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De katholieke demokraten MOETEN de legerwet stemmen, omdat België, de 
belgische partijen en de belgische legerstaf met handen en voeten gebonden zijn aan 
Frankrijk door het geheim Fransch-Belgiseh militair verbond.

Ze beginnen lief fe zien.
M. MATHIEU, socialist, sprak in de Kamerzitting van Woensdag 25 Juli aldus : 
« Het F ransch-B elgisch verdrag brengt zeer ern stige bezwaren mede. E rbestaat 

g e en  land dat ik m eer lie fh eb  dan Frankrijk, maar het is onze p lich t u itleg  te vragen. 
Is ons lot eeuw ig aan dit van Frankrijk verbonden ? Wij willen ons verw eer inrichten 

om ons grondgeb ied  volkomen te vrijwaren. De overeenkomsten van den leg ers ta f binden 
ons aan Frankrijk Daarom heb ik het recht te verklaren dat de huidige ontwerpen afhan
g en  van de overeenkomsten van den leg ers ta f welke het g e v o lg  zijn van het Fransch Bel
g is ch  Verdrag, vermits het duidelijk is dat, krachtens d ie overeenkomsten, de verdediging 
van Frankrijk aan Luxemburg toevertrouwd is. » 

Die uitlating van iemand die zeker geen anti-militarist is en, zooals hij zelf zegde in 
de Kamer, Frankrijk lief heeft, is van groote beteekenis.

In dezelfde zitting heeft Volksvertegenwoordiger De Backer de vinger op de wonde 
gelegd. Sprekend over het Fransch-Belgisch militair verbond, verklaarde hij wat volgt : 

« Met de m edeplichtigheid d er Viaamsche groep  staan wij voor Fransche wetten- 
Door hare schu ld zal het Viaamsche b loed vloeien op de B elg isch e slagvelden . Ondanks 
al uwe beweringen zal Vlaanderen het kinderlooze Frankrijk moeten beschermen. 

De uitlatingen van de gen eraa ls Maglinse en Galet hebben den indruk gelaten dat 
Frankrijk rekent op de kloeke borsten van onze Viaamsche jongens. 

Zij die zich reed s in Le Havre aan Frankrijk hebben gek etend , kunnen niet anders 
handelen. Doch Vlaandereu rekent op de katholieke democraten. Het vraagt dat zij hunne 
beloften zouden houden 

Heeren democraten, toont nu door daden dat uwe beloften ernst waren. In plaats van 
een stap te zijn naar verm indering d er militaire lasten, beteekent het ontwerp een e voor
bereiding tot een nieuwen oorlog. »

Verkocht aan Frankrijk
Op 14 Maart 1928 zegde Daniel Vincent: in den Franschen Senaat : De

verdediging onzer Noord-Oostergrens, is zonder twijfel verbonden aan deze 
van België, maar we zouden toch, gezien den eerbied dien we hebben voor 
de Belgische souvereiniteit, niet mogen bekend maken dat zooals een Bel
gisch generaal het heeft voorgesteld, een sector van het Belgisch grond
gebied in staat van verdediging te brengen !

Op 21 Maart 1928, schreef «De Standaard» : «H et ligt toch voor de 
hand, als de Fransche staf de verdediging van een deel onzer grenzen orga
niseert. zijn wij ftan handen en voeten gebonden eer ons nog te beslissing 
bij een gebeurlijk confiikt wordt gegund. En verder : Welk soeverein en 
onafhankelijk land droeg ooit een deel zijner nationale verdediging aan een 
ander op, zonder door het feit zelf in vassaliteit te vallen of tot ernstige 
verwikkelingen met zijn buren aanleiding te geven ».

Tijdens de maand Juli 1928 verklaarde de Broqueville in de commissie 
van Landsverdediging, in aanwezigtekJ- chn heeren rvmllei, Man.K, Y'T*' 
Hoeck, Theelen, Van Cauwelaert. Van Isacker, Huysmans : « Om de dek
king onzer Luxèmburgsehe grens hoéven wij ons niet te bekommeren da at 
zal het Fransche leger wel voor zorgen ! »

De Belgische generaal Maglinse verklaarde in 1920, tijdens een det z it
tingen der gemengde Legercommissie, dat het invoeren van den zesmaan
dendienst niet zou overeen te brengen zijn, met de verplichtingen ons op 
gelegd door het militair accoord met Frankrijk.

De vaesaliteit van België — waarin ook \ laanderen ligt > tegenover 
Frankrijk moet dus door het stemmen der militaire Legerontwerpen be
stendigd worden !

Daaraan zullen medehelpen door hunne goedkeuring en hunnen steun 
die een verraad is jegens Vlaanderen — de zware trekpaarden van het 
Vlaamsch-Belgicisrne in de Kamers.

Het woord is aan Pater Valerius Claes van den Kath. VL Landsbond !

I
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Het failliet van het Minimalisme
De stam der Viaamsche beweging 

splitst zich in twee hoofdtakken.
Zij die logisch doordenken en het 

luidop durven verklaren dat ze noodig 
hebben een eigen staatsvorm als mid
del tot eigen nationaal leven : Dat zijn 
wij, de nationalisten.

En daarnaast zij, die om allerlei re
denen niet logisch doordenken: de
taalbewegers, de taalgrievisten.

Om allerlei redenen :
1. Zij die niet DURVEN doorden

ken : gebrek aan moed verscholen 
achter voorwendsels van taktiek, de 
naieven die dachten: «We zullen Bel
gië bedotten en de politieke zelfstan
digheid zal de rijpe vrucht zijn van het 
verwezenlijkte minimumprogramma».

2. Zij die niet KUNNEN doorden
ken: gebrek aan Viaamsche gaafheid, 
doorkankering van Belgicisme.

Die twee categorieën zijn we ge
woon te bundelen onder den naam : 
minimalisten of Belgicisten.

In waarheid zijn de twee gebreken
— gebrek aan moed en gebrek aan 
Viaamsche gaafheid — doorgaans 
voorhanden in dezelfde individuen.

Onze taktiek der waarheid.

Tegenover de taktiek der lafhartig
heid en der verminktheid hebben wij 
van meet af aan gesteld de taktiek der 
waarheid.

Onze leus was en is : alleen de waar
heid zal ons verlossen, omdat alleen 
het luidop verkondigen der waarheid 
een opvoedende waarde kon en kan 
hebben bij ons diepgezonken volk.

Om deze waarheid hebben we niet 
alleen in België, maar ook in Vlaan
deren, door de spitsroeden van den 

-eloopen jaren lang
Maar ook in de donkerste uren van 

Vlaanderens middernacht hebben we 
geloofd in de kracht van de waarheid

en het activisme, dat ons die waarheid 
bracht, hebben wre nooit verloochend.

En nu, na een proef van haast tien 
jaar gelooven we niet enkel, maar 
weten we tevens, geleerd door de prac- 
tisché ervaring, dat alleen de waarheid 
den stevigen onderbouw kan leveren 
voor werk van duur dat eeuwen kan 
trotseeren.

Alleen de waarheid kan moeder zijn 
van waarachtig leven

In waarheid, heeft deze taktiek der 
waarheid, niettegenstaande alle schijn 
tegen de waarheid was, de nakende 
verlossing voorbereid van ons volk, 
omdat ze tienduizenden volksgenooten 
heeft heropgevoed tot volwaardige 
Vlamingen.

Ja de taktiekers der lafhartige slim
migheid hadden zich gouden bergen 
beloofd van hun behendigheid — met 
misprijzende meewarigheid hebben ze 
gesproken over onze jeugdige onbe
suisdheid.

Nog zijn geen tien jaar verloopen 
en de spotetdne glimlach is van hun 
hooghartige aangezichten verdwenen : 
zij zijn de betaalde lakeien geworden 
van het Belgisch regiem, wij zijn vrije 
Vlamingen.

Onze taktiek der waarheid blijkt de 
eenig-goede te ziin,

Hunne taktiek der lafhartigheid is 
jammerlijk in gebreke gebleven

De waarheid alleen kan strijdlust 

verwekken.

Zij zijn niet geslaagd omdat ze niet 
konden slagen.

Eerste reden waarom ze niet konden
slagen :

Omdat ze laf waren hebben ze de 
waarheid verloochend maar uit dezelf
de lafheid ontspruit hun vrees voor 
den strijd.

