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Aan Volksvertegenwoordiger Vos, dia met hem een onderhoud had in de gevangenis te Leuven, verklaarde Dr Borms :“ Ik zou de stemming van de militaire ontwerpen beschouwen als een nationale ramp voor Vlaanderen. Die ramp moet eerst en vooral worden atgeweerd.,,
De boodschap van Dr Borms is een order aan alle afdeelingen en strijdgenooten, om met vertiendubbelde kracht hun 

propaganda tegen de militaire wetsvoorstellen en het laf verraad van den katholieken Vlaamschen Kamergroep door te 
zetten. ______________________

Op de Barrikade
Elk kent in ’t Vlaamsche land de 

geschiedenis van de barricade. Meneer 
Van Cauwelaert, door Gods genade en 
zijn gelukkige sterre thans burge
meester van Antwerpen, zou de eer
ste op de barrikade staan; indien, na 
den oorlog, het Vlaamsche volk zijn 
volle recht niet bekwam.

Van barrikaden is evenmin spraak 
geweest als van rechtsherstel voor de 
Vlamingen. En daar niemand voor 
den slimmen burgemeester van Ant
werpen een barrikade heeft willen op
richten, zoo kon hij ook niet er op 
klauteren.

Hij had wel beloofd de eerste te 
gaan op de barrikade, maar had niet 
beloofd die met eigen handen op te 
werpen,

In de Kamerzitting van den Don
derdag, 12 Juli hebben ze hem dat in 
de Kamer eens ferm ingepeperd.

Toen de eerste minister voorstelde 
op de dagorde van de volgende week 
te plaatsen, de bespreking van het 
nieuwe legerstatuut, deed hij dat na 
zijn meerderheid, dus ook de kath. 
Vlaamsche Kamergroep, geraadpleegd 
te hebben, natuurlijk.

Er ging een geroep en gehuil op 
dat hooren en zien vergingen.

Er was immers overeengekomen 
dat, na de begrootingen, dadelijk de 
amnestiekwestie zou besproken wor
den. Huysmans had van Jaspar de 
stellige belofte gekregen dat het ge
beuren zou.

Maar Jaspar had klink getrokken. 
Hij was trouwens nog altijd in zijn 
recht: de begrootingen zijn niet af
gehandeld 1

Het voorstel der regeering lokte 
een geweldige bespreking uit ; er was 
electriciteit in de lucht van de Kamer.

Jaspar antwoordde aan Wauters, 
die dikke steenen in zijn hof had ge
worpen. Die steenen kon Jaspar niet 
allemaal terugsmijten en zijn argu
mentatie tegen de te zware blokken, 
was zeer flauw! Toch juichten de ka
tholieken onstuimig toe.

De eerste minister, blies zijn flauw 
vrouwenstemmetje op en was zeer uit
dagend, zóó uitdagend dat sommige 
socialisten het op de zenuwen kregen 
en erge beschuldigingen tegen hem 
uitbrachten. Brunfaut werd tot de or
de geroepen. Hubin stond op het punt 
het te worden, maar krabbelde twee 
stappen achteruit .

Vos kwam aan het woord en joeg 
Van Cauwelaert, die braafjes een dos
sier doorbladerde, uit zijn hoekske, 
naar de... barrikade.

Hij verkocht er wat bombastige fra
gen ; smukte zichzelf en zijn vrienden 
met pauwenveeren en meende waar
lijk aat hij de groote man van Vlaan
deren was : DE DEP DE ARTE VEL
DE !

Maar Staf De Clercq kwam van aan 
den ommedraai, pakte den pochhans 
met zijn sterke handen van Brabant-
schen Pajot in de flanken en slingerde 
hem van de barrikade af na met een 
ruwen borstel geschrobd te hebben 

Wat zegt over U de Katholieke VI. 
Landsbond? Wat zegt over U de VI. 
Legercommissie? Wat zegt over U de 
Vlaamsche Oud-Strijdersbond? - 

Gij weet het niet? Wij weten het! 
En met zijn «klikken en klakken» 
vloog hij van de barrikade !

Eckelers kwam hem daar zijn zalig
heid geven en Huysmans, grinnikend 
en kalm, gaf hem eenige bittere pillen 
tegen de «onpasselijkheid» die in aan
tocht w as!... é

Wij kunnen gerust verklaren dat 
Van Cauwelaert een deerniswekkend 
figuurtje sloeg en al kwam Jaspar hem 
troosten en hem waarschuwen dat hij 
den moed er diende in te houden!... 
’t Ging niet, niet !

De heele katholieke Vlaamsche Ka
mergroep was even ontredderd als 
haar leider.

En als hun zóó gepast werd ge
vraagd: Wie onder u heeft ooit een 
aktivist bezocht in de gevangenis ? 
zwegen ze als vermoord ; één alleen, 
Marck, wou even protesteeren; maar 
ook hij bukte weg.

«Het waren Vlaamsche katholieken; 
«het waren uwe vrienden: Gij hebt 
«ze de hand niet durven drukken ; gij 
«hebt ze niet durven bezien ; omdat 
«ge schrik hadt van uw meesters te 
«Brussel ! »

Als ge zulke roggestuiten met een 
zieke maag moet verteren, zoudt ge 
wel van uwen «sussen» draaien en is 
het al heel veel wanneer ge, zooals 
De Clercq zei : «Door de openingen 
van den muilband die u is aangesnoerd 
nog even brommen kunt !»

Als Eeckelers aan de Vlaamsche ka
tholieke Kamergroep vroeg: «Hebt
gij de zaak van amnestie verkocht aan 
minister Jaspar?» hebben ze maar heel 
flauwtjes gejankt en dadelijk weerom 
gezwegen op een korten zenuwachti- 
gen wenk van den eersten minister !...

W aarlijk die menschen zijn bezig’ 
niet alleen met het Vaamsche volk, 
bij klaarlichten dag en schaamteloos, 
vlak in 't gelaat, uit te lachen en el
lendig te foppen ; maar het beetje ge
negenheid dat ze nog bezaten vergooi
en ze voor ’t plezier van Frankrijk, 
van een gehate en hatelijke militaire 
kaste, van een hoop smousachtige, 
Joodsche bankiers !

Ze zijn bezig zichzelf te verzuipen; 
beter dan ooit werken ze onze plan
nen in de hand !

L. Vaa op d«a Bosch,
volksvertegenwoordiger.

Een uiaamscMion. dagorde naar ons nart
Ter gelegenheid van de «blijde in

trede» van Prins Leopold en Prinses 
Astrid werd over heel West-Vlaande
ren hieronderstaanden oproep ver
spreid :

W IJ ROEPEN OP !
De leiding van het K.V.N.V. West- 

Vlaanderen, roept al de Vlaamsche 
Nationalisten van West-Vlaanderen 
op naar Brugge op 15 Juli, vóór 10 u. 
's morgens. — Wij zeggen vóór 10 u, 
Waarom ?

Om daar de Belgische Kroonprin
sen die te Brugge nun blijde intrede 
doen, op waardig-Vlaamsch Nationa
listische wijze te begroeten.

De wachtwoorden zijn :
L Zich met de grootste tucht, dicht 

opeen scharen, schouder aan schouder, 
óp den doortocht van den stoet.

2. De prinsen begroeten met de vol
ledigste stilzwijgendheid.

3. Geen enkele kreet mag geuit wor
den. Beschouwt al wie roept als niet 
tot de onzen behoorend.

4. Streng verboden van gelijk welke 
wapens mede te brengen.

5. Elke uitdaging tegenover gendar
men of soldaten streng verboden.

6= Opletten voor alle tiitdagings-

agenten, zij wezen Belgicisten of com
munisten.

Het VI. Nat. West-Vlaanderen moet 
zich herinneren dat het Belgisch Ko
ningshuis het over zijn hart niet kon 
krijgen de VI. idealisten uit het gevang 
los te laten :

noch bij ’s konings zilveren bruiloft; 
no«h bij de blijde intrede der Kroon

prinsen ;
noch bij de geboorte van ’s prinsen 

eerste kind.
Geen enkel Vlaamsch Nationalist 

mag Zondagmorgen thuis blijven. 
Gansch België houdt Zondag de oo
gen op*West-Vlaanderen gericht.- 

Dit is nu een uur van de daad. Be
wijst nu eens, dat uw Vlaamsch Natio
nalisme geen woordenkramerij is, 
maar tuchtvolle strijdactie.* * *

Wij stellen graag vorm, toon en in- 
houd als een voorbeeld voor alle an
dere gouwen. Zonder naar den uitslag 
te zien erkennen we de methode door 
West-Vlaanderen in deze gebruikt als 
de geschikte om onze troepen stilaan 
maar degelijk op te voeden tot plicht
bewuste en daadvaardige strijders 
zonder te vervallen In anarchistische 
huilebalkerij.

De Katholieke Vlaamsche landsbond eet z’n eigen wonrden, 
krabbelt achteruit en brengt hulde aan de verraders der Vlaamsche 
legerafdelingen ert de leveranciers van onze Vbamsch*" jongens aa^ 
den Franschen militairen staf: 'de heeren Van Cauwehert, Poullet 
en C°. .1

Welke is de geheime macht waarvoor die man
nen zwichten en bukken, zichzelf bij elke gelegen

heid verloochenen om de plannen van financiers, 

militaristen, franskiljons of konservatieven te die

nen ?

M. Van Cauwelaert en zijn vrienden 
op den rooster

He houding van de Vlaamsch-Nationalisten
KAMERZITTING VAN 12 JULI 1928.

Wij lezen in «DE STANDAARD», 
van Zondag 15 Juli :

Een volksvertegenwoordiger heefi 
Donderdag 12 Juli, in de Kamer| t ij
dens een bespreking over de dagorde, 
gewezen op de moties van den Katho- , 
lieken Vlaamschen Landsbond di 
afkeuring zouden zijn voor de h 
van de Katholieke Vlaamsche K; 
groep en inzonderheid van den:
Van Cauwelaert in zake de legerf 
richting.

Indien dit bericht juist is en 
zoo verre het de taalregeling in 
leger betreft, moeten wij 
ring beslist tegenspreken, omdat zij 
op een grove verwarring berust.

De Katholieke Vlaamsche Lands
bond heeft verklaard dat het regec- 
ringsontwerp volstrekt onaannemelijk 
is. Hij vroeg tevens aan de katholieke 
Vlaamsche Kamerleden : «Dat zij
werkdadige, praktische voorstellen 
zouden doen die het princiep van den 
Katholieken Vlaamschen Landsbond 
(in zake taalregeling in het leger) ver
wezenlijken, namelijk : Vlaamsche le- 
gerafdeelingen met de onontbeerlijke 
bijkomende hervormingen der gewes
telijke werving en indeeling volgens 
de taalgrens en der splitsing van heel 
het militair onderwijs».

De katholieke Vlaamsche Lands
bond heeft niet opgehouden bij de ka
tholieke Vlaamsche leden der Midden- 
afdeeling aan te dringen opdat in die. 
richting- zou gewerkt worden. Zijn af
gevaardigden hadden op Donderdag 
5 Juli -een langdurig onderhoud met 
die katholieke Vlaamsche Kamerleden,

tijdens hetwelk de wijzigingen, door 
hen in de Middenafdeeling gebracht, 
aan het regeeringsontwerp grondig 
werden besproken.

