tot 't huls

HENRI SIMOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

A ankoop, v erk oop  en  huu r van  
n ieu w e  en  ok a s ie  m o to r s .

Alle herstellingen Spoedige uitvoering

Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij St Louis
L. VERLENDE LOO

Alleenvetkoop voor Iseghem en omliggende :

S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM,§

A lle r g u n s t ig s t e  p r ijz en  v o o r  
h e r b e r g i e r s  en  k o ffieh u iz en

Naringdoeners, zoekt uw profijtj!

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

gepoederd worden met

D U L G I O R  P O E I E R
Te kooop in alle goede Apotheken, 

DE DOOS 1 ,50  FR.

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EEV ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs t 30 f rar» It

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

en nooit of nooit schadelijk is
M en ig vu ld ig e  g e t u i g s c h r i f t e n  van  g e n e z in g  z e l f s  van  g e v a l l e n  d i e  r e e d s  m ee r

dan  20 j a a r  d u u rd en .
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den hereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

M O N O
POEDERS

O n fe ilb a a r  g e n e e sm id d e l te g e n  :
Hoofd* e n  S c h e le  H oofdpijn. Z en u w lijd en , 

H evige T andpijn , R h eu m atiek , G rip p e

OMDAT
WA.AHOM ?
z ijn  d e  MONO POEDERS verk ies lijk  
dan  a l l e  a n d e r s  p roduk ten  van  g e l i jk en  a a rd  ?

zij onmiidelijk de hevige pijnen stjUen. 
zij altijd genezen daar waar a lle ander geneesmi tdeler- misluk» 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestai de voornaamste feneesheeren voorbeschreven 

worden, om hunne menigvuldige g^nezirg^n, zelfs in de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunuen aangenamen s naak, door de raoeilijkst«- 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 12 pakjes 4.50 fr.
in doozen van : 25 pakjes 8,00 fr.

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

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

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

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

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

E ierkleursel voor broodbakkers.
In 't groot SUIKERHANDEL l n ’t klein
Bijzondere Rrljzen voor Voortverkoopers

P I A N O S
B. Van Hyfte

Gent, Nederkouter, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek vaa België en ook de 
goedkoopste.

A ltijd  k eu s van  100 to t  150 p ia n o s .

•7

a i t  ?£ ST P.A#T jftp, MTWERPEN .

g iöE D V E fflO ilK
VCCR BRAND,HAARWORM I 

BAARDZIEKTE , ’JO/fTTC i«  a l l e  ANDERE

V E L Z IE K T E N ,jpm------  i i i • i i il nmr—oj
TE VERKRIJGEN 

Ie 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, 
Vioien, Mandoiinen enz.
—: All“toebehoorten :—

VOOR u w

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

<1. LEfEUESE - KUVSEITIDYT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

M agaz ijn  van  k leu ren  en  v e r n is s e n .  
Gro o te  k eu s van  s p o n s en  en  z e em v e l len ,  
m atten , ta p ijten , t r a p lo o p e r s  en  k arpetten

Trouw e bddisnlng Lage prijzen

voor het zuiveren van ’t bloed
G 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 i s la g ,  p u ls t en ,  s p e en , g e m i s  aan  e e t lu s t ,  . 
v e r s t o p p in g ,  d r a a i ïn g en , g a l ,  s l i jm 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,

P r i js  4,50 fra n k  P r i js  4 ,5 0 jrank

M EEN EN

P r i js  4,50 fra n k

Hebt g i j  p i jn en  in  d e  len d en  ?
K un t g i j  m o eilijk  o j  p ijn li jk  

uw  w a ter  m aken  ?
Is uw  w a ter  t r o e b e l o j  t e  s te rk  g ek le u r d  ? 
Lijnt ij i j aan  j i c h t ,  h eu p  o j  l e n d en ji ch t  ? 

Z ijt g i j  d o o r  R heum atiek  g ek w e ld  ? 
Zijn uw e v o e t en  g e z w o l l e n  ?

Is g e h e e l  uw  lich a am  o n t s t e ld  
d o o r  e e n  vu i len  b r a n d ?

? 7
D it a l l e s  z ijn  d e  z ek ere  

k en teek en s d o t  uw e  
Nieren, Blaas of Lever
ziek elijk  zijn  en  g i j  z o o h a a s t  

® m og^ lijk  uw  to ev lu ch t  m o e t  ® 
n em en  to t e e n e  e r n s t i g e  en  
n a u w k eu r ig e  b eh a n d e l in g  m et

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Ollebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin 

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

«OOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

V oor u w e

Sloven, Kachels en easvuren
w en d t u to t

Germ. Gtieftiere-Duych
Roeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn 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.

Q az in r ich tin g en  Zink & L oodw erk  
S p o ed ig e  b e d ien in g  M a tig e  p r i jz en

Schoenmagazijn 

I. uandenheroiie-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote k'-usvan mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

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

D *ells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het huis gelast zich met herstellingen.