En strijd alleen kan zege schenken.
Alleen deze Germanen, die den strijd

nooit waren ontweken, hadden toef 
gang tot de Walhalla, de halle, de he-i 
melzale waar het welig was om zijnr 

Alleen aan de op het slagveld man
haftig gesneuvelde mahomedanen, be-< 
looft de Koran het vreugde volle ge^ 
zelschap der liefelijke hemeldochters.

Ook onze christelijke hemel wil 
stormenderhand worden ingenomen
— men komt er niet in op kousen en 
schoenen langs de breede overlomf 
merde lanen van wellust en vermaakt 

En in het leven zelf is uoor geen 
volk eenig Aardsch Paradijs te berei-, 
ken op kousen en schoenen. . mÆ 

Strijd, stoute strijd, alle levens
krachten opeischende, strijd op leven 
en dood, beukt de poorten open en 
verdrijft dçn engel met het vlammen 
dc"ü\vaai:u. - -

Het minimalisme wilde onsen 
en schoenen naar het beloofde land 
van de geestelijke zelfstandigheid 
wan ’den : zijn bekenners zijn blijven 
zitten aan de terrassen van de kaber- 
doeskes langs de baan, in de gemakke
lijke zetels van ministers, burgemees
ters en beheerders van naamlooze ven* 
nootschappen.

Ze kennen geen drift, geen harts
tocht van strijd, hoe zouden ze het 
leven baren ?

Omdat ze niet hebben durven zeg
gen klaar en duidelijk wat Vlaanderen 
noodig heeft om te leven, omdat ze 
voor dat levensnoodzakelijke niet alles 
goed en bloed, hebben te pande ge
steld, daarom zijn ze niet geslaagd.

Alleen wie diep durft te graven in 
den ondergrond van het menschelijk 
gemoed, woelt de bronnen bloot van 
kracht, geestdrift en offervaardigheid.

De tegenstrijdigheid van het
Belgisch-Vlaamsch minimalisme.

En nu de tweede reden, voortvloei
end uit de eerste :

Omdat ze bang waren voor den 
strijd, hebben ze het onverzoenbare 
willen verzoenen : België en Vlaande
ren — water en vuur.

Uit lafheid hebben ze den Belgi
schen eenheidstaat onaantastbaar, hei
lig verklaard en dan toch — Oh ! sanc- 
ta simplicitas — in dezen eenheidstaat 
Vlaanderen geestelijk zelfstandig be
weren te maken.

Als ons volk klaar zag en de on
noemlijke dwaasheid bevroedde van  
het minimumprogramma, de kinderen 
zouden gichelen, de vrouwen zouden 
schateren, de mannen zouden daveren  
van het lachen, heel Vlaanderen zou 
zich keeren en draaien, wentelen van 
het lachen ; van de Noordzee tot de 
Maas zou er ztilke vloedgolf van ge
lach opsteken, dat heel Europa door 
zooveel gezonde lachlust geprikkeld 
mee zou dreunen van het homerisch 
gelach.

Twee talen en culturen gelijkbe
rechtigd in éénzelfden centralistisch- 
gebouwden Staat, twee zielen in één 
lichaam : het is om de stuipen te krij
gen van het lachen, als men het bouw
plan van deze Babelsche architecten 
onder het oog krijgt-,

Ze konden niet slagen omdat datr 
gene, wa£ ze beweerden te willen, 
vloekt tegen het leven zelf, omdat zul
ke rareteit nergens te bewonderen is 
in geen enkel muzeum, omdat het is 
de meest fantastische dwaasheid, die 
ooit werd uitgebroeid in het brein van 
om het even welk pensionnair van een 
gekkenhuis voor kwaa-zotten,

Ze kregen geen universiteit.

Een Viaamsche universiteit betee
kent : de eigen Vlaamsch-Nederland- j 
sche traditie uit de achterkeuken ge- \ 
haald en geleid naar den eerezetel van { 
het huis, nu ingenomen door de vreein- ï 
de meesteresse, het Fransch, langue } 
de cohésion nationale, door de Fran- »

sche cultuur, culture de cohésion na
tionale.

Geen twintig jaar zouden verloopen 
voor de in Vlaamsch-nederlandsche. at
mosfeer grootgegroeide Viaamsche 
natie zou grijpen, zou verplicht zijn 
te -grijpen, door haar weerom gezond 
geworden Viaamsche natuur, naar de 
politieke zelfstandigheid.

België weet dat en stelt daarom te
genover den Vlaamschen eisch naar 
cultureele zelfstandigheid, het hooger 
belang van het Belgisch «vaderlands» 
en de minimalisten uit lafheid buigen 
voor dit vervloekt Belgisch belang en 
zijn dankbaar om een Nolfbarak.

Ze krijgen geen Vlaamsch leger.

n—ira tx.V&rjr V t  -
België een Vlaamsch leger wellicht 
nog gevaarlijker zou zijn dan een 
Viaamsche universiteit.

Bij het bestaan van een Viaamsche 
universiteit kan men zich nog een toe
stand indenken, waarin het centralis
tische België over genoeg macht be
schikt, genoeg materieele macht, om 
altijd weer de pogingen van het gees
telijk zelfstandige Vlaanderen om ook 
politie!: zelfstandig te worden, telkens 
met geweld te verijdelen.

Een Viaamsche legermacht zou aan 
Vlaanderen zelf de noodige materieele 
macht schenken om België neer te 
slaan.

Laten we ons een oogenblik voor
stellen dat Brussel gek genoeg is om 
ons goedschiks Viaamsche officieren 
en Viaamsche legerdivisies te schen
ken.

Er komt dus een Viaamsche mili
taire school naast een Fransche mili
taire school,

Geen element is ontvankelijker voor 
nationalistische propaganda dan een 
officierenmilieu.

Het zou geen tien jaar duren voor 
heel het jonge kader van de Viaamsche 
legerafdeelingen doortrokken zou zijn 
van de gedachten en gevoelens die ons 
bezielen.

Die jonge Vlaamsch-nationalistische 
officieren zouden dus aan het hoofd 
staan van Viaamsche legerdivisies.

Deze jonge Viaamsche soldaten zou
den een merkwaardig terrein zijn 
waarin de nationalistische militianen 
het zaad der nationale propaganda 
zouden strooien. )

Op zes divisies zouden er minstens 
vier Viaamsche zijn.

Niet België zou nog meester zijn 
over Vlaanderen, maar Vlaanderen 
over België.

En België weet dat en stelt tegen 
den algemeen-Vlaamschen eisch — 
Viaamsche legerdivisies, Viaamsche 
officieren, Viaamsche commandotaal
— het hooger belang van het Belgisch 
vaderland,

F,n de minimalisten, omdat ze laf 
zijn en zich daarbij hebben laten bin
den in Belgische partijen, buigen het 
hoofd voor dat hooger belang van 
Vlaanderen's vijand en verraden 
Vlaanderen.

Ze hebben het gedaan bij den strijd 
om de Gentsche universiteit.

Ze doen het nu weer in den strijd 
om de Viaamsche legerdivisies.

Ze zullen het blijven doen zoolang 
ze den moed niet vinden om openlijk 
te kiezen voor Vlaanderen boven Bel
gië en om den strijd te aanvaarden 
die deze waarheid noodzakelijkerwijze 
meebrengt tot de eindzege voor Vlaan
deren is bevochten.

Waarheid en strijd op leven en dood
— dat alleen kan Vlaanderen redden.

Halfheid, m inimalism e is en b lijft
onvruchtbaar,

A. D. H.

Olie, KiltniieKe Vlaamsciie LandsDond !
1 9 2 7

Zoo het legervraagstuk niet wordt opgelost in den zin van 
zetting (van Dr Rombouts) kunnen de Vlaamsch mmistÇrs (Lâmoy, Hey
man) niet langer in A& RegeeringrWïjvin^

(M. P. Vra«  Steenberghe, tijdens de vergadering van den Kath. VI. 
Landsbond in 1927. Zie Standaard 19-12-27).

En welk waren de eischen vervat in die uiteenzetting :
1. Bestuur en Beheer van het leger Vlaamsch.
2. Viaamsche en Waalsche legerafdeelingen.
3. Commandotaal in VI. Legerafdeelingen Vlaamsch.
Deze eischen werden geestdriftig toegejuicht en er werd beslist de uit

eenzetting van Prof. Romfjauts te verspreiden.
— —XXo Kamarkasi-on Verreis en Rkivier willen remmen.

Eerw. Pater Claes vliegt recht en zegt (zie Standaard 19-12-27) : 
« dat het nu eens de tijd tot spreken is en dat de Landsbond al te 
dikwijls werd aansprakelijk gesteld voor de fratsen van het Parle
ment...