De Katholieke Vlaamsche Lands
bond verklaart hierbij :

1. Dat de aangebrachte wijzigingen, 
zoo zij geen volledige voldoening ge
ven aan de gestelde verwacht ingen, 
nochtans het regeeringsontwerp op 
essentieele punten gunstig verbeteren j

.Dat die wijzigingen een merkelijke 
•vooruitgang zijn en ontegensprekelijk 
‘voeren naar de verwezenlijking van 
het princiep gesteld door den Katho- 
$tékeV Vlaamschen Landsbond ;

Dat de handelwijze van de oppositie, 
die thans enkel een negatieve politiek 
nastreeft, belet in de huidige omstan
digheden meer te bekomen ;

2. Dat hij de houding der katholieke 
Vlaamsche Kamerleden en inzonder
heid dev heeren Poullet en Van Cau
welaert: bewondert en goedkeurt en 
hun hulde brengt en dank zegt voor 
hun werking;

3.Dat hif zijn vertrouwen in de Ka
tholieke Vlaamsche Kamerleden on
verminderd behoudt, en voorts blijft 
rekenen op hun toewijding en kracht
dadigheid om de verbeteringen die nog 
zullen voorgelegd worden, te verwe
zenlijken.

Hadden we geen gelijk ons hierbo
ven af te vragen aan welke machten 
de leiders der Kath. Vlaamsche bewe
ging gehoorzamen om op zoo korten 
tijd zoo plat hun woorden in te trek
ken ?

Bedrogen en verkocht
K o m t e r  k o rte re n  d ie n stp lich t ?

Op 44.000 soldaten zullen er 14.000 
acht maand dienen, de anderen 10, 12 
en 14 maand.

ZAL HET LEGER MINDER 
KOSTEN ?

80 miljoen per jaar meer om deze 
die langer dan 10 maand moeten die
nen te betalen. En dan krijgen die jon
gens nog maar ’n aalmoes.

ZAL DE VLAMING ER ZIJN 
RECHT HEBBEN ?

Neen, duizendmaal neen !
De koloniale soldaten, zooals de ne

pers, Senegaleezen, enz., die in de 
Fransche en andere legers dienen, 
worden in hun eigen taal gekomman- 
deerd ;

De Vlaming in een vreemde taal !
Er worden VI. kompagnies voorge

meld, waarin de officieren voort zul- 
’en bevelen, schrijven en wrijven in 
Set Fransch.

WIE ZAL DIEN LÄNGEREN 
DIENSTPLICHT EN DIE 

VERMEERDERING VAN KOSTEN 
STEMMEN ?

Al de liberalen en al de Staatskatho- 
Heken !

ZULLEN DE MANNEN LIJK 
VAN DIEVOET, VAN SCHUYLEN- 
BERGH, JAN VAN DEN EYNDE, 
DE BETHUNE, ALLEWAERT, VAN 
HOECK, CATTEEÜW, RENE DE 
BRUYNE, GOETGEUER, MARCK, 
VAN ISACKER, ENZ. DIE ACHT 
EN ZES MAAND AAN HUN KIE

ZERS BELOOFDEN, OOK DEN
LÄNGEREN DIENSTPLICHT 

STEMMEN ?

Vast en zeker ! Zij zijn zoo blij te
mogen gehoorzamen aan Jaspar, de 
knecht van Francqui, dis vroeger hun
nen vriend Poullet van de minister- 
banken hebben weggejaagd.

WIE ZAL NU STEMMEN 
TEGEN DE ZOOGEZEGDE VER- 
VLAAMSCHING VAN HET LEGER, 
EEN AALMOES, DIE EEN HOON 

IS VOOR DE VLAMINGEN ?
Een gedeelte der Staatskatholieke 

Walen en franskiljons, de liberalen en 
een gedeelte der socialistische Walen! 
WAT KAN NU DE UITSLAG ZIJN 

VAN DAT ALLES ?
Dat den längeren dienstplicht en de 

vermeerdering van uitgaven zal ge
stemd worden en misschien wel « de 
aalmoes aan de Vlamingen » zal ver
worpen worden.

HOE IS HET TOCH MOGELIJK 
DAT DE ZWARE TREKPAARDEN 
VAN HET VLAAMSCH-BELGICIS»

ME MET VAN CAUWELAERT 
AAN HET HOOFD ZOO LAM EN 
ZOO TAM DE VLAAMSCHVIJAN- 
DIGE FINANCIERSREGEERING 

VOLGEN EN ER VOOR BUKKEN ?
Omdat het meerendeel onder hen 

gunstenbedelaars zijn, die liever voor 
zieh self zorgen dan voor hun volk!

Dr Vandeperre schreef eens, in 1823, 
in «De Standaard» dat de katholieke 
Vlaamsche Kamergroep onder andere 
saâm^esteld was ÜIT LEDEN VOOR 
WIE DE BELANGLOOSHEID NIET 
ALTIJD DEN DOORSLAG GEEFT.

Het is geen geheim voor niemand.

De heer Vos !
Wanneer de eerste minister zoo 

aandringt op de dadelijke stemming 
over de militiewet, zijn wij ervan over
tuigd dat hij niet zeker is van zijne 
meerderheid en dienvolgens ook niet 
zeker dat hij binnen een paar maanden 
zijn voorstel er zal door krijgen, wan
neer men den tijd heeft om de bevol
king in te lichten over deze wet.

Wij willen de goedkeuring dezer 
wet, waarvan de stemming op looppas 
wordt voorgesteld, verhinderen. En 
staan de zes leden van onze partij a l
leen, dit zal ze niet verhinderen, de 
obstructie te verwekken.

De katholieke Vlamingen maken 
van de'politieke veroordeelden de g ij
zelaars van de regering. (Bij de socia
listen : Zeer wel !)

Wij verklaren hier dat zij, die in de 
gevangenis te Leuven zitten, deze re
geling zullen aanzien als een maneu
ver waar achter de Vlaamsche Kamer
groep zich wil verschuilen.

Daarom herhalen wij ons voorstel : 
de amnestie in behandeling te zien ko
men vlak na de begrootingen.

De heer De Clercq :
Wij zullen stemmen tegen het voor

stel van de regeering zooals de heer 
Vos heeft verklaard.

De heer Van Cauwelaert heeft weer 
eens veel rethoriek verkocht. Maar 
waarom zijn zijn-vrienden zoo slaafsch 
onderworpen aan de regeering Jaspar. 
Zoo een gedeelte van de regeerings- 
meerderheid de militaire wetsvoorstel
len verdedigt, een ander gedeelte dier 
meerderheid ziet integendeel in die 
voorstellen niet de concretiseering 
harer opvattingen.

Ik herinner niet aan de beloften van 
de katholieke Vlamingen tegenover ’t 
Vlaamsche volk. Maar ik wijs alleen 
op het Vlaamsch Legercomiteit, die 
de voorstellen van de regeering- af
keurt.

De heer Rubbens :
Is dat geen rhetoriek ?
De heer De Clercq :
Maar het zijn uwe vrienden, niet de 

onzen, en zij hekelen de militaire voor
stellen. Zoo doet ook de Katholieke 
Vlaamsche Landsbond, bestaande uit 
de vrienden van de Katholieke 
Vlaamsche Kamergroep. Die Katho
lieke Vlaamsche Landsbond stemde 
reeds herhaaldelijk moties tegen de 
voorgestelde militaire wetten.

En de Vlaamsche Oudstrijdersbond, 
waarvan vele van u lid zijn geweest, 
en wier blad ge kunt lezen wat zij 
er over denken, moet toch ook voor u 
van eenig belang zijn. En de hon
derden Vlaamsche vereenigingen, die 
moties hebben gestemd tegen de mili
taire voorstellen.

dat de heer Frans Van Cauwelaert 
beheerder werd benoemd in de «Usines 
Métllurgiques de Hoboken» waar 
Francqui voorzitter is van den Be
heerraad en dat andere, waarover wij 
later wel eens zullen spreken, denzelf- 
den weg opgaan.

WELK BESLUIT MOET UIT 
DIT ALLES GETROKKEN 

WORDEN?
1. — Dat het Vlaamsche volk be

drogen en verkocht wordt, vooral door 
de Vlaamsche Belgicisten, die zich 
voordoen als de verdedigers van de 
Vlaamsche rechtseischen.

2. — Dat het Vlaamsche volk voort 
zal bedrogen en verkocht worden zoo
lang het zijn zelfstandigheid niet heeft 
verworven, omdat zooals Devèze het 
schreef in «Le Soir», dat de verwezen
lijking der Vlaamsche rechten afbreuk 
doet aan de eenheid van het Land ; wat 
in andere woorden wil zeegen :

« De Belgische eenheid e lacht dat 
de Vlaming nooit zijn recht mag krij
gen ! »

3. — Daarom zeggen w ij *
Leve de Vlaamsche zelfstandigheid!
Weg met de Belgische éénheid I

En De Standaard zelf heeft zich, tot 
in de laatste dagen steeds verzet tegen 
de wetten van de regeering. Nu heeft 
men hun ook den mond gesnoerd.

Wij mogen dus zeggen dat er geen 
andere uitlegging aan uwe houding te 
geven is dan deze : U moet bukken 
onder de financiersregeering.

Velen vragen zich hoe het komt dat 
u zoo willoos en lam geworden zijt 
tegenover de heeren die daar op re- 
geeringsbanken zitten.

Wij zullen alleen waakzaam in het 
oog blijven houden het belang van ons 
Vlaamsche vaderland.

Als u zegt dat u de quæstie der 
amnestie zult oplossen, dan antwoor
den wij al dadelijk dat u daartoe den 
moed mist.

En wij willen dit hier in de Kamer, 
bekend maken aan het Vlaamsche 
volk !

De heer Eeckelers :
Er werd, enkele weken geleden, 

overeengekomen dat de amnestie zou 
behandeld worden onmiddellijk na de 
begrootingen. De heer Van Cauwe
laert heeft die dagorde goedgekeurd.

De heer Van Cauwelaert x
Dat is een dwaling; ik was bij die 

stemming niet hier.
De heer Eeckelers :
Ik begrijp dat de heer Van Cauwe

laert in een moeilijken toestand ver
keert ; maar de heer Van Cauwelaert 
heeft in alle gevol niets voor de ge
vangen activisten gedaan, hij dierf ze 
zelf niet bezoeken in de gevangenis 
van Antwerpen ; nu misschien hebt gij 
ze wel bezocht, maar de andere van 
uwe partij deden het toch niet.

Ik ben ze gaan bezoeken in de ge
vangenis te Antwerpen en de gevan
gen gewezen katholieke volksverte
genwoordiger Hendrickx heeft mij 
daar gezegd dat zijne vrienden hem 
den rug toekeeren. (Gerucht).

Ik wil den heer Van Cauwelaert 
eene vraag stellen: Hebt gij de am
nestie verkocht aan de regeering? 
(Gerucht).

De heer Van Cauwelaert :
Ik meende dat gij mij genoeg gendet 

om zulke vraag niet te stellen. Die 
vraag zou moeten branden op uwe lip
pen !

De heer Vos t
Gij zijt eerlijk, maar gij zijt zwak, 

mijnheer Van Cauwelaert.
De beer Eeckelers :
En waarom heb ik die vraag ge

steld ? Wij hebben bet woord gehad 
van den eersten minister dat de am
nestie zou besproken worden onmid
dellijk na de begrootingen. En nu stelt 
u voor dat de amnestie zou besproken 
worden na de legerontwerpen.
. De keer Van Cauwelaert :

Ilc wil niet dat men van de amnestie 
gebruik maakt voor andere doelein
den.

De heer Eeckelers j
Wij maken nooit misbruik van

kwesties.
Als u zegt : «Als de militaire wetten 

gestemd zijn, zal de amnestie op de 
dagorde komen», dan pleegt u bedrog 
tegenover de veroordeelden. Want u 
weet dat de militaire ontwerpen nooit 
zullen gestemd worden !

: Ik moet ten andere vaststellen dat
u nooit iets gedaan hebt om de kwes
tie der amnestie eens ter dege door te 
drijven.

Ü hebt beschikt over de mogelijk
heid om de amnestie door te drijven. 
Er waren op onze banken 78 volksver
tegenwoordigers om de amnestie goed 
te keuren.