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijbanken: Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen :

B ru g g e ,  C rom beke, P o p e r in g h e ,  
H arelbek e, M oesk roen , T h ielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Hnndelsbank-Noordatar.

Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

BIJHUIS TE  ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

?
■ ■ ■ ■

Waarom hoesten al« BORSTP1LLEN LALEMAN 
U radikaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn l(Jden als CACHET

TEN KEPHIL die doen verdwenen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst

ziekten als DROSELS BORSTBALSEM 

der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

Waarom zelf ziek of zuchtig 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

(bt) de Gendarmerie)

I
M en d r a a g t  ten  h u iz e Telefoon  63

KOSTRIJHSCIIE BOUUI-

BUREEL :

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. Sj.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  bn  B est e kk en  

voor 't bouten van nutzen, v ilü 's , 
fabrieken, enz.

—  Al l e r h a n d e  ^ e r zh k b r in q h n  —  

B ran d • Leven > Ongevallen
GELDLEENINGEN

op vaste eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

Drukkerij « Volksverheffing * Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

los VI Meepfl werd

>u

’t W as ’s avonds half elf, toen Janus 
net K okkert den hond, aan boord 
wam. De onderofficier van de wacht 
n het heele wachtsvolk keken hem 
iet groote oogen aan. W ant zie, ...de 
lo ttig e  was nüchteren !
«W el heere, Janus ! hoe kom iij zoo 

roeg aan boord... Scheelt er w at 
^n »
«Of me w at scheelt ? R aak t het 

? Hé ? ... W at k ijk  je lu i me alle- 
aa l raar aan ! — Heb ik  w at van je  
in ? Is dat nou zoo raar, dat ik  voor 
enkelen keer ook eens op z’n groote 

i ’s m anier aan boord kom ? — Hm ? 
Is dat zoo raar  ? ... Nou, dan moet 
er m aar aan wennen, hoor».

Twee avonden na e lk aar hetzelfde 
fereel en dezelfde verbazing.
Den derden avond beproefde Janus 
«a llu res» aan te nemen van iemand, 

in hoogst beschonken toestand 
V keert; doch dit ge lukte hem niet. 
;«Neen, Jan u s !»  zeiden ze, «w e mer- 
,n het w el, m an ; je  m ankeert niks, 
,o r» ;... En ze begonnen hem te pla- 
;n, «dat hij vroom geworden w as», 

«dat hij naar de dominés liep». 
,anus loopt met den B ijbel in zijn

nés» ' Î&imtËÊS&SËSu

zak».
Eenige dagen la te r zag  men deu 

«m ottige», met een van zijn vrienden, 
( achter een lijk staa ts ie  loopen; beiden 

gekleed in «po letiek», lange zw arte 
ja s  en hoogen zw arten  hoed.

W ie dat was, die vrouw’ die daar 
werd begraven?

't W as, of er een glim lach speelde 
op het g e laa t van de d ragers, en zelfs 
de bidder, die er vóór liep, had iets 
e igenaard igs in zijn gezicht. De men
schen op de s traa t bleven staan, en 
fluisterden met elkaar, en wezen met 
den v inger... «D aar g aa t er een van 
het luchtige h art» ...

In den avond van dienzelfden dag 
zat Janus met zijn vriend in een «zoo
genaam d» woonkam ertje, in een van 
de arm oedigste steegjes van de plaats.

Janus zat bij de kachel, zijn vriend 
tegenover hem, en K okkert, de hond, 
tusschen beiden in ; ouder gewoonte 
met zijn neus bijna in het vuur.

«K ijk» zei Janus tegen  zijn vrieud, 
« ’t was aard iger, dacht ik bij me zelf, 
dat er nog een tweede achter het lijk  
liep ; één, dat staa t zoo onnoozel...

Hoe ik met haar in kennis kw am ? 
W el, man, dat zal ik je  vertellen. Ik 
kwam  hier op ’n avond voorbij, en 
toen was er ’n heel spektakel ; de heele 
buurt op de been, en de policie er ook 
bij.

Ik ze^, w at ’s hier te doen? O, ze i
den ze, in dat kam ertje  daar woont een

w ijf  ; en dat mot er u it, omdat ze de 
huur niet betalen kan.

Zoo, zei ik, dat gebeurt wel meer.

J a , zeien ze, m aar ze lig t op d’r bed, 
en ze heeft ’n kind van een w eek of 
wat.