« Wij zullen eene groote volksbeweging op touw zetten over het 
litair vraagstuk. Wij zullen onze stem laten hooren ! »

mi-

19 2 8
De Kath. Viaamsche Kamergroep heeft stelling genomen :

1. Bestuur en beheer van het Leger 1/10 Vlaamsch, 9/10 Fransch ;
2. Noch VI. legerafdeelingen, noch VI. regimenten, noch VI. bataljons, 

misschien wat men noemt VI. kompanies — die niets veranderen aan de 
bestaande toestanden:

3. Commandotaal Fransch.
De groote volksbeweging die de Kath. VI. Landsbond zou op touw 

zetten, is achterwege gebleven.
Doch Eerw. Pater Claes (Alg. Secr. van den Kath. VI. Landsbond) 

verklaart in De Standaard van 15 Juli 1928 :
NIET

dat de Viaamsche Ministers, vermits het legervraagstuk niet op
gelost wordt in den zin van de uiteenzetting (van Dr Rombouts) 
moeten ontslag nemen ;
dat er een groote volksbeweging (belofte van Eerw. Pater Claes) 
zal op touw gezet worden om er de Dr Rombouts voorgestelde 
oplossing door te drijven ;

MAAR
zich waarschijnlijk herinnerende dat de tijd gekomen is om te 
spreken,

MAAR
dat hij de houding der katholieke Viaamsche Kamerleden en in- 
m S Ï  , heeren Poullet en Van Cauwelaert BE WON-
UERT (onderl. van ons) en goedkeurt en hun hulde brengt en 
dank zegt voor hun werking.

En intusschen, wordt de rede van den Vlaamschen Nationalist De Ba- 
c er, waarin de eischen van den Katk. VI. Landsbond, in zake legerhervor- 
ming werden verdedigd, door de «zware» trekpaarden van het Vlaamsch 
belgicisme in de Kamer uitgejouwd...

en zien we de rede van den Vlaatnschvijandigen Deveze door diezelfde 
heeren (de Van Hoeck s, de Van Isacker’s e. a.) geestdriftig toejuichen ! 

Zonder commentaar !
STAF DE CLERCO.

Ook “ Hij ,, zal braaf zijn
Antwoord aan volksvert. Vindevogel

Waarde heer Vindevoghel,
Als ik dramatische neigingen had 

zou ik dit antwoord op uw artikel in 
het Volk van Ronse varr 28 Juli 1.1. 
allicht inzetten met een «Tu quoque, 
Brute — Ook gij, Brutus» in den mond 
te leggen van de... maagd van Vlaan
deren.

Maar wat zou die verontwaardiging 
van iemand die geen bankier is baten, 
nietwaar, heer Volksvertegenwoordi
ger ?

Toch, zoo tusschen haakjes, kan ik 
me het genoegen niet ontzeggen u 
even te herinneren aan uwe opvat
tingen van 1918-1919. Had men u dan 
moeten profeteeren : «Gij, Leo, zult 
de dienstbaarheid van Vlaanderen aan 
Frankrijk, de politieke en de militaire 
dienstbaarheid, in het Belgisch parle

ment helpen bezegelen» zou die pro
feet het toentertijd niet met loopen 
moeten halen hebben ?

Hoe vurig anti-belgisch, hoe rots
vast nationalistisch scheent ge toen, 
heer Vindevoghel.

Geloof nu niet dat uwe pro-Jaspar- 
sche houding me diep heeft verrast.

Toen ik vernam dat Poullet en Car
noy uwe volksbondfeesten te Ronse 
den luister van hun hoppestaken-ge- 
stalte zouden bijzetten, heb ik bij mij 
zelf geconcludeerd : « Het koopje is 
gesloten, de acties van kameraad De 
Vleeschouwer worden op de politieke 
beurs niet gekwoteerd. Vindevoghel 
blijft volksvertegenwoordiger en... 
stemt cle militaire wetsvoorstellen der 
regeering».

] Neen, ik heb geen illusies over de 
i



doelmatigheid van dit epistel : uwe 
«overtuiging» is gevormd: Jaspar mag 
gerust zijn, er zal geen enkel trek
paard aan zijn zegewagen ontbreken.

Maar hoe ondoelmatig dit nu ook 
moet zijn ik wil me het plezier niet 
ontzeggen u even met uw neus in uw 
eigen tegenstrijdigheden te duwen.

En eerst en vooral, ge blijft toch 
een echt «enfant terrible».

Uw voorman Poullet schrijft in zijn 
verslag dat België sedert 1920 aan 
ontwapening doet en dat het ook in 
dat opzicht, lijk natuurlijk in elk an
der opzicht, ten voorbeeld kan gesteld 
worden aan alle natiën en landen ter 
wereld.

En gij schrijft precies het tegen
overgestelde: «Nooit hebben wij zoo 
zeer bewapend als nu... Ons leger 
blijft een schandelijke woordbreuk te
genover het vredesverdrag van Ver
sailles... In 1935 zullen wij als echte 
oorlogsgoden tegenover Duitschland 
staan... En wij Vlamingen... spelen 
soldaat en zweeten water en bloed om 
belastingen te betalen tot er weer om 
d’éen of d’ander reden, DIE ONS 
NIET AANGAAT, een wereldconflikt 
losbreekt, de Duitschers den kortsten 
en gemakkelijksten weg naar Parijs 
kiezen over België...»

Zeer goed, heer Volksvertegen
woordiger, zeer goed, maar één van u 
beiden liegt, ofwel liegt Poullet of wel 
liegt gij.

Wie van de twee is de leugenaar?
Durft gij op dat simpel vraagsken 

in uw blad een simpel antwoord ge
ven ?

Maar er is nog veel meer.
Ge geeft dus toe dat door deze le- 

gerhervorming de Vlamingen in een 
aanstaanden Franco-Duitschen oorlog 
zullen bloeden, niet voor Vlaanderen, 
maar voor Frankrijk.

En op de vraag: «Stemmen of niet» 
antwoordt ge met den meest optimis
tischen glimlach van de wereld : Na
tuurlijk stemmen.

Waarom ?
Omdat volgens u deze nieuwe wet 

een klein briezelken vervlaamsching 
brengt.

Dus van ’t oogenblik dat onze VI. 
jongens provinciaal ingedeeld worden, 
moeten we maar aanvaarden dat ze 
sneuvelen voor vreemde belangen.

Ik vind uwe conclusies eenvoudig 
pyramidaal.

En merk wel, ge schijnt zelf weinig 
illusies te hebben over de maat van 
vervlaamsching-in-’t-leger die ons te 
wachten staat.

Ge hebt zeer goed ingezien dat de 
sleutel van de vervlaamsching zit in 
de Vlaamsche opleiding van de officie
ren: en die sleutel krijgen we niei in 
handen.

Ge schrijft zelf:
«Het lijdt geen twijfel dat wij hier 

niet zwaargeladen van toegevingen 
naar huis gezonden worden.

«De officieren zullen voorts weinig 
; Vlaamsch kennen — een beetje beter 

dan voorheen (zien is schoon, zei de 
blinde, meneer Vindevoghel) maar zij 
zullen er niet onder gebukt gaan, zij 
zullen ondereen slechts Fransch ge
bruiken en voorts franskiljons blijven, 
dat lijdt geen twijfel.

«Of zij altijd Vlaamsche soldaten en 
onderofficieren in ’t Vlaamsch zullen 
aanspreken? Oh! de wet zal stooten 
en blauwe plekken krijgen met hoo- 
pen. De onderofficieren moeten vol
gens het ontwerp nog alleen de taal 
kennen van de taaleenheid waarin zij 
dienst doen ; doch zij zullen wel gevoe
len dat de officieren geerne hebben dat 
zij Fransch kennen en er zich dood 
voor werken om het rap aan te leeren 
en regelmatig te spreken met hunne 
oversten.

«Zonder echt Vlaamsche officieren 
komt geen eigenlijke vervlaamsching 
en er komen geen echt Vlaamsche of
ficieren zonder Vlaamsche militaire 
school.

« ’t Zal dan nog moeilijk genoeg 
gaan».

F,n de conclusie van dat alles?
In het parlement zal door onze ver

tegenwoordigers een amendement 
worden neergelegd voorziende de op
richting van een Vlaamsche militaire 
school te Antwerpen.