\\ ij zullen deze zaak bij eene andere 
gelegenheid nog verder bespreken.

Met de regeering Poullet, toen de 
heer Jaspar redevoeringen hield van 
twee uur, toen de heer Taspar naam- 
afroepingen vroeg, toen hebben de ka
tholieke Vlamingen zich zoo slecht ge
dragen dat zij den heer Jaspar de re
geering Poullet hebben laten beloeren, 
en nu zijn zij de eersten om dienzelf
den Jaspar te steunen. (Toejuichingen



U IT  ONZEUSr F>IJL,KO KEH
Zeer juist.
Op een meeting te Brussel tegen de 

militaire wetsontwerpen, zei de heer 
Eeckelers :

— Men heeft beweerd, dat de ko- 
ning van de zesmaanden niet wil. De 
koning moet niet vergeten, dat het 
volk boven hem staat, en dat al de 
macht, waarover hij beschikt, juist uit 
dat volk komt !»

Die taal verdient des te meer een 
pluimje, daar we ze, sinds de leiders 
van de B.W.P. «habitués» van het hof 
waren geworden, nog al te zelden 
hoorden.

Het Vlaamsche volk moet weten.
«Ons Vaderland» brengt, bij de jong

ste Kamerdebatten, volgende kant- 
teekening :

«Indien het achteruitstellen der Am
nestie en het verraad in zake leger- 
wet werkelijk doorgaan, dan moeten 
de Fronters een lijst opmaken van ai 
de beheerraden en andere postjes, 
welke in de laatste tien jaar als he- 
rnelsch manna in de handen gevallen 
zijn van Vlaamsche Katholieke Ka
merleden.

«Die lijst moet op 1.000.000 exem
plaren afgetrokken en over gansch 
Vlaanderen verspreid worden.

«De inenschen in Vlaanderen moe
ten weten, waarom er zoo weinig in 
huis komt van de heiligste beloften 
der katholieke gekozenen».

Uitstekend idee.

Vlamingen door de politie af geran
seld te Brussel.

Tijdens de kunstavond welke ter ge
legenheid van 11 Juli in den Lyrischen 
Schouwburg te Brussel plaats had, 
had de voorzitter aan de toehoorders 
medegedeeld dat de politie van Schaar
beek, Brussel en St-Joost-ten-Oode 
iedere betooging op straat beteugelen 
zou en dat dus iedere opmarsch in 
groep met zang en muziek niet zou 
geduld worden.

Wat niet beletten kon dat_ enkele 
groepen van Vlamingen al zingende 
over de straten zijn gegaan. De politie 
hield de wacht en de groepen werden 
onmeedoogend uiteengeknuppeld. Dit 
geschiedde aan het Noord-station, 
achter de Beurs en op de Groote 
Markt in het Vlaamsche Huis.

Getuigen deelen ons mede dat de po
litie recht hardhandig is te werk ge- 
gaa,n. Enkele Vlamingen werden inge
rekend .doch naderhand losgelaten.

Dat de politie een verbod van het 
gemeentebestuur doet naleven, dat is 
haar. plicht, hoewel dan toch nog van 
haar- mag gevraagd worden" dat zij 
zich cp menschelijke wijze gedragen 
zou. Waartegen wij evenwel verzet 
aanteekenen dat is het feit dat het 
Brusselsch gemeentebestuur, ditmaal 
gesteund door de gemeentebesturen 
van Schaarbeek en St-Joost-ten-Oode, 
den Vlamingen stelselmatig het ver
bod opleggen op straat te komen. So
cialisten, communisten, fascisten mo
gen op straat betoogen. Alleen de Vla
mingen moeten tw ijgen? Die toestand 
is ondulbâar.

Aldus «De Standaard».
Van een andere'zijde vernemen we 

dat de herdenking van den 11 Juli te 
Mechelen aanleiding heeft gegeven tot 
botsingen met als gevolg vier aanhou
dingen.

Tot tweemaal toe probeerden eenige 
liberalen de Bormsfig. neer te halen 
die in den stoet van het Nationalistisch 
Guldensporenkomiteit werd rondge
dragen.

De aanvallers schijnen echter hun 
bekomste te hebben ontvangen.

Verdiend loon.

Nog de militaire voorgeoefendheid.
In «Le Soir» lazen we van den heer 

Destrée een artikel waarin hij weer 
pleitte voor militaire voorgeoefend- 
heid.

Dit laatste stelsel is al niet beter 
dan dat van de regeering en op zijn 
minst zoo militaristisch en gevaarlijk.

Onze actie tegen de militaire wets
voorstellen moet stijgend gaan naar
mate het gevaar grooter wordt.

Er is aan de stemming of verwer
ping der legerwet voor ons meer be
lang vast dan aan een verkiezingsuit
slag.

Daaróm, iedereen aan den arbeid.

Uit of in de regeering.
De socialisten slaan op de groote 

trom naar aanleiding van de leger- 
wets voorstellen...

Dat is hun recht.
■Niemand zal echter de houding ver

geten die de socialisten tegenover de 
militaire kwestie en inzonderheid den 
verkorten diensttijd aannamen toeji 
zij in de reegeering zaten.

Meenen de socialisten de gedane 
zonden te doen vergeten dan hebben 
zi:j.. gerekend zonder ons die argumen
ten te over bezitten om links als rechts 
te slaan.

Onze propagandisten mogen dat 
niet vergeten in hun persoonlijke pro
paganda vooral.

Onze pers en mis woord zou haast 
onvruchtbaar zijn indien het zich be
perkte tot overtuigde strijdgenooten. j

Deze moeten :
1. Hun blad v-oortgeven;
9 Kr de argumenten uit halen om 

•-< "ich nieuwe volgelingen te

.O st a.s. houdt te Gent de » 
-•’-.e Vlaamsche Landsbond : 

••o« te Gent.
is goéd bij deze gebeurtenis ;

' -1 de verslagen van het vorige jaar
■ ‘ d •- ’-b’a d è ré n  en de daden met de ; 

woorden tt  vergelijken.Zoo leeren we in het verslag doör > 
Pater V. Claes Voorgebracht en ver- !

schenen in «De Standaard» van 11 
Oogst 1927, Ie blz., 2e kcl. naar aan
leiding van Amnestie :

« W ij mogen thans hepen dat het 
voorstel Van Cauwelaert, dat nage
noeg alle opvattingen van den Lands
bond weerspiegelt, in de Kamer ter be
spreking zal komen.

«Het is zeker te betreuren dat het 
verlof den gang der dingen kwam 
onderbreken. Doch een Parlement ajs 
het huidige en een regeering, waarin 
een Jaspar, een Hymans, een Anseele, 
een Houtart zetelen, drilt men niet 
met dreigementen en vuistslagen op 
tafel.

«En w ij zijn de meening toegedaan 
dat voor Amnestie het «Alles of niets» 
niet geldt, dat men met alle krachten 
en middelen moet zien te geraken tot 
de ruimst mogelijke amnestie, dat niet 
zoozeer het partijbelang dan wel het 
belang der betrokkenen en hunne fa
milie in acht dient genomen, dat om
zichtigheid en takt en diplomatie ge
boden zijn om tot een degelijk resul
taat te komen.

Wij betrouwen op onze vertegen
woordigers opdat zij onmiddellijk na 
het verlof trachten het amnestievoor- 
stel op de dagorde der Kamer te bren
gen opdat zij een ruime en grondige 
bespreking zouden opzetten maar 
vooral, opdat zij alles in ’t werk stel
len om ten spoedigste de ruimste en 
beste resultaten te bekomen. Zij mo
ren op onzen steun rekenen. En wij 
houden eraan hun te zeggen ; W lJ  
HECHTEN MEER BELANG AAN 
EEN WERKELIJKE AMNESTIE, 
DAN AAN EEN REGEERINGSKRI- 
ZIS. MAAR INDIEN DE REGEE
RING EN DE ANDERE PARTIJEN 
AMNESTIE WEIGEREN, DAN 
MAAR LIEVER DE REGEERINGS- 
KRIZIS.

«Het Vlaamsche Volk zal zijn plicht 
weten te doen ».

39 * *
Zeker zou het Vlaamsche Volk zijn 

plicht weten te doen als het aan z’n 
hoofd geen leiders had die geen ge
legenheid laten voorbijgaan om aan 
lnin plicht en beloften te kort te blij
ven.

Wat zal de Landsbond er dit jaar 
op vinden

Alle vier jaar, enkele maanden vóór 
de verkiezingen tasten de mannen van 
Renkin, Carton, de Steenhault eens in 
hun kofferforts om hun gekend bladje 
«De Volksstem» dat in den mond van 
het volk geworden is «De Vuilstem» 
uit te geven.

Bii die «Vuilstem» past dus opper
best een vuil meid, die de vuile com
missies van die heeren wil ten uitvoer 
brengen. Want die heeren geven wel 
centen, maar laten hun vuil werk lie
ver door iemand anders doen.

En die vuilmeid is de heer Fieullien, 
in de wandeling genaamd «Jef zonder

Zoo schrijft hij in «De Vuilstem» 
een artikeltje om aan de menschen te 
doen gelooven dat M. De Clercq, de 
aardappelschellen van ’t leger bij open
baar opbod zou willen laten verkoo- 
pen.

«De Vuilstem» en Jef zonder g... 
geven zich uit voor kristen en katho
liek.

Is liegen misschien ook kristelijk ?
Wij zullen m. Fieullien, alias Jef 

zonder g ..., eens met-zijnen neus in 
zijn eigen vuiligheid duwen.

De Regeering stelde voor in art. 2 
der Legerbegrooting «de buiten dien9t 
gestelde voorwerpen, evenals d£ afval, 
de eetbare afval, de bijprodukten enz., 
zullen door het Bestuur van Lands
verdediging verkocht worden».

Wat beteekent zulks ?
. Dat de ongebruikte kleedingsstof- 

fen, ondergoed, oude schoenen, afval 
van voedsel, overschot der militaire 
groentenhoven enz., door het Bestuur 
van Landsverdediging zouden ver
kocht worden.

Voor de kazernes van Brussel al
leen bracht zulks in 1927 de som op 
van 52.600 fr.

M. De Clercq stelde voor : «De ver
koop van bovenvermelde voorwerpen 
en afval geschiedt bij openbare aan
besteding om de drie maand uitge- 
schreven».

Men ziet hier hoe de vuilmeid Fieul
lien ofte Jef zonder g,„ in «De Vuil
stem» liegen kan!

Doch Jef zonder g... zal moeten wat 
anders zoeken om in «De Vuilstem» 
te schrijven.

Wij doen hem een voorstel.
Daar is in den tijd een boekje ver

schenen «Blancs et Noirs», geschre
ven door hij weet wel wien!

Dat hij in «De Vuilstem» alle Zon
dagen een uittreksel uit dat boek late 
verschijnen.

Misschien zal hij het niet doen ï
Doch dan beloven wij hem, dat tel

kenmale «De Vuilstem» hare vuilig
heid zal richten tegen de Fronters, 
wij zullen onderzoeken op welke wijze 
wij nu en dan eene ontleding zullen 
kunnen geven van het beruchte 
«Blanc et Noirs».

Jef zonder g ... houde het zich voor 
gezegd !

De Vlaamsche Oudstrijder aan het 
woord.