Zoo? zeg ik, dan is het ja  ’n sm erige 
streek, om ’n schepsel zoo m aar mid
den in den w in ter op de s traa t te ze t
ten. ■'

M aar toen kwam  er zoo’n soort van 
'n meneer naar voren, met ’n lange 
ja s  aan en ’n hoogen hoed op z’n 
hoofd; dat was de man dien de boel 
aanging, ’t W as zoo ’n uitgedroogde 
ouwe Iccrel. H ij vertelde zooveel als 
dat het zoo erg  niet was, omdat h et... 
zij was e igen lijk  m aar... ’n

Ik zeg, z o o . . .  «H m ...»  «O nzedeliik», 
zei de k e re l...»  Onzedelijk, zoo... En 
mo'je daarom zoo’n arm schepsel, zoo 
m aar midden in den w inter op de 
s traa t ze tten ... Hoeveel mo’je  heb
ben... «Zooveel», ze id ie ... «Zoo» zei 
ik ... ( ’t trof, nogal g e lu k k ig : ’!< had 
net mijn traktem ent g ek regen )... 
«Zooveel, zoo», zei ik ... «Nou. daar 
heb je  st, ouwe lee lijke tamboer-m a- 
joo r... En dat heb je  op den koop toe», 
zei ik, en toen sloeg ik hem z’n hoed 
over z’n oogen.

Toen kwam  ik hier binnen .. Arm 
schepsel! — D aar lag  z e .. .  Op een 
beetje s tro o ...; en d’r kind kad ze bij 
z ich ... Ze jeuzelde zoo w at van dit en (

' i

van d a t... als dat ze ... «Nou» zei ik 
teugen d’r :  « je  mot met mij m aar 
geen komplementen maken, w ant ik 
ben ook m aar ’n sm erige k e re l... Ik 
w'eet wel, hoe de vork in den steel 
z it ... Hou je  gedekt ..»

Ja  en nou... Nou is ze dood. — Ver
leden Donderdagnacht ; tegen dat het 
zoo w at licht begon te worden.,.

Ik deed de blinden open... en toen 
draaide ze haar gezicht zoo’n beetje 
naar het lich t..., en ze riep mij nog 
even... «M ottige ,» zei ze ... «H m » zei 
ik ... En toen keek ze naar het k ind ... 
«Hou je  gedekt», zei ik ... «de zaak  is 
in orde».

En toen... Toen... J a , toen g ing  ze 
dood.

(Een pauze : De m ottige k ijk t in het 
vuur).

Nu heb ik  dat ouwe w ijf gehuurd, 
dat daar achter de tafe l zit, om dat 
wurm groot te k r ijg en ..., w ant daar 
heb ik geen verstand v an ; m aar dat 
kost geld, zie je , ;  en daarom ... nou 
koop ik ’s avonds voor niet meer dan 
tw aalf centen jenever..., en dan doen 
ik er voor de helft w ater bij, en dat 
zuip ik op.

En nou dacht ik bij m ’n e ig en : ’t 
was aard iger, als er tw ee achter het 
lijk  liep en ...; een, dat s taa t zoo on
noozel... W ij ben d ’r niks minder om, 
dat we d ’r achter geloopen hebben; 
w at zeg  j i j?  ~  J i j  bent geen haar 
beter dan ik.

Heb ik  g e lijk  of heb ik  geen g e lijk  ?
Een ja a r  of w at la te r zat Janus 

m et zijn vriend w eer bij de kachel... 
K okkert, de hond, sprong tegen  hem 
op en w as jaloersch op het kind, dat 
op zijn  schouder zat en bozig w as 
z ijn  oude haren in een schrikke lijke 
wanorde te b rengen ; iets, w aarin  de 
«.mottige» dol veel p lezier had,

«A ard ig , h é ?»  zei hij tegen  z 'n  
vriend. «A ard ig , hé? Nou stil, hondje; 
K okkert moet n iet zoo jaloersch w e
zen. Kan j i j  dat nou n iet hebben, dat 
de baas dat d ing op z ’n schouder 
heeft? .. . h é ? ... nou! s til hond!

«Nu moet je  me niet zoo aan m’n 
haren trekken ... ze trek t je  regu lier je 
haren uit je  hoofd. — Vader, zeit z e ; 
aa rd ig  hé ?»

(Een kleine pauze).
«Ik  heb tegenw oord ig ,,, aan  z e8 

centen jenever genoeg».
Tot zoover... g in g  de bekeering van 

Jozef Janus Rechtsom,

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich 

op ons blad

Artistieke Prentenboeken
Albumformaat, gekartonneerd 

Jenny  DE BLOEM E.
De Water k indertjes. Een sprookje van 
twee heel kleine kindertjes. Gekleurde 
platen 27.00

Alfred  LISTAL.
Wat L isette droom de 15,—

Gouden R egen  i s t__
't Is lan g g e led en  15!—

Andere mooie Prentenboeken.
Annie HOMAN.

Qrieksche Sagen voor kinderen  7,50 
Het nieuw e Dierenboek

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

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

denis, Ingenaaid 4 ,—
P let d e Sm eerpoets, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
Hanna d e S loddervos, groot formaat 

gekartonneerd 12,50
Kan. Amaat JOOS.

KLEUR- EN TEEKENBOEKEN. 
B on ten  Blauw, kleurblok fr. 4 ,SO
De B riefkaartenschilder, reeks van’ 4

boeken. Per deel 3 ,. 
Ons Teekenboek, recks van 4 boeken ’
„  , „  , per deel 1,80
Briefkaartenkleurboeken, per deel 1,80

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