En gij, meneer Vindevoghel en uw 
Vlaamschgezinde vrienden zult dat 
amendement verwerpen.

En ge zult verwerpen de splitsing 
van de Brusselsche militaire school.

En ge zuLt verwerpen de verscher
ping van het taalexamen opgelegd aan 
de officieren.

En ge zult verwerpen alle voorstel
len die sancties voorzien.

Ge zult alleen een «ja» over hebben 
voor de wetsvoorstellen van de regee
ring-.

Een van uwe partijgenooten in het 
parlement zegde het tegen Staf De 
Clercq: «We weten dat de wet nood
lottig is voor de Vlamingen en was ze 
nog tien keer noodlottiger we zouden 
ze nog stemmen».

De partij gaat u boven Vlaanderen, 
niet waar heer Vindevoghel?

Toen Jaspar in den zadel moest wor
den gezet en de katholieke demokra- 
ten weigerden te heffen, verscheen op 
de vergadering van den kath. demo
kratischen groep in het parlement Pa
ter Rutten met een dwangbevel uit 
Mechelen en... de katholieke demo- 
kraten bogen den nek, Jaspar tot een 
voetschabel om te paard te stijgen.

Gij zijt geen volksvertegenwoordi
gers, mijheer Vindevoghel.

Richt een referendum in onder uwe 
volksbonders en vraag: «Deze wets
voorstellen maken van onze kinderen 
Fransch kanonnenvleesch en betalen 
Vlaanderen daarvoor met een mieze
rig stukje vervlaamsching, moet ik 
zulke wetsvoorstellen aannemen?»

Uw volk zal zeggen «neen !»
Maar gij vertegenwoordigt uw volk \ 

niet: gij vertegenwoordigt de Belgi
sche katholieke partij, gij vertegen
woordigt den Franco-beigischen va- 
zaalstaat en die beveelt «Stemmen» en 
a ontbreekt den moed om u vrij te 
naken.

Uw uitvlucht. met «beter iets dan 
niets» geldt hier niet.

Dat bespottelijke kleine « iets » 
wordt betaald met bloed van onze kin
deren en gij hebt het recht niet dat 
bloed voor wat anders te pande te stel
len dan voor het belang der Vlaamsche 
natie en niet voor iets «dat ons niet 
aangaat».

Op een bepaald oogenblik als de on
wezenlijkheid van uw eigen argumen
tatie al te vernietigend op uw eigen 
zelf valt neemt ge uw toevlucht tot 
een kwetsend cynisme.

Gij schrijft :
«En als wij ’t nu eens al in eens 

hadden? Tegen wie zouden wij dan 
nog strijden en waarmee zouden wij 
't stambewustzijn wakker schudden».

Ik heb den móed niet om op zulke 
brutaliteiten te antwoorden, meneer 
Vindevoghel.

A. D’HAESE.

R o n d  h o t  L o c p o r w o t s c w t w i i r p  H8 8 P öiHsoiüfe op 19 öoosï \ B ij  een  In c id e n t
In de Kamerzitting van W oensdag 25 Juli sprak de heer Thomas De Backer 

een flinke redevoering uit. w aarin  hij o. a . zegde :
<Het recht van het Vlaamsche volk 

is onaantastelijk en duldt geen- poli-

Belangrijk

Met de medplichtigheid der Vlaam
sche groep staan wij voor Fransche 
wetten. Door- hare schuld zal het 
Vlaamsche bloed vloeien op de Belgi
sche slagvelden.' Ondanks al uwe be
weringen zal Vlaanderen het kinder- 
looze Frankrijk moeten beschermen. 

De uitlatingen van de generaals Ma-

tiek gekonkel». Dit kou men lezen in 
verklaring van de leden dereei

Vkamsche legercommissie.
fn dezelfde verklaring stond er een 

protest in tegen de toegevingen 
fde Vlaamsche volksvertegenwoor-

I glinse en Galet hebben den indruk ge- \Vs!hrs en een korte uiteenzetting van 
laten dat Frankrijk rekent op de kloe- de Vlaamsche eischen. 
ke borsten van onze Vlaamsche jon
gens.

JPFtA.A.TJJBJ
Association libérale 

Cercle privé
Verboden ingang.

Ja , ler:er, ge denkt, Tijl heeft weef 
iets uit zijn botten geslagen.

Welnu, ik verzeker u, dat mijn ver
beelding heelemaal onschuldig is aan 
dien mooien titel, ik heb hem gevon
den, jawel, maar niet in mijn hoofd, 
ik heb hem gevonden op een deur in 
den «Cercle libéral» te Geeraardsber- 
gen'Hoe ik, Tijl, in zoo’n Cercle libéral 
binnenkom? Primo, vriend lezer, en 
met eenige onbeleefdheid zij dit ge
zegd, dat zijn mijn zaken en dan, waar 
steekt Tijl al zijn langen neus niet 
eens binnen ?

Kortom ik ben eens gaan inspectie 
maken in dien Cercle libéral, ik  heb 
er o. m. een boekerij van net Willems
fonds gevonden met een overgroote 
meerderheid Fransche boeken, zoo de 
volledige werken van Consciense... in 
het Fransch.

En dan in eens, pardaf, daar stond 
ik voor die deur met het expressieve 
opschrift :

Association libérale 
Cercle privé 

Verboden ingang. I
Ik was van bewondering sprakeloos 

geworden, want alles aan dit opschrift 
is even geniaal.

Het is een volledig politiek, sociaal \ 
en cultureel programma. Nergens heb 
ik in zoo weinig woorden een zoo tref
fende karaksteristiek gevonden van 
de liberale partij in Vlaanderen.

Fransch de twee eerste deelen — 
Vlaamsch voor het plebs dat zou wil
len binnendringen in dit Heilige der 
Heiligen.

Ja, inderdaad «Cercle privé».
Hun Cercle libéral is groot en ruim 

en eenzaam, als het graf van Toetank- 
amen vóór de ontdekking.

Ik stond daar alleen in dien gang 
voor die deur, zoo alleen in dat ont
zaglijk gebouw als stond ik ergens van 
God en de menschen verlaten in de 
onmetelijke Saharasche zandwoestijn. 

Cercle privé 
Verboden ingang.

Ik voelde de lust me bekruipen om 
mijn schoenen uit te doen. Het rook 
er besloten en stofferig als in een 
archiefkamer.

Ze zijn nog met zes of zeven, maar 
ze hebben kluiten : hun vel is zoo dik 
als de wanden van hun coffre-fort, hun 
hersenen zijn verhoornd in hun beton
nen kop.

Heel Vlaanderen wisselt van uit
zicht, vernieuwt zich, wordt Neder- 
landsch kultuurgebied — Cercle privé, 
verboden ingang. Bij hen waart nog 
de lucht van 1879, toen ze voor een 
flesch genever zooveel volgelingen 
ronselden als ze maar Wenschten

Zij die zich reeds in Le Havre aan 
Frankrijk hebben geketend, kunnen 
niet anders handelen. Doch Vlaande
ren rekent op de kath. demokra- 
ten. Het vraagt dat zij hunne beloften 
zouden houden.

Heeren democraten, toont nu door 
daden dat uwe beloften ernst waren. 
■In plaats van een stap te zijn naar ver
mindering der militaire lasten^ betee- 
kent het ontwerp eene voorbereiding 
tot een nieuwen oorlog. Zij die bewe
ren dat daarover in Vlaanderen geen 
verbittering bestaat vergissen zich op 
grove wijze.

Wanneer er geen protest uitgaat, 
zullen de Vlamingen weer eens «battus 
en contents;» naar huis .gaan.

De- Gentsche hoogescliool, de taal- 
regeiing in bestuurszaken worden als 
groote overwinningen beschouwd. En 
als eene nieuwe overwinning zal men 
ook deze militaire wet doen gelden.

In 1913 hadden wij 33,000 man; in 
1928. 44.000 man. In 1913 konden wij 
op Oorlogsvoet ongeveer 300,000 man 
te been brengen; in 1928 zal men, met 
't huidige stelsel, ongeveer één miljoen 
man kunnen slagvaardig stellen in oor
logstijd.

Men liegt dus wanneer men beweert 
dat België den weg der ontwapening 
opgaat,

De Vlaamsche Legercommissie ver
klaart dat de toegevingen der regee-

De leden van de Vlaamsche leger
commissie riepen ten slotte alle Vla
mingen op om op te treden tegen de 
legetontwerpen.