De Vlaamsche Oudstrijder is in zijn 
hoofdartikel van Zondag 1.1. niet 
maisch voor de w-illooze partijleiders, 
alias de leden van den Katholieken 
Vlaamschen Kamergroep, die aldus 
worden geteekend :

«De willooze volgelingen van de 
partijleiders zullen als verontschuldi
ging aanvoeren de partijtucht en de 
noodzakelijkheid om een regeerings- 
crisis te vermijden die ’t land weer 
naar een financieel?; crisis zou kunnen 
brengen. Wij zeggen hun op voorhand 
dat het leven van 1.000.000 menschen, 
onder wie minimum 780.000 Vlam in -

1 gen, op zijn minst mag opweken tegen 
j de partijtucht, of een regeenngscrisis, 
r en... indien ze bevreesd zijn voor een 
5 volksraadpleging (die hier toch wel 
i geboden is, vermits men over het leven 
j van gansch de natie gaat beslissen),
* dat ze ons zeggen : WAAROM ?
; Waarom mag het volk hier geen uit» 
; spraak doen ?

RICHT EEN REFERENDUM IN ! 
ONTBINDT DE KAMERS ! 
En vreest nieta !
Want moesten de financiers het er 

op aanleggen stokken in de wielen te 
steken, dan zullen w ij u, als ge ’t zelf 
niet vinden kunt of durft, het lijstje 
mededelen van een  ̂TIENTAL dier 
menschen die als gijzelaars gemakke
lijk een plaatsje kunnen vinden in de 
cellen der nog niet geamnestieerde 
activisten.

Of, moest het er erg toegaan, en op 
LEVEN EN DOOD aankomen, ge
denk dan, dat het leven van MIIXI* 
OENEN MENSCHEN wel dat van 
TIF,N potentaten waard is, die, met 
hun miüiarden de pretentie hebben de 
gansche wereld naar hun pijpen te 
doen dansen !

Salus Populi Suprema lex esto!
’S VOLKS REDDING WEZE DE 

OPPERSTE WET !

BELANGLOOSHEID.
Dr Vandeperre zaliger schreef eens

— en hij kon het weten — dat de ka
tholieke Vlaamsche Kamergroep o.a. 
ook saamgesteld was uit menschen 
voor wie de belangloosheid niet altijd 
den doorslag geeft. Dat wil zeggen in 
andere woorden : uit menschen die als 
het er op aankomt voor hun zak zor- 
gen.

Naar aanleiding van het incident 
De Clercq-Van Cauwelaert in de Ka
mer trachten en onhandige vrienden 
van dezen laatste en het secretariaat 
van den Kath. VI. Landsbond (op be
vel) het te doen voorkome n alsof de 
heer Van Cauwelaert zelf in die reeks 
niet kon, noch mocht opgenomen wor
den.

Die uitwasschers gelooven zelf niet 
wat ze schrijven.

Er is geen man, op de hoogte der 
VI. geschiedenis van de laatste jaren, 
die zou durven loochenen dat het onze 
duurbare en betreurde vriend Dr Van
deperre zaliger is, die den jongen en 
armen professor Van Cauwelaert 
heeft gebracht waar hij nu is.

Indien Frans Van Cauwelaert zulks 
vergeet of niet dankbaar gedenkt, dat 
is onze schuld niet en voor het oogen
blik zullen wij daar niet verder op in 
gaan.

Doch wij zullen in antwoord op het 
diep gekwetste taktgevoel der onhan
dige vrienden van Van Cauwelaert en 
op de gemaakte verontwaardiging van 
het lamgeslagen secretariaat van den 
Kath. VI. Landsbond, eene kleine ge
schiedenis vertellen, uit enkele andere 
die wij kennen.

De heer Francqui, de baas van mi
nister Jaspar, is voorzitter van de 
maatschappij «Société Générale mé
tallurgique d’Hoboken».

Kan men ons zeggen om welke re
den de heer Van Cauwelaert op zeke
ren dag door den heer Francqui als 
beheerder in dezelfde maatschappij 
werd binnengeloodsd?

En waarom er daartoe speciaal eene 
uitzonderlijke algemeene vergadering 
werd bijeengeroepen ?

Was er een beheerder overleden? 
Neen !

Was er een beheerder ontslaggever? 
Neen !

Had de heer Van Cauwelaert speci
ale bevoegdheden in metallurgie? Nie
mand zal het gelooven !

Was de heer Van Cauwelaert be
zitter of drager van een buitengewoon 
groot aantal aandeelen ?

Het antwoord luidt : NEEN !
Doch zooals de heer Francqui zei, 

was de burgemeester van Antwerpen 
een man van invloed en gezag en zou
den die invloed en dat gezag ten beste 
gekomen zijn aan de maatschappij 
waarvan men hem beheerder maakte!

En Francqui, als behendig financier, 
wou natuurlijk dien invloed en dat ge- 
zak gebruiken.

Francqui en Van Cauwelaert !
De gewretenlooze‘financie en de ra

zende Vlaamschvijandigheid, gekop
peld met het troetelkind van pater 
Valerius Claes !

Zou de Kath. VI. Landsbond dat zoo 
echt natuurlijk vinden?

Of heeft pater Valerius Claes schrik 
dat zijn troetelkind hem een kaartje 
«sans retour immédiat» naar Wallonië 
zon bezorgen ?

Laat ons eerst rijk worden, roepen 
de VI. Belgicisten, dan hebben wij de 
macht en zullen wij die macht doen 
gelden ten bate van het VI. Volk !

Eens dat ze rijk zijn, willen ze r ij
ker worden en rijk blijven en hebben 
ze luttel tijd om de belangen yan huji 
Volk te behartigen.

Zij zijn gebonden met gouden ke
tens en hebben te gehoorzamen aan 
deze die hun rijk gemaakt hebben of 
in wier macht het ligt hunne rijkdom
men te verdubbelen.

En de VI. Nationalisten zouden die 
waarheden moeten verzwijgen !

Ze bekend maken aan ’ t  volk zou 
eene ploertendaad zijn of op zijn minst 
genomen een gemis aan takt.

De VI. Nationalisten nochtans zijn 
van een ander gedacht namelijk 't 
deze :

«De volksbedriegers moeten ont
maskerd worden! De volksbedriegers 
niet ontmaskeren ware eene misdaad 
tegenover het VI. Volk. De Vï. Natio
nalisten willen geen misdadigers zijn !»

En wij zijn er van overtuigd dat in 
zijn hart pater Valerius Claes de VI. 
Nationalisten gelijk geeft.

Maar hij mag het niet zeggen, of 
liever hij moet het anders zeggen!

L. dé B.

De Amnestie elders.
«De Standaard» van 6 dezer gaf het 

volgend lijstje van landen, waarin na 
de wapenstilstand amnestie werd 
verleend :

A. — OOSTENRIJK :
Een besluit van de voorloopige Na

tionale Vergadering van 14 November 
1918 betreffende het wegvallen der 
straffen (Staatswetten bulletijn na.25) 

Wet van 3 April 1919, aangaande 
amnestie voor de Russische en Fin- 
s-che krijgsgevangenen en geïnterneer
den (bulletijn nr 213) ;

Wet van 6 November 1919, betref
fende het schorsen van de rechterlijke 
onderzoeken, het wegvallen van de 
straffen en de uitwissching van de ver- 
oordeelingen ter gelegenheid van het 
einde van den oorlog (bulletijn na. 
513) ;

Federale wet van 15 December 1920 
verleenend amnestie voor het ple- 
biscietgebied van Klagenfurt.

Bovendien zijn amnestie-bepalingen 
ingelascht in art. 92 van het verdrag 
van St Germain, van 10 September 
1910 en in punt 11, alinea 18 van het

frotocol van Venetië van 13 October 
921.

B. — SPANJE :
De wet van 8 Mei 1918;
De wet van 14 Juli 1922;
Koninklijk dekreet van 4 Ju li 1924 

en van 9 Juli 1924.

C. — POLEN :
Besluit-wet van 1919, ter gelegen

heid van de inhuldiging van het parle
ment (Staatsblad nr 16, blz. 219).

Wet van 1920 over de teruggave van 
de rechten der personen gestraft om 
politieke en militaire misdrijven 
(Staatsblad nr 29, blz. 230).

Wet van 1920 om amnestie voor de 
oud-Pruisische gewesten (Staatsblad 
nr. 42, blz. 252).

Wet van 1921. amnestie voor Sile- 
zië.

Wet van 1921, ter gelegenheid der 
stemming van de Grondwet (Staats
blad nr 42, bl. 261).

Wet van 1922 over ’t Poolsch- 
Duitsch amnestie verdrag.

Wet van 1923 ter gelegenheid van 
de erkenning der grenzen (Staatsblad 
nr 71. blz. 555).
» 1 y.ï i

D. — ROEMENIE :
Decreet nr 3645 van 12 November 

1926, betreffende amnestie voor de po
litieke misdrijven en wanbedrijven be 
gaan door burgers en militairen ter 
gelegenheid van de kiezing.

E. — JOEGO-SLAVIE :
Daar behoort, krachtens artikel 5f 

van de Grondwet van 1922, het amnes
ierecht aan den koning.

F. — DUITSCHLAND :
Besluit van den Raad der Volks

vertegenwoordigers van 12 Novembe 
'918;
.Wet van 4 Oogst 1920 over de atn 

lestie ;
Wet van 21 Juli 1922 : amnestie

/oor de politieke veroordeelden : 
Amnestie-wet van 17 Oogst 1925; 
Beschikking over amnestie en straf 

vermindering van 3 December 1918 
Beschikking over militaire amnesti« 

an 7 December 1918;
Amnestie-wet voor personen van d' 

eferendum-gebieden van 23 Jan. 1920 
Amnestie-wet van 8 Mei 1920. 
Bijgevoegde amnestie-wet van 

luni 1921.

H. — FRANKRIJK :
Eveneens talrijke amnestie-wetten 

zooals bekend.

Alleen het hoog beschaafde Belgi’ 
blijft ten achteren bij landen als Poler 
Roemenië en Joego-Slavië en geef 
Teen amnestie... OMDAT HET NIET 
DURFT !

DE P A C H T W E T
I De pachtwet is op het schip van
* zeven jaar !
j De Regeering wil deze wet niet op 
i de dagorde van de Kamer brengen; 
j zij wil — koste wat het wil — het ont

werp of de ontwerpen op de werving 
vóór alles er door krijgen. Het leger- 
vraagstuk primeert alles : de meesters 
van Parijs hebben gesproken, norsch 
gekeken en de knechten willen, moe
ten gehoorzamen.

De boeren kunnen wachten. Na het 
parlementair verlof zal er nog tijd ge
noeg te over zijn om, vôàf Kerstmis 
is gevallen, de pachtkwrestie op te los
sen !

De landbouwers hebben zoolang ge
wacht, waarom zou het nu zóó drin
gend noodig zijn, met zeven haasten, 
daarmee klaar te komen ?

De Belgische Boerenbond van Leu
ven heeft een twintigtal volksverte
genwoordigers in de Kamer : ze zijn 
een macht; helaas, ze zijn de zware 
trekpaarden in den regeeringswagen. 
De boeren met hun pachtwet en hun 
belangen kunnen verzuipen of in de 
gracht vallen als de regeering, met 
haar haar verfranschte en Fransche 
politiek, maar staande blijft en haar 
zin krijgt.

Dat de pachtwet er hoogstnoodig 
is, is Dinsdag in de Kamerzitting nog
maals en duidelijk gebleken.

De heeren Chalmet en CoHeaux, so
cialisten, interpelleerden over de zon
derlinge verpachting van de goederen 
van de Commissiën van Openbaren 
Onderstand van Gent en van Aalst. 
De eerste sprak over mistoestanden 
in het Vlaamsche land, de tweede over 
wantoestanden in Walonië.

De heer Chalmet veralgemeende en 
toonde hoe de pachtprijzen werden 
3pgedreven tot ongewone hoogte en 
10e door een nieuwe methode de boe- 
■en werden gefopt. Volgens dat nieu
we stelsel bepaalt de eigenaar de 
pachtprijzen alleen, W'anneer het jaar 
en einde is of vier maand later. Hij 

stelt dan de prijzen naar de voort- 
jrengst van het land en naar den prijs 
1er vruchten.

’t Is wel waar dat zulke manier van 
landden in strijd is met de wet ; maar 
als de boer er niet met instemt, kan hij 
het land laten liggen.

De eigenaar heeft altijd de macht.
M. Van op den Bosch haalde geval- 

en aan waarin de commissie van open
baren onderstand van Gent handelde 
juist of ze met haar goederen op de

JSen P ro te s t
VAN DE VOLKSAPOTHBKBNfU *

...... '

De besturen der verschillende s: 
ïenwerkende maatschappijen va 
"olksapotheken in algemeene vere’ 
!ering gehouden in het «Hotel Co' 
lopolite» te Brussel, den 11 Juli 192 
vernemen met droefheid dat h< 
etsvoorstel van den heer minist' 

leyman in het vooruitzicht stelt d- 
eze maatschappijen — bestuurd do 
~>oraanstaande leiders der sociale b 
eging — in de toekomst zou word» 
"rboden hunne kliënteel aan te we 

ven bij de leden van de ziekenbonden 
of bij de besturen derzelfde ; en de 
beheerders dezer Volksapotheken be
dreigt met boeten en gevangenisstraf
fen; beheerders welke toch immer 
maar een doel hebben, namelijk de las
ten en kosten der ziekenbonden te ver
minderen en tevens eene onberispe
lijke naleving te bekomen der voor
schriften der geneeskundigen zonder 
winstbejag; dat anderzijds het voor
stel voor doel heeft te beletten dat de 
Volksapotheken hunne winsten terug 
keeren aan hunne leden of aan de 
aangesloten ziekenbonden ; dat als 
wanneer de openbare besturen immer 
de samenwerking hebben bevorderd 
als steun der werkende klas.

De vergadering kennis nemende van 
het aanstaande tot stand brengen van 
eene ministerieele kommissie met het 
doel het verder instudeeren van de 
wetgeving op de verplichtende sociale 
verzekering wenscht vertegenwoor- 
digd te zijn in deze kommissie.

De vergadering verlangt voor de 
mutualiteiten het recht aankoop-kon- 
trakten af te sluiten voor geneeskun* 
dj ge leveringen met samenwerkende 
Volksapotheken welke zich onderwer
pen aan het medisch toezicht van den 
Staat.

markt stond. En hij haalde het geval 
aan van een boer van A. die 87 fr. be
taalde voor zijn land; de commissie 
stelde voor den prijs te brengen op 750 
fr. Dat werd aangenomen. Enkele da
gen later werd die verhoogd tot 1.000 
fr. Dat werd nogmaals aangenomen; 
maar de hoogere overheid kwam tus
schen en gebood de publieke verhu
ring, met deze bezwarende voorwaar
de dat de pachtprijzen op voorhand 
moesten betaald worden.

Hij laakte de hooge onkosten die 
gerekend werden en die stegen tot
30 t.h. De boeren noemen dat wijn- 
geld. Een mooie vondst !

In die openbare verhuring werd het 
stuk land opgejaagd tot den woeker
prijs van 1:880 fr. meer dan twintig 
maal den vorigen pachtprijs. Die ver
huring werd natuurlijk goedgekeurd.

Aan de commissie van den openba
ren onderstand te M Ist verweet hij 
de nieuwe verpachting te hebben be
volen zonder overleg te plegen met de 
leiders van «Redt U Zelven» en den 
Belgischen Boerenbond, die konden 
optreden uit naam van hun leden en 
voorkomen — na gemeen overleg — 
dat in een openbare verhuring de boe
ren mekaar worgden.

Het voorstel van den burgemeester 
van Aalst te onderhandelen recht
streeks met de pachters en boven het 
hoofd van hun vakvereenig-ingen was 
alleszins ongepast.

Het kwam laat en het kwam slecht !
De minister geloofde niet dat in het 

algemeen de pachtprijzen overdreven 
zijn. Ingrijpen gaat niet. Hij kan al
leen maar den wensch uitdrukken dat 
de pachtwet zoohaast mogelijk ge
stemd zou zijn om een einde te stellen 
aan de misbruiken, indien die bestaan !

De minister tw ijfelt! Wat leçft die 
man verre van de droeve werkelijkhe
den ! Hoe jammer dat ze in de Wet
straat zulke slechte inlichtingsdiens
ten hebben en zulke ̂ donkere brillen.

Neen, de ministeries zijn nog niet 
genoeg gedemocratiseerd. De stem 
van het volk klinkt nog niet tot daar 
door; ook niet de stem van de boeren!

Daarom juist weet de minister niet 
wat er inzake pachtkwestie gebeurt, 
gebeurd is en zal evenmin weten wat 

, nog zal gebeuren!
S Te betreuren is het in elk geval dat 

er bij de boeren zelven, voor deze 
hoogstnuttige wet, zoo veel onver
schilligheid aan den dag wordt gelegd, 

j L. Van op den Bosch.

Vlaamsche Uitwijkelingen
Op een aan Jong Dietschland gestel- 

!e vraag nopens de uitwijking ant
woordde dit degelijk nationalistisch 
' udieblad :

Het onderwerp door U opgegeven 
s eene gansche studie meer dan 
•aard. Wij zullen er dan ook trachten 
oor te zorgen dat Jong Dietschland 
e verscheidene vraagstukken welke 
mede verband houden, zou laten be- 

andelen in zijne kolommen en dit zoo 
noedig mogelijk.
Wij geven nu reeds eenige cijfers 

•>, welke het belang der zaak nog 
er zullen doen uitschijnen:

Uitwijkelingen naar overzeesche
en (Amerika- Canada).

Voor den oorlog 7.929.
1920 10.254.
1921 2.833.
1922 2.482 

Deze cijfers hebben betrekking op
ansch België ; het is echter voldoende 
skend dat schier de algeheelheid 
ezer uitwijkelingen uit Vlaanderen 
'komstig is. Het groote verschil tus- 
■hen 1920 en 1921 is een gevolg van 
e maatregelen in V. S. van Amerika 
etroffen tegen het groote aantal in- 
/ijkelingen.
Wij zullen de cijfers van na 1922 

psporen. Wij gelooven echter dat zij 
liet grondig zullen afwijken van deze 
an 1921 en 1922.
2. Uitwijkelingen naar Frankrijk.
Deze uitwijkelingen verlaten het 

and niet, met het gedacht nimmer te
ug te keeren; een schoon aantal keert 

jaarlijks terug :
Ziehier eene statistiek uit het «Bul

letin du ministère du Travail» van 
Frankrijk.

Belgen naar Frankrijk.
1921 5.947
1922 11.533
1923 33.912 waaronder 8.805

landbouwers
1924 34.712 » 10.933 »

Terug van Frankrijk naar BeBIgië
1921 6.580
1922 1.236
1923 3.8321924 2.740

Wij geven deze cijfers onder alle 
voorbehoud. Wij kunnen niet gelooven 
dat jaarlijks 20 à 25 duizend Vla
mingen (want meer dan 1/4 Walen 
zal men daar wel niet onder vinden die 
naar Frankrijk zouden gaan wonen.

Ook np deze cijfers komen wij terug 
wanneer wij de levensvoorwaarden 
van deze uitgewekenen zullen bespre
ken.

3. Tijdelijke uitwijking (Fransch- 
mans).

Mr E. Ronse in een brochuur in 1913 
te Gent uitgegeven beraamde hun aan
tal op 38.0CX).

Hoewrel dit cijfer wellicht sedert den 
oorlog niet meer bereikt werd zal het 
verschil toch klein zijn.

Het spaargeld dat de Franschmans 
naar huis brachten was ongeveer 500 
fr. voor den oorlog en zou nu onge
veer 5000 fr. bedragen (volgens Ron
se). Wij gelooven dat de toestand voor 
hen ginder alleszins niet slechter is dan 
vroeger.

4. Vlaamsche dagwerkers naar 
No ord - F rankrijk.

l ie t  aantal werklieden dat dagelijks 
; uit Zuid-Vlaanderen de grens over

trekt zou volgens Prof. Baudhuin
37.000 bedragen in Oogst 1925.

Wij kunnen dit getal voorloopig ook 
voor 1928 aannemen.

5. Vlaamsche dagwerkers naar Wal
lonië.

Hierover hebben wij nog geene ju is
te gegevens, maar te oordeelen naar 

: het aantal werkliedentreinen van Zuid- 
Oost-V laanderen naar Henegouwen en 
van het Hageland naar Luik, zal dit 

: getal de 20.000 ruim overschrijden.
De dagelijksche verplaatsing van 

werklieden naar de groote centra van 
; ons land, is eveneens ’n uitgestrekt 
I onderzoek overwaard.

De vreemde werklieden in Vlaande
ren.

Hoeveel Walen er nu eigenlijk in 
Vlaanderen de technische plaatsen in
nemen welke in een gezond land door 
eigene loten zouden moeten bezet 
worden, is ons nog niet bekend.

Dit aantal bedroeg reeds voor den 
oorlog ruim 10.000 «mécaniciens, élec
triciens, contre-maîtres, enz., en zal 
voorzeker nu minstens verdubbeld zijn 
(zonder natuurlijk rekening te houden 
van het Brusselsche complex). Een 
nieuw feit is echter de toestand ko
men verscherpen.

De mijnbazen in Limburg werven 
bij voorkeur vreemdelingen aan. en 
zoo komt men voor 1927 tot een to
taal van 4.486 vreemdelingen (waar- 
ondei 2.099 Polakken, 303 Nederlan
ders, 351 Italianen) in de Limburgsche 
mijnen werkzaam.

v o eg daar de Walen bij, en men 
komt tot een totaal van bijna 7.000
18700de 'Verklieden °P een totaal yan

Het is trouw’ens een bekend feit, dat 
m sommige mijnen regelmatig Vla
mingen worden afgedankt ten voor- 
deele van nieuwe vreemdelingen. Wij 
kunnen ook niet aannemen, dat bij de 
mijnbazen het opzet niet zou voorzit
ten, door eene dergelijke politiek de 
\ laamsche Kempen te verfranschen. 
Hunne school en woningpolitiek is er 
trouwens ook naar gericht.

In een zelfstandig Vlaanderen, zou
den zulke toestanden gewoon weg on* 
dulbaar zijn, en zou eene nationale 
politiek in korten tijd onze werklieden 
op het peil van ontwikkeling brengen 
van onze Oosterburen b.v. waardoor 
dan alle vreemdelingen uit Vlaanderen 
en alle Vlamingen in Vlaanderen zou
den gehouden worden.

7. Technisch onderwijs in Vlaande
ren.

Het technisch onderwijs in Vlaande
ren staat op een laag peil. Hoewel het 
aantal vakscholen op eene even ver
heugende als verrassende wijze is ge
klommen na den oorlog, kan het tech
nisch onderwijs niet bogen noch op 
voldoende belangstelling, noch op de
gelijke leerkrachten. Nog dit jaar 
verschijnt in een Vlaamsch tijdschrift 
van de hand van een onzer beste Inge
nieurs (bestuurder van een der tech^ 
nischç scholen) een studie over het



H n m  ??r33Eaar:<

Aan de Abonnenten
Hkt gebeurt soms dat regelmatige postabonnenten hun biad nier 

ontvangen Het we.<e eens voor altijd gezegd dat het nutteloos is en 
ondoelmatig aan ons beheer of aan derde personen daarover te klagen.

De klacht dient persoonlijk of schriftelijk ingedierd bij de post- 
ontvangerij die uwe gemeente bedient.