Do legerontwerpen beteekenen 
klaarblijkelijk eene vermeerdering 
van militaire lasten en van het milita
risme.

En dit wil de heer Jaspar in der 
haast doen aannemen omdat, zegt hij, 
da landsverdediging niet verzekerd is.

Zullen de Vlaamsche volksvertegen
woordigers zulke ontwerpen al3 eene 
verovering willen doen doorgaan, ter
wijl de voorgestelde schikkingen eene 
daad van knechtschap tegenover 
Frankrijk uitmaken ?

VLAAMSCHE DEMOKRATEN ! 
GIJ HEBT ER IN TOEGESTEMD 
DEnpNTWERPEN OP EEN DRAF
JE TE BESPREKEN. HADDE MEN 
DE BESPREKING VERDAAGD, 
DAN ZOU HET VERZET ZOO 
GROOT GEWORDEN ZIJN DAT 
ZIJ GEENE MEERDERHEID HAD- 
DEN GEVONDEN. WEET, VLAAM
SCHE DEMOKRATEN, DAT DE 
ONTWERPEN EEN VERRAAD 
ZIJN TEGENOVER HET VLAAM
SCHE VOLK.

Gij weet dat Vlaanderen met zijne 
kroostrijke gezinnen het zwaarst be
last wordt. Gij weet dat de nieuwe 
wet geen diensttijd verkort. Gij weet 
dat ons volk binnen een tiental jaren 
naar het bloedveld zal gesleurd wor-

ring slechts schijnvoordeelen zijn. De j den. Daarom roepen wij u toe uit
toegeeflijkheid der Vlaamsche volks
vertegenwoordigers, zegt verder die 
commissie, brengt ons geen stap ver
der tot eene ware oplossing ; de tegen
strevers van het Vlaamsche volk w il
len deze, zooals in alle andere omstan
digheden, het Vlaamsche volk in 
dienstbaarheid houden.

naam van de Vlaamsche oudstrijders : 
« Laat de regeering vallen met haar 
ontwerpers. Zegt met ons : Ons volk 
willen wij niet laten uitmoorden, ons 
volk villen w ij niet ten dienste stel
len van vreemde regeeringen!» Zoo
niet zal het bloed onzer kinderen op 
uwe hoofden neerkomen ! »

Grappenmakers.
Het Kellogg-pact dat den oorlog 

buiten de wet stelt zal over kort te 
Parijs geteekend worden.

En intusschen verplicht Frankrijk 
zijn Belgischen vazaalstaat zich te wa
penen tot de tanden !

De socialistische actie tegen de 
militaire wetsvoorstellen.

Buiten -.-.-ai koi^ctrTu tïét parlement ' 
blijft deze aciie van de socialisten on
zichtbaar.

Geen meetingen, geen betoogingen. 
Onze plakbrievencampagne was heel 
wat krachtiger dan de hunne.

Ons dagblad «De Schelde» ,heel onze 
weekbladpers geeft wat ze kan. De 
socialistische pers zwijgt en gebaart 
van pijkenaas.

Men krijgt den indruk dat heel de 
socialistische oppositie comedie is en 
dat de heeren zich achter de schermen 
reeds van nu af akkoord stellen om 
eens deze lastige kwestie opgelost, 
weer te zamen den regeeringskoek te 
deelen.

Hoe ze on s  pluimen.
Gedurende de eerste zes maand van 

1928 bracht de overdrachttaks één 
tniliard 420 millioen fr. op, ’t zij 225

Vensters en deuren blijvën pot’dicht ! i™1110611 meer dan z<? te Brussel ver-
Verboden ingang. j hoopt hadden.-  - - - - ! ]\tU) mef hun nieuwe militaire wet

I zullen onze meesters geld noodig heb- \ ben. Met het oog op de algemeene ont-
■ wapening hebben ze nieuwe kanonnen,
I tanks, forten, machiengeweren, vlieg-
I tuigen, enz., enz., noodig.

Hun grafkelder zal niet beter slui
ten als deze cercle privé.

Ze zijn dood en ze stinken alreede. 
De profundis.

TIJL.

HOE MEN DE VLAMINGEN 

VOOR DEN ZOT HOUDT

Het gebeurde enkele dagen geleden 
op het Justitiepaleis te Brussel, Han
delsrechtbank zaal B, tijdens een der 
oproepingen betrekkelij’k het failliet 
der Banque de Crédits et de Dépots.

Tusschen de tien of twaalf menschen 
die zich aanboden waren er drie à vier 
die geen Fransch verstonden.

Alles gebeurde natuurlijk in ’t 
Fransch, tot wanneer een boerke van 
Alsemberg die geen woord Fransch 
verstond aan de beurt kwam.

De advokaat kende een weinig 
brabbel-Vlaamsch en de bediende 
geen woord.

Een der omstaanders moest verta
ler spelen en op een, twee, drie was 
het boerken afgescheept. Hij had niets 
begrepen. Aan de anderen welke 
Fransch verstonden werd breedvoerig 
uitleg gegeven.

Een onzer vrienöen protesteerde bij 
den advokaat. Deze deed opmerken 
dat het hier keene taalkwestie gold, 
waarop onze 'vriend antwoordde : 
« Neen, maar het geldt hier de centen- 
van onze Vlaamsche menschen ». « De 
taal van Brussel is Fransch » kraaide 
toen de advokaat !

En die rechters en die bedienden 
worden met Vlaamsche centen be
taald !

Alle ware Vlamingen
abonneereo zich 

op ons blad

Het woningvraagstuk.
België maakt zich dus gereed om op 

bevel van Frankrijk een milliard te 
vergooien aan militaire uitgaven en 
zijn jaarlijksche legerbegrooting met 
een paar honderd miïioen te verhoo
gen.

Intusschen blijft de woningnood een 
treurige werkelijkheid.

In de stad Roeseiare — nog niet 
eens zoo groot als Aalst — heeft de 
gemeenteoverheid' éen onderzoek in
gesteld naar de toestanden op dit ge
bied en bevonden dat er 400 woningen 
te weinig zijn.

Met het milliard vergooid aan het 
militarisme zou men rond de dertig 
duizend werkmanshuizen kunnen bou
wen.

Maar wat kan de woningnood van 
de Vlaamsche werklieden de Fransche 
militaristen schelen, als die Vlaamsche 
werklieden maar goed uitgerust zijn 
om voor Parijs te vechten dat is toch 
maar alles.

Ze konden niets meer krijgen.
Dat is de uitvlucht van de Vlaam

sche lakeien van Jaspar en ze maken 
de vergelijking tusschen het socialis
tische voorstel en de regeeringsvoor- 
stellen op de legerhervoiming.

We hebben hier het socialistisch 
voorstel van meet .af aan bekämpf : 
hun voorgeoefendheid en hun weder- 
oproepingen waren ons alles behalve 
sympathiek.

Maar niets bewijst dat dit voorstel 
het laatste woord was van de socialis
ten, integendeel volksvert. Mathieu 
heeft klaar en duidelijk in het parle
ment gezegd dat ze die voorgeoefend
heid en die wederoproepingen wilden 
laten vallen, in andere woorden dat er 
te praten viel met hen.

Maar de Kath. VI. Kamergroep is 
in heel dit verloop van een onverbe
terlijke passiviteit geweest.

Ze hebben' niet een eigen weg ge
volgd.

Ze zijn begonnen met zich op ge
nade en ongenade over te leveren aan 
Jaspar-Hymans ; ze hebben van meet 
af aan verklaard : wat er ook gebeure, 
ij hjiiven wij trouw, elke. andere coin- 

* binätic xiixu c ,.j)zen wij ïïT:
En wien zal het dan verwonderen 

dat Jaspar zeker van den onvoorwaar- 
delijken steun van den Kath. VI. Ka
mergroep, zeer karig is geweest met 
zijn toegevingen.

Trouwens er is geen enkele toege
ving die ons met deze militaire her
vorming kan verzoenen.

Deze wet bezegelt onze militaire en 
politieke knechtschap tegenover 
Frankrijk en we willen geen knechten 
zijn.

We zouden de wet aanvaard hebben 
met zesmaandendienst zonder meer, 
met VI. legerdivisies en VI. officieren 
omdat die Vl. legerdivisies en die VI. 
officieren ons de noodige macht zou
den geschonken hebben om onze 
knechtschap te doen ophouden en eer 
enkele jaren verioopen zijn eeii mili
taire hervorming door te voeren en 
een politieke hervorming die ons voor 
goed zou verlost heben van de Fran
sche vassaliteit.

6 man.
Volksvert. Vipdevoghel schrijft in 

het Volk van Ronse een fantasietje op 
onze bewering: «Acht man zijn vol
doende om de militaire wetsontwer
pen te kelderen».

Och ! Waren er van meet af aan 
8 man geweest om te verklaren : «Wat 
er ook gebeure, M. Jaspar, wij stem
men uw voorstellen niet» het zou nooit 
tot een breuk gekomen zijn tusschen 
die acht man en de rest van de Kath. 
VI. Kamergroep of van de Kath. partij.

Wat een besliste minderheid k$n, M. 
Vindevoghel, dat heeft de conserva
tieve minderheid bewezen tegen het 
ministerie Poulet,

Maar jullie voelt u knechten. Als er 
een brjüf van Mechelen komt, buigt U 
het hoofd.

Waarom werd gr indertijd geen 
brief uit Mechelen gestuurd aan de 
conservatieve minderheid om haar ge
hoorzaamheid op te leggen aan PouL 
let ?

Omdat Mechelen wget dat deze con
servateurs, niettegenstaande alle uiter
lijke teekenen van eerbied en onder
danigheid, toch den kop niet zouden 
gebukt hebben yopr om het even welk 
dwangbevel.

Maar jullie zijt het kruipen gewoon.

De Handelsbank
biedt U baar voordeligste plaatsingen aan, gê- 
waarborgd door den sterken Bankgroep HAN
DELSBANK. FONDSENBANK en NOORDSTAR 
met een gezamenlijk kapitaal en reserven van 
ruim Z E S T iG  iVHUIOEft.

KASBONS 6 maanden op naam of aan drager 
6 t. h. bruto of 5,10 t. h. netto.

KASBONS 3 maanden op naam of aan drager 
5,50 t. ta. bruto of 4,59 1/4 t. b, netto.

Abonneert U op de BEURSBODE, bet ver
trouwbaarste weekblad voor iinanciëele en econo
mischs belangen. Proefnummers op aanvraag. 

Abonnement tot einde 1928 fr. 15,.
HANDELSBANK N. V., Kalanderberg 1, Oent 

en al hare Agentschappen en Bijkantoren door 
gansch het Vlaamsche Land.

Vermindering op het spoor. — Eene 
vermindering van 35 t. h. werd toege
kend aan Bonden en Maatschappijen. 
Men stelle zich onmiddelijk in ver
binding met zijn Statieoverste voor de 
regeling. — Bij uitzondering wordt de 
_2.5 t. h. ook toegestaan aan Maatschap
pijen met min dan 20 reizigers.

De personen die afzonderlijk reizen 
■ kunnen zich voorzien van een «week

end» biljet (geldig van Zaterdag tot 
Maandag 10 uur, waarop eene ver- 

* mindering van 25 t. h. verleend is.
Opgepast. — 10 dagen op voorhand 

moeten de bonden hunne aanvraag 
doen en het benaderend getal deelne
mers opgeven. — 48 uren vóór den dag 
der reis, moet de aanvraag en het juist 
getal biljetten opgegeven worden aan 
den statieoverste.

De groepsreizen moeten onmiddel- 
lijk hun statieoverste verwittigen 
liefst minstens 2 weken op voorhand 
zooniet is het bijna onmogelijk nog 
tijdig alle schikkingen te nemen.

Verder is het volstrekt noodig. voor 
den goeden gang van de diensten, dat 
de Bedevaarders de treinen zouden 
benuttigen hun door- de statie van ver
trek aangewezen.

Naar liet schijnt kunnen groepen 
van 151 tot 400 leden 40 t.h . en voor 
400 leden 50 t. h. vermindering op het 
spoor bekomen. Voor 400 leden kan 
ook een speciale trein worden aange
vraagd. vertrekkende uit eene bepaal
de static, waarheen zich dan de om
liggende gemeenten kunnen begeven 
met eene week-eindkaart, om dan van
uit het vertrekpunt de speciale trein 
te nemen. Men vrage onmiddelliik alle 
inlichtingen aan de Nat. Maatschappij 
van Spoorwegen-Dienst Export, Han
delszaken, Brussel, of aan zijn statie
overste.

De Herkenningsteekens
kosten zooals verleden jaar 2 fr. Nog
maals wordt er op gewezen dat de op
brengst er van moet dienen om de iii- 
richtings- en propagandakosten te 
dekken der Bedevaart, (luidsprekers, 
levende beelden, plakbrieven, druk
werken, muziek, enz.) welke bijzon
der hoog zijn. Het is volstrekt noodig 
dat elke Bedevaarder zichzelf deze 
kleine uitgave oplegge.

«Ganda» die d^rded ienst zal waar
nemen, zal streng het Herkennings- 
teeken eischen op den grond «Helden- 
hulde, over de IJzerbrug.

Men vrage nu reeds de Herken- 
ningsteekens aan het Sekretariaat : 
Cl. De Landtsheer, Groote Kaai, Tern
sche. Postcheck 113.465,

De in groep reizenden doen best van 
bij elk reiskaartje 2 fr. meer te reke
nen voor het herkenningsteeken. Zij 
bevorderen aldus het werk van het 
Sekretariaat en den goeden gang der 
Bedevaart !

Leest ons weekblad, knipt de pijlen 
er uit en bliksemt daarmee die «rotte 
patatten» zou Camoy zeggen, van de 
planken.

d e : c u i s i s
in  d e  S te e  k o e ! ij verb* id

De crisis, ook op het Belgisch grond
gebied voelbaar, woedt op dit oogen- 

; blik wel het scherpst in Engeland. Er 
werden 1112 mijnen gesloten waarvan 
362 voor goed.

Men spreekt van de uitwijking van 
i 200,000 mijnwerkers.

De toestand wordt ook in andere 
landen zorgelijk. Het blijkt een feit te 
zijn dat de electriciteit, die men de 
witte steenkool.heeft genoemd een hoe 
langer hoe meer geduchten v ij. . . 1 
wordt van de zwarte steenkool.

Zelfs in een land lijk Frankrijk gaat 
de electrificatie met reuzenschreden 
vooruit.

Daarna worden op de schepen ook 
hoe langer hoe meer electrische mo
toren gebezigd en niet minder in de 
nijverheid.

Terwijl aldus op het kolenverbruik 
bezuinigd wordt stijgt de productie.

Ook hier is de toestand niét schitte
rend en dringt men aan op rationalisa
tie van het bedrijf om de buitenland- 
sche concurrentie het hoofd te kunn- 
nen blijven bieden.

In de Antwerpsche Neptune wijst 
een kdlenbaron op het dringende van 
den nood omringd als we zijn door 
industrieel sterk ontwikkelde landen.

Ook deze nijveraar verwacht alleen 
hulp van de rationalisatie hier te lande.

Naar zijn meening moet men de oude 
putten opgeven

We hebben reeds iets gedaan in de 
richting der rationalisatie, meent hij, 
maar we moeten verder, door centra
lisatie, door het sluiten der mijnen die 
met veriies werken door de vernieu
wing en de centralisatie der cokesfa- 
brieken en der distilleerfabriekeri.

Wö moeten absoluut een lagere 
kostprijs bereiken door de moderni- 
seering der productie.

pat alles is gewis minder goed 
nieuws vcor een streek met min of 
meer uitgeputte mijnen als Henegou
wen.

Als deze plannen doorgevoerd wor
den en de nood zelf zal dwingen ze 
door te voeren dan lijdt et geen tw ij
fel of Limburg-Antwerpen wordt de 
groote industriestreek der toekomst.

Laten we ijveren vóór de nationale 
bewustwording van ons volk opdat 
deze stoffelijke zegen omgezet wordt 
in een nieuwen bloei van Vlaamsch- 
nederlandsche beschaving- ons volk ten 
bate.

Z’hebben het op de zenuwen sedert
en drietal weken, de « menschen » van 
de Vlaamsche Katholieke Kamer
groep. Ze voelen dat z’er hun faam, 
reputatie, goeden naam of ten minste, 
dat wat z’er nog van hadden, voorgoed 
bij het gezonddenkend Vlaamsche volk 
hsLhen verspeeld. Een Vlaamsch ka
tholiek zei op den trein nog onlangs : 
« Ik betrouwde ze niet erg ; maar nu 
zie ik dat ze tot alles in staat ziin !»