Deze is verplicht de noodige navragen aan ons beheer te doen 
en de ontbrekende nummers te bestellen

Alleen als dat niet helpt, raden we U aan ons daarvan te ver-*, 
witdgen.

technisch onderwijs in Vlaanderen. 
Wij zullen niet nalaten in J. D. de 
hoofdgedachten en gevolgtrekking van 
deze studie te bespreken en het ver
band met het werklieden- en uitwij- 
kingsvraagstuk te doen uitschijnen.
---------- ---------------

Van meer waarde dan verkiezings
periodes voor het bestaan van ons 
volk als volk, voor de toekomst van 
ons volk als volk, is de strijd rond de 
regeeringsontwerpen.

Met meer kracht en met meer hef
tigheid dienen we desen strijd te voe
ren.

OVERAL.
Licht de menschen in.
Vormt propagandisten die op hunne 

beurt inlichten kunnen.
Richt meetings in.
Geeft uw weekblad voort.
Aan ’t werk, aan 't werk, onver

poosd.
' .... .....................■

Sociale Syndikale

KRONlcJK
Bij de vlasbewerkers.
Steeds hebben wij er op gewezen, 

hoe verleden jaar door de christene 
vereeniging een overeenkomst werd 
afgesloten die de vlasbewerkers in 
den loop van het jaar miljoenen aan 
loon deed verliezen.

Na eerst die overeenkomst te heb
ben verdedigd, en overal als ’n schit
terende zegepraal te hebben voorge
steld, terwijl zij in feite een echte 
kapitulatie beteekende, begonnen ook 
de christene leiders in te zien dat de 
vlasbewerkers, zich maar niet zoo 
goedschiks zouden laten bij den neus 
leiden. Bij de bazen werd dan ook op 
verandering van die overeenkomst 
aangedrongen, en na eerst ’n weige
ring te hebben opgeloopen, werd deze 
zelfs bepaald afgezegd.

Intusschen ging de volksactie haren 
gang. De vlasbewerkers verlangden 
een toon van 4.50 fr. per uur gesteund 
op den huidigen index. Zulks werd 
aanzien als het minimum waarmee 
behoorlijk kon geleefd worden.

Ons Vlaamsch Nationaal Vakver
bond verspreidde begin Juli, een cir
culair waarin de wettigheid, de rede
lijkheid, de matigheid van dezen eisch 
werd bewezen en waarin tevens bij de 
patroons op menschelijkheid werd 
aangedrongen.

De taktiek der christenen.
Intusschen ging de staking te Wer- 

vick haar gang. Zorgvuldig werd door 
de christene organisatie vermeden dat 
zij in het kader van een algemeene be
weging werd geplaatst. De taktiek 
was duidelijk. Wervick afzonderen, de 
staking daar laten doodbloeden en dan 
nadien een algemeene overeenkomst 
afsluiten, waarin van de vlasbewer- 
kerseisch 4,50 fr. per uur, geen sprake 
is. Zoo is ’t ook gebeurd.

Den 7 Juli werd te Wervick, na 
maanden strijd een overeenkomst af
gesloten die het loon van af 15 Juli 
op 4,25 fr. per uur bepaalt. Die over
eenkomst werd ook door de socialis
tische vereeniging aangenomen en 
den 10 Juli was de groote overeen
komst tusschen de christene vakver- 
eeniging en de patroonsbond klaar, 
lie t  loon werd 4,25 fr., 4,20 en 4,10 fr. 
voor de groepen 1, 2 en 3.

De 4,50 fr. per uur, door de behendi
ge taktiek der christene organisatie- 
leiders, ligt voor maanden, zoo niet 
voor jaren, in de patatten. De vlasbe
werkers kunnen intusschen op hun 
sterke organisatiemacht bogen. Hun 
bijzonderste le'ider maakt zijn baantje 
klaar.

Haat ! Driemaal haat !
is de drijfveer geweest, waarom de 
christen gesyndikeerden van Iseghem 
en Oost-Roozebeke in den steek wer
den gelaten. De overeenkomst was al
tijd algemeen. Ditmaal vallen Iseghem 
en Oost-Roozebeke er buiten, omdat 
op die plaatsen enkele vlasbewerkers 
lid zijn van het Vlaamsch Nationaal 
Vakverbond.

Wetende dat op die plaatsen bij een 
Gfebeurlijken striid ’n lesrer van onde'-- 
kruipers te duchten zijn, verlangen de 
christene vereenigingsleiders hier 
slechtere toestanden te scheppen, om 
dan de schuld daarvan op de VI. Nar 
tonale Vakbeweging te schuiven. De 
christene -vereenigingsleiders vergeten 
echter, dat zij door onze leden gekend 
zijn, dat zij over die twee gemeenten 
nog de meerderheid vormen en dat het 
eenmaal te meer bewezen is, dat zij 
het loon hunner leden desnoods 
slachtofferen zouden, wanneer zulks 
noodig mocht zijn om door lage poli
tieke demagogie hun boelke te blijven 
recht houden.

Vlasbewerkers ! Meer dan ooit 
wordt onze actie verstevigd. Heel de 
Vlasstreke wordt bewerkt. De kansen 
ziin gunstiger dan ooit !

Steeds vooruit ! Slechts een VI. 
Nationaal Vakverbond kan gezonde 
toestanden scheppen.

Kerkelijk nieuws
K ERK EL IJK E  KA LEN DER

Zondafc 22 Juli, 8e Zondag na Sir.xen. 
Maandag 23, H. Apollinaris.
Di-sdag 24, mis van de c c aaf, Ie kw. 
W»ei'8cia 25, H J cobus.
D>ndsrda 26, H. Anna. Moeder van O 

L. Vr
VrHdas/ 27. Octd. van de wijding der 

Hoofdkerk 
Zaterdag 28, H. Nazarius ec And.

GEVRAAGD
goed loon.

goede klossezager,

----------------•— -» jfv -vy------------------ -

STADSNIEUWS
DRAAIERS.

Eenige jaren  voor den oorlog kreeg 
Eedja A nseeletes mnand gevang om op 
zij;! manier aan de koninklijke familie 
hulde te hebben gebracht. In de socialis
tische middens scheen Ansfele 'n held.

Vlaamsche werkefsjongens gaan een 
Belgisch prinselijk paar dat leeft met de 
zware belastingen van 't Vlaamsche volk, 
fjj d, t volk niét erkent, maar verdrukt, 
<p hun manier gaan groeten en de socia- 

'isten oordeelen dat ze veel s laag en 
groote straffen verdienen. Waf de socia
listen 20 jaren geleden aanbaden wordt 
«hans verguisd, of beter, wat ze 2 jaren 
geleden hadden wilien verguizen wordt 
thar saanbeden.

WAAR ZITTEN DE DRAAIERS ?

BEDRIEGERS.
In name van ’i geloof, gaan de staais- 

katholieken nogmrals het Vlaamsch volk 
'bedriegen, verkoooen en leveren Alle 
waert, Debruyne, CaUeeuw en de ande
rer. gaan de zware l<gerlas!en stammen 
en de zesmaandendierjst kelderen. Dat 
noemen zij voor bet Vlaamsche volk ver
beteringen bewerken. Propagandisten 
leert de christene werklieden bun leiders 
kennen.

HET SOCIALISTISCH LEOER VOOR- 
STEL,werd steeds door de Vlaamsch 
nationalisten besteden , zoo hard als het 
r j geeriiic8vnorstel. Dat b iletdechsistene 
werklied?nleiders riet hun volk wijs te 
maken, dat het socialistische voorstel 
foor de Vlaamssh nationalisten gesteund 
is. (Zie hun laatste circulaire).

Hoe zoudsn we dan zufke leugenaars 
en volksbedriegers, zulke lage gebonden 
unechten moeten noemen ?

’t Is he*t dat we die manschen eiken 
dag beter leeren kennen.

VREESELIJK ONGELUK.
Woensdag voormiddag, omstreeks 9 

uren. kwamen Ach. Priem van Cschtem 
pn Mich Schietgat van Iseghem (Zand- 
be?c)- per motofiets gereden langs de 
baan Cacfrem Rumbeke. Gekomen ius- 
schen de Mandei en Vaartbrugge pprong 
de voorband, zoodat de geleider zH* 
dra^l niet nernec kon en met voile geweld 
tegen een lindeboom terecht kwam. De 
fi»ts werd heel ineen gestoken, Mich. 
Schietgat bekwam erge kneuzingen aan 
<»ange?icht en onderbuik ; Ach Priem 
was vree8elijk gekw tst. ZHn wez.’ n w a1 
v^iha^keld en bloede door mond, neus 
«n ooren.

De E H. onderpastoor der gemeente 
dieride hem de H. OHe toe In d>=n na 
middag is hij in de St. Jozefskünlek 
overleden. Hij is gehuwd en vader van 
een kind.

De mototfiefs waarwede het onee'uk 
gebeurde, is deze waarmede enkele 
weken geleden te Ingelmunster een vree 
s lijk ongeluk plaats had Tegen geringe 
prils werd hij na da* eerste ongeluk dcor 
Ach Priem aangekocht.

BRAND.
4 Dinsdagnamiddag omstreeks 6uu is 
brand uitgebroken in de zwlngelfshriek 
ier gebroeders Dfmeulenaere. Behalve 
ee^ en ander, dat tijdig kon verwijderd 
worde , brandde den inhnud ten gronde 
uit. De schade ?s vrij aanzienlijk

MUZIEKNIEUWS
Or.ze jeugdige s !adsgenoot O s^n  

Vla- 8f8, bekwam Zondag laatst In de 
Adrban W 1 aert’s rru i k?chonl te 
Roesselare eenen remitierenden uitslac. 
Kot bij reeds I ' 1927 oj: een^ eerste mei 
'Uüg met d- grootste onderscheiding 
b 'gen, <lt>e8 j ia r  komt hij eruit m t de 
Ie m lding groots e ndeiscuei 1<rg n 
gelukwenschen der ju  y , in de middel- 

g a td van Ce lo.
De jurie «elde onder mesr onzen kom 

p ’> ist Bri ’giers, (schrijver van de Grera 
Gudruf»). Gaston is eenige d**r mede
dingers op s ia a '- in s t ume- ten, die dees 
jaar de grootste onderscheiding met ge 
lukwenschen van de juri, wist weg te 
kapen.

Al wie onbe.’oororrd^ald de kucfi Hef 
heeft, wen|cht den ijverigen werkersjon- 
gen geluk én veel heil voor de toekomst.

De staking bij « Tixtiele d'Iseghem » 
duurt onv^ra netd voort De pat o ns 
schiine« w.* infe geneted 'n oplossing te 
b spoediger' Een nader onderzoek bracht 
ons in kennis met d>‘ w erkeijke oorzaak 
der pl-'tseli ge gtaking. Maanden reeds 
ondefha delde de socialistische v r c e r l  
«ing en een der propagandisten had de 
toepassing gevraagd van een tarief, die 
hij aan den patroon had o/ergemaakt. 
Deze toepassing heeft 'n nieuwe loons
vermindering meegebracht.

Apothekersdienst.
's Zondags is maar eene apotheek 

open van stad. Apotheker van dienst,: 
Jozef Verhamme, Marktstraat.

BURGERLIJKE STAND 
Geboren:

Gabrielle Detneurisse, d.v. Bruno en 
Eüsa Lezv, Rousselarestr. 179.

Lucien Uittenhove, z.v. Michiel en 
Rachel Degrendele, Vanden Bogaerde 
iaan. 9.

Andre Naert, z.v. Gustaaf en Elodie 
Tanghe, Noordka.ai, 3

Emiliana Quagebuer, d.v. \'alère en 
Faiaria Loosveldt.

Lucienne Vanmellaerts, d.v Clovis 
en Maria Verlinde.