Dat hun leiders, zij die verantwoor
delijk zijn, — want de Blaviers, de Al- 
lewaerts, de Goetgebuers, de Theeïens 
en anderen, zijn maar schapen, sukke- 
laetrs die volgen, — het op de zenuwen 
krijgen wanneer hun zoo maar aan
houdend hun valschheid en hun ver
raad in ’t gezicht wordt gesmeten, is 
niet te verwonderen.

Die zenuwachtigheid leert dat ze on
gerust zijn en de oppositie laat geen 
enkele gelegenheid onbenut om ze nog 
aan te hitsen. •

Wanneer Woendsdagavond, na 8 ju. 
Huysmans aan ’t spotten was en zei : 
« Ik ben zeker dat christene democra- 
« ten tegen de ontwerpen in hun ge- 
« heel zullen stemmen !» klonk er een 
krachtig « Neen !»

Een oogenblik stond Huysmans en 
keek, dan lachte hij stil, als hij wist 
dat Staf De Clercq had geroepen.

Van Cauwelaert wou dan spreken 
en zeggen dat zij — de Vlaamsche, ka
tholieke Kamergroep — VOORAF 
REEDS HUN HOUDING HADDEN 
BESLIST.

De Clarcq spotte daarna met de na
ïefheid van Huysmans, die nog geloof
de in de goeje trouw van die « men
schen » ! Zij vreezen alleen maar, zei 
Staf, dat het zou verworpen worden 
en voorgoed de oogen openen van hen 
die nog niet zien.

Toen sprong Van Cauwelaert op om 
te zeggen « Dat mensch, dat zich komt 
neer te zetten ! » met een verachting 
v/elk we moeilijk kunnen beschrijven !

Heel de Kamer kwam in rep en roer, 
zelfs de Walen die niet hadden begre
pen, hadden gehoord en gezien dat er 
beleedigJ was en gedurende vijf mi
nuten kreeg menheer Van Cauwelaert 
de schoonste dingen te hooren, die hij 
wel nog nooit zal hebben gehoord.

Hij was zeer bleek en beefde. Zijn 
uitleggingen waren een domme, platte 
achteruitkrabbeling,

Maar aÜ3 Staf hem toebeet :
« W ij zijn niet op den rug gekropen 

« van het Vlaamsche volk. W ij hebben 
« ons niet tot burgemeester laten ver- 
« heffen. W ij zetelen niet in een be- 
« heerraad met Francqui, die uw baas 
« Poullet uit de regeering heeft ge- 
« smeten ! »

Dan was de groote klepper er het 
hart van in en sprak van zijn geweten 
en van zijn hoffelijkheid.

Met een schaterlach tot antwoord 
kon hij gaan zitten en van den heelen 
avond zei hij geen woord meer. hoe
wel de andere « menschen » hem kwa
men troosten en opbeuren !

Maar door den mond van Staf heeft 
Vïaanderen gèsproken.

Het Vlaamsche volk zet u dat be
taald bij de komende verkiezing.

UIT VALKENBURG
Het openlucht theater.

Een Vlaamsche weelde.
Zooals alle jaren speelt dit seizoen 

het gezelschap van den K- N. S. van 
Antwerpen te Valkenburg, in het 
Openlucht Theater in het park en ver
leden Zondag had ik de eer en het 
genoegen eene namiddagvoorstelling 
bij te wonen.

Men voelt wel zeer dikwijls dat het 
een ongeluk is Vlaming te zijn, maar 
ook zijn er van die stonden, dat men 
fier is tot een ras te behooren, dat 
spijts alles uitmunt in kunsfein en vol
harding. Weinu die twee laatste gaven 
bezitten de leden van den Groep De 
Gruyter in hooge mate. Het is een 
waar genot, om daar te Valkenburg, in 
de sehilderachtigfe en ongeëvenaarde 
natuurweelde van Het park, dooi: rd.<; 
zforgen van Valkenburg Omhoog, als 
een waar Paradijs herschapen en 
onderhouden, de Nederlandsche Too- 
neelkunst tot uitingr re zwn komen 
Daar voelt ge, en MOET ge voelerj, 
dat Vlaanderen’s telgen geen ziekelijk 
zooals sommige ons volk betitelen, 
maar wel een onderdrukt volk moet 
zijn, dat niet verkwijnen, niet sterven 
maar leven, hooger leven wil, hetgeen 
ook de opvatting is van de talrijke 
uitheémsche bèzoekers van Valken
burg, die waarlijk verbaasd staan van 
wat de acteurs van Vlaanderen pres- 
teeren. Geheel de vertooning is als een 
droom en ik beklaag'degene, die door 
gemakzucht, door den verren afstand 
oï door een andere reden aan zfiïkê 
prachtige en onvergefelijke schouw
spelen verzaken en een wensch welt 
er bij mij op, dat geheel Vlaanderen 
dezen zomer moet trachten om al is 
het maar een enkele keer, er van te 
genieten.

Daarom vereenigingen van alle slag, 
zij die er reeds geweest zijn, zijn het 
eerste om terug te keeren en zij die 
cr nog niet kwamen, vooral deze zo- 
nier naar Valkenburg, naar het Open
lucht Theater, die wil- kan. Naar de 
katakomben, naar de bouwvallen van 
hei Slot der Gosewyns, naar de histo- 
ri ehe grot, naar allés wat Valkenburg 
u biedt ; Leert Vlaanderen kennen !

Jef Paradis,
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Zondag 5 0  >cst, O. L. V. ter Sneeuw. 
Maandag 6. Gedaanteverandering van

O. H. J C 
Dinsdïs7, Cajetaniis, b.
Woensdag 8, H.CyMacus c?< gez. L. Kw, 
Donderdag 9, H. Joannes Maria.
Vrijdag 10, H. Laurentius.
Zaierdag 11. O. L Vr ’s Zaterdags.

STADSNIEUWS

Van Tricht-avond.

Maandag. 6 Oogst, te 7 u. 30 zingt 
de zoo gunstig gekende zanger O Van 
Tricht in ’t Vlaamsch Huis.

Vrienden en vriendinnen, ge zijt a l
len verwacht, 't Zal er aangenaam zijn.

We weten bij ondervinding dat zijn 
optreden veel volk lokt.

Allen naar den geselligen avond.

Inkomnrijs : 2 frank.

V.O.S. en B.V.O.S.’sen.
Vlaamsche Nationalisten,
Ditmaal zullen te Diksmude op 19 

Oogst niet min dan honderdduizend 
Vlaamsche Nationalisten en sympathi
santen hulde brengen aan het stoffelijk 
overschot van onze duizenden Vlaam
sche gesneuvelden.

Iseghem zal er weerom bijzijn.
Een speciale tram vertrekt op den 

Emelghemdam te 8,30 u. 's morgens. 
Wij komen te 8 uur in ’t Vlaamsch 
Huis bijeen. We komen te 7 uur uit 
Diksmude terug.

De inschrijving moet genomen wor
den vóór 12 Oogst in 't Vlaamsch Huis 
of bij Julien Buysse. Prijs 10,50 fr.

De velomannen zwllen te 7,30 u. ver
trekken aan ’t Vlaamsch Huis.

Spaarkas.
Steeds maken we vooruitgang. 

Steeds meer menschen zien in dat in 
eigen inrichtingen sparen, plicht is 
waaraan zich niemand mag onttrek
ken, te meer, daar de eigen inrichting 
alle gemak en de hoogste waarborg 
verschaft.

Alle Vlaamsche Nationalisten heb
ben te zorgen dat hun centen niet 
tegen onze strijd kunnen gebruikt 
worden. Als iedereen op elk gebied 
zijn plicht doet zullen we blijven ge
stadig naar de zege opmarcheeren.

Bieruitvoer.
Onze verkoop groeit nog altijd aan. 

We namen de noodige schikkingen otn 
alle klienten te bevredigen. Als het 
moest gebeuren dat iemand, door bui
tengewone omstandigheden over'zijn 
bestelling te klagen had, dan moet hij 
dat onmiddelijk doen bij den voerder 
of in ’t Vlaamsch Huis. We houden 
eraan de goede, ja de beste ware te 
leveren,

K. V. N. V.
Eerstdaags wordt een algemeene 

vergadering belegd waar verschillen
de schikkingen van inwendige _ orde 
zullen genomen worden. Niet één on
zer leden zal op die belangrijke verga
dering mogen ontbreken.