Overiijdens :
André Vancullie, scholier, 14 j. z.v 

Alidor en Irma Sintobin.
Emiel Vandenwortele, 7 m. z. v 

Adhemar en Esther Roelens.
Rafaël Porteman, 6 m. z.v. Jules en 

Magdalena Parmentier.
Maria Monteyne, 2 j. d.v. Alfons en 

Angèle Sabbe.
Huwelijken :

Renatus llaerens, fabriekw. 23 ] 
won. te Ingelmunster en Lia Décru 
huisw. 22 j. hier wón.

BERICHT
Verloren een rechter kinderschool 

Terug te bekomen in ’t politiebureel.

Uit onze Inrichtingen
Famillezlekenbond 't Volksbelang 

wint steeds nieuwe leden.
Zoo hetzelfde tempoalstHatis behouden 

wordt, slaan we tegen Nieuwjaar met 
minstens 3Ô00 leden.

De nieuwe voordeelen zijn sedert 2 Juli 
in voege. Het Bestuur tracht dus al het 
mogelijke te doen, om de voordeelen zoo 
hoog mogelijk te brengen. De leden 
moeten begrijpen dat ernstige kontrool 
noodig is, en dat de reglementen stipt 
moeten toegc-past worden.

Vakverenigingen. — V/ie de hoogste 
bijdragen nog niet aanbetaalt doet het bij 
<1e eerste gelegenheid. Zes maanden 
nadien geniet gij van al dc voordeelen 
aan de nieuwe bijdrage verbonden. Sluit 
het kot niet als ’t kalf verdronken is.

Bieruitvoer. Steeds ^ordt c'en uit
voer mooter. Zoo moet het 7ijn Onze 
kli?nten en actionarlssen moeten eik een 
nieuwe klient bijwinnen. Dat is de goede 
methode om onze imrientingen sterk te 
msken.

Sp iarkas Vlaamsch Huis, is open 
eiken Zondag van 9 tot 10 uur voormid
dag. Waarom spaart gij uw spaarcenten 
niet in eigen inrichting ? Gij vertrouwt 
ze tos a3ü Banken ? Aan de Staat ?

Weet wel, de beste methode om Vlaan
deren te dienen is thans ujv ei ?en imich 
tingen sterk maken, We worden 'u zede
lijke macht, we motten ook 'n fifiantleele 
macht worden. Daarvoor is u * e  mede
werking noodig.

Spaart dus in uwe inrichting, ge hebt 
er alle gemak en de beste waarborg

K. V N. V. — Zaterdag 21 dezer te
7 30 uur in den hof van 'i Vlaamsch Huls, 
huldebetoon aan de gewezen aangehou
denen te Brugge.

Rede door Joris Vao Severen.
Allen er h en !

Kiesfonds.

De strijd om de verkiezingen in 
1929 zal hard zijn. Voor ons is ’t een 
strijd om de waarheid tegen de leugen. 
Felle propaganda zal noodig zijn. 
Daarom dient een kiesfonds gesticht. 
Wekelijks zal elke goede VI. Nationa
list zijn penning storten.

UIT DEERLIJK
Wij lezen in het blad «De Vlaam

sche Ooud-strijder» van Zondag 15 
Juli 1.1. :

Uit Deerlijk.

Op 1 Juli waren V.O.S. en B.V.Ü.S. 
Deerlijk in Roeselaere ter gelegenheid 
van het Vlaamsch Huis en Vossenfeest 
vertegenwoordigd. Ook ons vaandel 
was mede, men had ons aldus uitge- 
noodigd. Maar in Roeselare keek'men 
net een weinig verwonderd op toen 
onze vlag te voorschijn kwam... en 
ja met reden, immers ze is nog natio
naal driekleur «BiBs auf die Knocken» 
tot op het been.

Boven aan den top wappert het Vos- 
senlint. Maar velen schenen dit laatste 
niet te zien of niet te willen zien, en 
aldus blikten in veler oogen de drie
kleuren in hunne schreeuwerigheid en 
staken fel af in een midden van geel 
en zwart, van dansende leeuwen aan 
lansen. Misschien heeft men ons ver
dacht en aanzien voor een groep F.N.
C. Wij V.O.S.sen en B.V.O.S.sen van 
Deerlijk meenen het goed en durven 
het uitschreeuwen op alle daken dat 
wij V.O.S. zijn, door en door, en zeer 
vooruitstrevend. Getuigen daarvan 
zijn: Het bestuur, ons groot ledental, 
het weekblad «De Vlaamsche Oud
strijder» en de heer St Martin. Onze 
vlag is er eene overgenomen van den 
Nationalen Bond. Iedereen weet toch 
dat men een vaandel niet kan herschil
deren gelijk men een Belgisch wacht
huis in Fransche kleuren kan steken.

Eene nieuwe V.O.S.-senvlag zal er 
komen, want ook hier in Zuid-West- 
Vlaanderen, land van Hugo en René, 
evolueert de tijd en het volk.

Een heer V.O.S. uit Roeselaere heeft 
ons beloofd de Bond van Deerlijk te 
helpen tot het aankoopen van een 
nieuwe vlag. Met dank nemen wij 
dezen geldelijken steun aan en richten 
ons tot alle goedgevulde V.O.S.senkas-

V l a g i n h u l d i g i n g  O o s t - R o o z e b e k e
Heden gaan alle Vlaamsch-Nationalisten naar Oost-Roozeheke.Vertrek aan 't VI. Huis per auto te 1 u.15per ßets te 1 uur.
sen, opdat zij iets zouden storten en 
wij weldra met een waardig V.O.S.sen 
vaandel onze plaats kunnen innemen 
in de gelederen der vredelievende VI. 
Oud-Strijders en B.V.O.S.sen. Alle 
steun door schrijver V.O.S. Deerlijk 
met dank aanvaard.

AAN T WERK

VARIËTEIT

Aan de Propaganda !!

Staas Pintoore deed op zekeren dag 
zijn buikske een zielemisse in ’t hotel 
«Den Tuimelaere» en onder andere, 
hij dronk daar drie soorten van wijn. 
Tijd van komen en tijd van scheen, 
peisde Staas, maar hoe kom ik hier 
buiten zonder betalen? Ba, zegt hij in 
zijn eigen, stout gesproken is half ge
wonnen.

— Baas, zegt hij, mijn rekeninge.
De baas was er rap mee daar. Staas

overloopt ze.
— Hoe zegt hij, drie soorten van 

wijn van verschillenden prijzen!
— Ja, zegt de baas, gij hebt drie 

verschillende soorten gevraagd.
— ’k weet het zegt Staas, maar 

moet gij daarvoor zoo oud geworden 
en zoo leelijk gegroeid zijn, om de 
kunst niet te weten van drie soorten 
van wijn uit één en ’t zelfde stuk te 
tappen !

— Ha ! zegt de baas, dat ik dat 
ko.ste !

— Wilt gij het leeren?
—• Met plezier !
— Allee, kom mee naar den kelder.
Staas pakt een handboore en boort

een gat in ’t wijnstuk.
— Kom hier zegt hij aan den baas en 

houd hier uwen duime in.
De baas laat hem gezegge. Staas 

boort een ander gat.
— Steek hier uwen anderen duime 

in, zei hij.
De baas doet het gewillig, maar als 

hij ziet dat Staas te wege is een derde 
gat te boren :

— jäm aar, wat gaat gij doen, zei hij, 
peisde gij misschien dat ik drie dui
men heb?

— Kijk, ’t is waar, zei Staas, ga 
naar boven om nen kork.

Staas ging en wie niet weer kwam...

Spanooghe was ook bijna dood. Hij 
kreeg een fleschken waarop stond : 
«Alle uren een lepel, maar eerst goed 
schudden». Als de dokteur ’s ander
daags kwam, vroeg hij aan madam 
Spanooghe:

— Wel, heeft hij zijn fleschken ge
nomen

— Neen, mijnheer dokteur, we heb
ben er hem maar eenen lepel kunnen 
/an geven.

— En waarom ?
— Als wij met den tweeden lepel af- 

kwamen, klampte hij zijn eigen zoo
danig aan het bedde vast, dat wij hem 
niet hebben kunnen schudden, en zon
der schudden durfden wij hem niet 
doen innemen.

Pier Boilekens deed het anders. Hij 
had van zijnen baas ne liter jenever 
gekregen om er, voor nen heelen tijd 
de ruiten mee te kuische,n. Maar Pier 
kon dat fleschken niet zien staan of 
hij kreeg de watergalle. Zooifat Pier 
het rap binnen had.

Nu kwam de baas eens kijken.
— Ehwel, Boilekens, en de flesch?
— Wel, baas, zei Pier, het ging niet 

rap genoeg, ik heb het uitgedronken 
en nu werk ik op de ruiten met mijnen 
asem en dat gaat alavapeur.

Bij het koopen van eieren geve men 
de voorkeur aan die met een ruwe 
schaal boven die met een gladde. De 
zekerste proef om te zien of ze goed 
zijn bestaat hierin dat men ze een voor 
een in een kom met koud water legt. 
Een volkomen versch ei zinkt als een 
kabsteen; een ei dat enkele dagen oud 
is zal aan het breede uiteinde een wei
nig omhoog stijgen en naarmate eie
ren ouder zijn, zullen zij meer rechtop 
in het water staan; een ei dat drijft 
is beslist bedorven.

Geëmmailleerde kookpannen moe
ten voor het gebruik, aan den binnen
kant met wat vet worden ingesmeerd. 
Daardoor voorkomt men dat het email 
barst en afschilfert.

Om een eind te maken aan den hik, 
moet men het slachtoffer een lepeltje 
suik&r rnet azijn geven. Gaat het niet 
over, clan nog een lepeltje.

Bij hst maken van onderkleeren op 
de naaimaksiene, gebeurt hét somtijds 
dat het goed olievlekken krijgt. Deze 
moeten met amoniak verwijderd wor
den voordat de kleeren worden ge- 
wasschen.

Het oogenblik van doen is aangebroken :
Zonder vetdere berichten, 
zonder verdere orders af te wachten,
A L S  EEN M AN  

moeten alle afdeetingen met alle middelen den strijd aanbinden

tegen de Militaire
Wetsontwerpen

T o t d e  b e s tu re n ,
Tot onze Strijdgemooten zeggen we

PAK AAN !

Alle ware Vlamingen

^ l  O t iû c C â  e f i  i i c h

op ons blad

Nieuwe geïllustreerde U itgave
DER

VOLLEDIGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat 

Het volledig stel 58 boekdeelen, 
in eens genomen, 400 fr.

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

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

vrouw; Het boetende meisje; De 
moordenaar ; De maagd van Vlaan
deren; De brandende schaapherder; 
De grootmoeder, 113 blz.

4. Basa Ganzendonßk, 142 blz,
5 De Hoteling, 149 blz.
6 . De haan wach te»’, 126 blz 
7 F . O  f*» 132b ï 7

8. Wat eerse moeder !i jdeti kan : Rede
voeringen, 128 blz.

9. Siska van Roosemael; Hoe men 
3childer wordt, 127 blz.

10. Eene welopgevoede dochter,
118 blz

H' REEKS — INGENAAID 6 FR.
1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Menschenbloed, 169 blz.
3. Eene verwarde æaak, 180 blz.
4 Een zeemanshuisgezin ; De dich
ter ers 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 wan 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 vrwsrsden; Rikke-tikke- 

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

183 blz
III“ REEKS. — INGENAAID 7 FR.
1. De arme adelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo e« Lieveken, 195 blz
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz.
6. Koning Oriand; Blinde Rosa,
7. Gerechtigheid van hertog Karei,

1Q5 blz.
8. De minne2&nger, 187 blz.
9. Schandevrees, 190 blz.

10. Het wassen beeld. 255 blz
V" REEKS. — INGENAAID 9 FR.
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.

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

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

316 blz.
VI» REEKS. — INGENAAID 10 FR.
1. Eenige bladsijden uit het boek der 
natuur, 294 blz.

2. De kwaal des tijds, 283 biz
3. Moederliefde, 280 blz.
4. Batavia, 268 blz. n
5. De h-tKsrenkrijg, 307 bl2.
6. Everard TSercIaes, 264 blz.
7. Valentijn, 271 blz.
8. Geschiedenis mijner jeugd, 310 blz
9. De jonge dokter, 310 blz.

VII- REEKS. — INGENAAID 12 FR.
1. De Leeuw van Vlaanderen, 428 blz
2. Hlodwig en Clothildis, 483 blz 
207 blz

1. De kerels van Vlaanderen, 536 bï?
2. Jacob vax» Artevelde, 555 bl?.

Voor schoon DRUKWERK
wende men zich tot de modern 
ingerichte Drukkerij Volksver
heffing, O nderw ijsstraat, 14, 
Aalst. f/I

Men gelast er zich met al wat het vak 
betreft. P racht-en  gewoon drukw erk.

I P I J M O I L
het Beste voor de 

|  Huidverzorging van
f Bébés

MÄRKTEN
ANDERLECHT — Te koop gesteld 

268 08«*‘n teyer 4 55 fot 6 75; 249 stieren 
teg**n 4 55 tot 5 75 1184 koeien tegen
4,35 >■ 6 75.

CUREGHEM — Var!<f>nsmarlr» ■ Te 
koop gesteld 2366 »eger: 8,50 tot 9.50 ^et 
kilo.

MGRCHTEM. — Hoe/eboter, 20 22 ; 
Melkcrijhoter, 24 ; eieren, 0,70 0 7 5 ; 
j >n̂ e kiekens, 60 75 het koppel'; her nen,
22,00 33 het siuk ; jongp oui ven. 11 12 
'i koppel; oude duiven, 3,25 3 75 ’t stok ; 
jonge konijnen. 20 30 id. : vol>v<<sst*n ko- 
oiinen, 35 50 ld. ; jonge koMi^er, vette, 
45 5 0 i.i. ; njggen, 't st >k, 260 350

ASSCHE. -  Strooi 300 à 350; aard
appelen 65 à 70; h av ér170 à 175; hop
50 kil. 500 à 550 ; boter 30à 31; eieren
0.72 à 0,74; kiekens 20 à 30; konijnen 20 
à 30; vigaens 275 à 350.

MECHELEN. — Bloemkoolen 2 40 ; 
selrier 50 à 75 en tot 150 de 100 stuks; 
porei 45 à 00 id .; salaaü 6; ajuin 4 00; 
savooien 0 00; andijvie 1,75; witte koo- 
en 1,50 à 2,25; kervel 5; peterselie 13 

à 22; aardappelen 50 à ^8; worteler 2.85 
à  0.00; spruiten 10 à 11,00; rapen 0,90; 
uitloof 3,00 à 3 50; veldssla&d 8 0 ' *  
9 00; «chors nee» 5 50; sjalotten 2 75.

BRUSSEL (Vroeymarkt). — Aardap- 
oeien, de 100 kilos 55 à 75; bloemkoolen 
df 100, 600 à 650. (’t stuk 6 50 à 7 00); 
witte kooien, iu. 120 à 190 ('t stuk 1 25 
2.20); roode kooien, 11.450 à 500 (5,00 
à 5,25); savooien. stuk 1,75; spruiten 
het kilo 0,00 à 0 00; worteien de 100 kilos 
250 à 270 (hei kilo 2,40 à 3.00); vHrtsla, 
ie t kilo 8 à l2 ;kropsla, 't stuk 2 00 à
2 25; kleine kropsla, ti«»t kilo 12 à 15; ge- 
f iSf-erde, hets'uk 1.50 à 3,00; ajuin, de 
100 k iln s400 à 425 ( -t kis, 4 2 5 à 4 50); 
-orel,de?i buf/üt-1 3 â ô 00; selde». iflem

4 à 15; kervel, hef kilo 3 à 5; peterselie 
id. 15 à 25; »urkel, id. 4 à 6; spinazie, 
id 2 à 4; rapen, den bundel 0,50 à 1.00; 
an d ijv ie ,’t stuk 2 à 3; tomaten, het kilo 
14 à 15; witloof, id. 1 50 à 3,00; schorse
neer, ld. 4,50 à 5,00 (den bundel 3,00 à 
3,50);t>oerenboter 29 à 35; eieren, ’t stuk
0 70 à 0.80.

S P R O E T E N
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

T ö koop In aile apotheken.
Apotheek LALEMAN U Iscghun»



B e l a i i f  ùericht ! Gij allen die min of meer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Bro^chiet. Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Flu im en, indien gij tot hiertoe 

ailes beproefd lubt zonder afdtend effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe 
dig, ' er geeï niet dater een middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. * Neemt ook dit middel :

MDiiseii! M ia Toms, Resina zilf, EMipillsii
Volgt de volledigs behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en ’t zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-SpeciaHst, 112, Wetstraat, Brussel iisïm

of wendt l) rechtstreeks tot uw apotheker die U het gevraagde za! besorgen.

PRIJZEN  : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 fr., Microbeupillen 12,5« fr., Maagdrank 28 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr.

hinnweril “Be ArendMet O u d  B !© r  d e r
is gekend voor g j|  i f  S13 çp

't gezondste, k lo e k s t e ,  s a s J g a n a a m s t e

A . Ljouwaege-^'örstraete, d@rtaïaarek

P E C T O I D S
Overtreffen aile andere zwarte pillekens tegen den hoest !

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

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frisscii mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALT1JT UW DOO'3 OP Zf\K HEBT

Leesi a a n d ach tig ! 2 Â N  N E K . I N

DUBBEL BLOND BI ER; ,^ 1 5
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij S t Louis

Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 
verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radioinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT 
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van nieuwe en okasie motors.
Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

L. V E i^LEM OE LOC#

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

Allergunstigste prijzen voor herbergiers en koffiehuizen
Neringdaeners, zoski uw  pro!ljt>l!

De schoonste kinders__
zijn deze dia dagelijks

gepoederd worden met

DULCIOR P O E I E R
Te kooop in alle goede Apotheken. 

DE DOOS 1,50 FR.

D E  V A L L E N D E  
Z I E K T E N  !

EEM ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaa!

HET IS .DE Poeder Epilepsia
P r i j s  :  2 0  f r a n k

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt - 
genezing brengt aan allen die het gosd gebruikeu 

en nooit oi nooit schadelijk is

de

Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 iaar duurden.
Te koop in alle goade ap o th eken  of re ch is tre ek s  bÿ den bsrei 1er
Apotheker Vandenbussche - Meerters

Volledige tekst met beschrijvina1, uitleg en behandelirg der 
Vallende Ziekten wordt overal GRATIS gezonden op aanvraag.

1 : 1 !  S
FÛBB13BS

Onfsilbaar geneesmiddel tegen :
Hoofd» ssn Schele Hoefdpijn. Zonuwlijdan, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

W A . A . H O M  ?
zijn de MONO POEDERS verkieslijk dan alle anders produkten van gelijken aard ?

zij onmlddelijk de .hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar alle andere geueesmiddeler. mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

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

zij, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste 
personen gemak k el ij k ingt-nomen worden, 

zij in 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.

*sa

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

A lb e r ic  D e b ru y n e - D e v o ld e r

Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor St Niklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

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

Suikers, Doopsuikers, Oiocolade in reepen en in pakken.
Oroote keus vaa Spekken, escence, acidulé, forré.

Eierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL In *t klein

B i j z o n d e r e  P r i j z e n  voor Voortverkoopers

P I A N O S
8. Van Hyfte

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

Oudste fabriek va;i België en ook de 
goedkoopste.Altijd keus van 100 tot 150 pianos.

.. vtsmsmamsa’.
" I'SygfJ&.

;TK5'ïaS3E£*S2BGK?«TO

MÜT ZgKERHÇSO VOOfc ALÏHO GENEZEN1If! lil t :Ä,4LF I
.IS , f/~-, fti>jTW£R?EN .

v SPECIAAL
VOOR SSAf.’D, HAARWORM |

BAAFDZIcnT :uht smal«  ANDERE

TE VERKRIJGEN
in alle Iseghemsche Apotheken

OP DEN KLUISBERG
Wie den Kluisberg bezoekt, late niet 

na het Vlaamsch Huis «Klokke Roe
land» te bezoeken; eigenaar Maurits 
De Vos-Fiévé, waar benevens alle 
slach van dranken, ook nog te beko
men is in zijn winkel : chocolade, bis- 
schuiten, bonbons, speelgoed, enz. 

Koud buffet, enz., enz.
Verhuring van gemeubelde kamers 

en keukens.
Stalling voor motos en velos koste

loos.
Eenig depot voor de streek van alle 

slach van katoenen en wollen bedde- 
dekens, en dweilen.

Verkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

Schilder* & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEfEUERE-HUYSEDTRUYT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

Magazijn van kleuren en vernissen. 
Groote keus van sponsen en zeemvellen, matten, tapijten, traploopers en karpetten

Tro u w s  bad’enlng L a g s  prljsen

v o o r  h e t z u iv e re n  v a n  t  b ioed

GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, enz.

IN ALLE OOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

JL potheker V andenbussche
49, RIJSELSTRÄäT, 40, MEENEN

Prijs 4,50 frank Prijs- 4,50jrank Prijs 4,50 frank

Hebt gij pijnen in de lenden ?Kunt gij moeilijk of pijnlijk uw water maken ?Is uw water troebel oj te sterk gekleurd ? Lijat gij aan jicht, heup of lendenjicht ? Zijt gij door Rheumatiek gekweld ? Zijn uwe voeten gezwollen ?Is geheel uw lichaam ontsteld door een vu Hen brand ?

? Dit alles zijn de zékere kenteekens d«t uwe 
Nisren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en gij zoohaast mogaliik uw toevlucht moet nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

1
Dalila Pillen

EN
Samsom’s Qliebaisem

Ontelbare getuigschriften van genezin
gen, bekomen door het geo-uifc van df ze 
wondere gene?smidde!en, zijn het best»' 
bewijs dat zij alleen in stast zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

OOEDE V/AAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe
stoven, KacH3is en eisvoren

wendt u tot

(Urn. eieüiire - uycü
R oesslaerestr. 88, Iseghem

Magazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keuVengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noizen. — Groote kens van verlakte 
menage/estoven van de beste merken en 
bulzestovea in eigen werkhuis gemaakt.

Guzinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Schoenmagazijn 

D. VaQdBnbergiie - Bourosois
Marktstraat 17, ISEGHEM

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

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgenef.

Het huis gel as t zich met herstellingen.

Laat uw e Geldzaken  
ve -zo rg e n  d oor de

Fondsenbank
Naaulooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL
eiIbanhsQ : nlwappsn & KonpljH

Agentschappen :
Brugge, Crombeke, Poperinghe, Hareibeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handelsbank-Noordstar-,
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  T E  IS EG H EM  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

7
b i a i

Waarom hoesten ah BORSTPILLEN LALEMAN 
U radicaal 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

Minui Fisrsni uinai
äru gstraat, 2  Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 63

E C Z E M A
j 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.

FAiïllLIEZIEHEBOliD liOLKSBELfiilS
VL8AIÏ1SCH HUIS
Verzekert tegen

ISESHEiïl
Ziekte 
Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratle 
Geboorte 
Sterfte

En tHt reeds m*er dan 2000 'eden 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

Drukkerij « Volkr/erheffing » Aalst. 
Onderwijsstraat, 14.

Dr uk w 3
wendt U tot de Drukkerij “ Volksverheffing „

Onderwijsstraat, 14y Aalst

Men gelast er zich met al wat het vak betreft : Boeken, aanplak- 
brieven, omzendbrieven, strooibrieven, allerhande handelswerk, enz. Pracht- en gewoon drukwerk, in een of meer kleuren