Te wapen.
Door de christene demokraten zal, 

naar alles verwijst, straks het grootste 
verraad tegenover ’t Vlaamsche volk 
gepleegd worden. Het schijnt dat allen 
bereid gevonden zijn om het snoode 
legerontwerp, die onze jongens tot 
Fransch kanonnenvleesch bestemd
maakt, te stemmen. Die triestige la
keien hebben dan nog den moed het 
onwetende volk wijs te maken dat het 
nieuwe ontwerp verbeteringen brengt.

Farceurs, leugenaars, betaalde be
driegers zijn het. Of te wel zijn ze te 
dom om te beseffen wat ze gaan doen, 
of te wel zijn ze te laf. te gedwee, te 
mak om zich te verzetten. In elk geval 
ons volk zal zich wreken. Onze boe
ren, onze werklieden, onze neringdoe- 
nèrs moeten voorgelicht worden Pro
paganda en nogmaals propaganda 
moet hun die voorlichting brengen. 
Maar dat werk kost geld, veel geld. 
Daarom moet er door de organisatie 
iets op gevonden worden. Elk moet 
iets «oen, en d§n gaqt het gemakke
lijk Een kiesfonds moet in werking 
treden. Op de eerste vergadering van 
het K. V. N. V. moet dat werk bespro
ken worden

■SS*
VI. Nat. Vakverbond.
Sedert 19 April zijn in Aalsi honder

den werklieden der fabriek Torley in 
staking. Ons Vakverbond heeft er tal 
van leden in betrokken. Het wordt tijd 
dat we die menschen bijspringen. Het 
plaatselijk bestuur zal een feest orga-

• niseeren, ten hunnen bate en die gele
genheid is den inzet eener vernieuwde 
werking.

Propagandisten, op dek !

Familieziekenbond «’t Volksbelang»
De eerste zes maanden van 1928 ge

ven bevrediging. In ledental maakten 
we een schrikwekkende vordering. 
Niet honderd, maar honderden nieuwe 
leden werden aangenomen. Aan ge- 
neesdienst werd door de leden onge
veer 25,000 fr. aan bijdragen betaald 
terwijl door dezen dienst ongeveer
35,000 fr. werd uitbetaald. Aan Opera
tie betaalden we niet min dan 13,500 fr. 
terwijl er door dezen dienst slechts 
9,913 fr. 65 werd ontvangen. De ge
zamenlijke uitgaven van den Bond be-

loopen bij de 70,000 fr. en dat op de 
eerste zes maanden. En toch mogen 
we melden dat de zaken goed gaan.

i We vragen echter, aan al onze leden, 
j wees zuinig in ’t gebruiken der voor-
I deelen. Aanvaard de genomene schik- 
; kingen, die en in uw belang en in ’t be- 
: lang der algemeenheid getroffen wor

den. Werft nieuwe, maar goede leden 
aan. We moeten tegen toekomend jaar 

j minstens 3000 leden tellen. Dat kan 
j. als ge maar wilt.

f Pensioenbelangen.
De leden geboren in de maand Juli 

worden verzocht ten langste voor het 
einde dezer week hun kaarten in te 
brengen of hun storting te komen 
doen.

Ook een methode.
De Mandelbode heeft opnieuw een 

aanval gewaagd teg.en de Vlaamsche 
Nationalisten. Dat is wel van haar. Zij 
wordt moedig. En ze doet dit in het
zelfde artikel waar ze spreekt over 
menschen die priesters hun hoed af
slaan. Dat is slim van haar.

Wie weet gebruikt ze dezelde moed 
en dezelfde lage slimheid niet om haar 
vrienden, de felle verwezenlijkers, 
eens het stof uit hun kleeren te slaan, 
’t Wordt tijd Mandelbode dat ge eens 
ferm hun bol wascht. Zij verkeeren 
trouwens in een zeer ongezond mid
den waar Franschdolle en vermilitari- 
seerde heeren naarstig moeten gediend 
worden.

Oprecht ! Uw leiders dat zijn man
nen ! Zij verwezenlijken iets. Ze 
schreeuwen geen prinsen uit. Zij win
nen meer met die prinsen en met hun 
troon te dienen. Hun portemonaie is 
het stelligste bewijs dat ze met ver
stand te werk gaan. Als al onze VI. 
menschen dat eens zoo deden, wie 
weet werden ze allemaal geen miljo
nair. Alzoo ware de Vlaamsche kwes
tie en liet sociaal vraagstuk seffens 
opgelost.

Inderdaad. Kijkt naar Allewaert, 
naar d’Artois, dat waren nu eenvoudi
ge werklieden. En ze zijn er pertank.
25.000 fr. alhier, 10,000 fr. aldaar en
15.000 fr. langs ginder, dan de kleinig
heden. Als men daarvoor geen milita
rist de zolen likt, is ?t een bewijs van 
weinig praktisch verstand. Kondet ge 
heel ’t Vlaamsche volk daar diep van 
overtuigen, Mandelbode ge zoudt 
goed en deugdelijk werk gedaan heb
ben. Het volk zou de prinsen niet meer 
uitschuifelen, ge zoudt uw leugens niet 
meer van doen hebben om de Natio
nalisten te bestrijden en zwart te ma
ken. Maar gij, Mandelbode en de prin
sen, ge werd op de handen van ’t dank
bare Vlaamsche volk in triom gedra
gen. En ge zoudt dit verdienen al was 
’t maar om uwe liefde tot de waarheid 
en uwe haat tegen alle bedrog, boeren
bedrog inbegrepen.

ARDOYE

Hun Vlaamschgezindheid.
De afdeeling van het Vrij Kristen 

Syndikaat zond naar de christene tex- 
tielbewerkersvereeniging alhier, vol
gend schrijven :

Ardooi, 5-7-28.
Aan den Heer Voorzitter enz.

Waarde Heeren,
In het werkhuis Baertsoen-Buysse 

wordt gewoonlijk op 11 Juli gewerkt 
en niet op 21 Juli.

U weet en begrijpt genoeg de be- 
teekenis die in deze twee feestdagen 
ligt. Derhalve meenen wij dat onze 
.vereeniging met elkaar gelijkenis ge
noeg hebben om minstens het stilleg
gen in den namiddag van 11 Juli en 
het werken in de voormiddag van 21 
Juli na te streven.

Indien U daarmee zoudt kunnen in
stemmen, wenschen'we een gezamen
lijke aanvraag daartoe bij het fa
brieksbestuur te doen. Mogen wij Uw 
gunstig antwoord verwachten.

Aanvaard intusschen enz...
get. De Voorzitter, 

Remi Dierkens.
De christene textiebewerkersver- 

eeniging vondt het niet noodig daarop 
te antwoorden. Ze hebben liever dat 
een reactionair Belgisch feest gevierd 
wordt, dat de menschen in de onmo
gelijkheid gesteld Worden op zulken 
dag te werken en dat ze op 11 Juli 
tot werken verplicht zijn-

We leeren die menschen, stillekens 
beter en beter kennen. Ze ontpoppen 
zich tot gedwreeë knechten en lakeien. 
Ons goed. De geschiedenis leert dat 
’n mensch gestraft wordt langs de kant 
waar hij zondigt. Die beleefde Vla
mingen zullen denkelijk op den regel 
geen uitzondering maken.

Bij de schoenmakers.
Is ’t waar, dat de menschen van 

Ardooie, moeten werken aan loonen 
die 10 tot 12 t. h. lager zijn dan deze 
die aan de schoenmakers in Isseghem 
betaald worden?

Is het waar, dat het christen syndi
kaat zich daarover stom en dood ge
baart en niets doet om dit te verande
ren ?

Is het waar, dat de voorzitter van 
dit syndikaat ook aan zulk civiel prijs- 
ken werkt?

Een woordje uitleg is gewenscht ! 
In elk geval wij onderzoeken de kwes
tie.

Nieuwç geïllustreerde U itgaven 
DER

VOLLEDIGE WERKEN

VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat

Het volledig stel 58 boekdeelen, 

in eens genomen, 400 fr.

W  ©ongelegenheid
voor kroostrijks gszinnsn.

De bekende Jezuitenpater Val. Fal
lon oefent kritiek uit op de woning- 
politiek tot nog toe gevoerd door de 
Nationale Maatschappij die zich bezig 
ho'udt met het bouwen van goedkoope 
woningen.

Hij verwijt haar de belangen te ver- 
waarloozen van de kroostrijke gezin
nen en daarbij al te kwistig om te 
springen met het geld van de lastenbe- 
talers doordat toelagen verleend wor
den aan bouwers van huizen die 40 en
50 duizend frank kosten.

Zeker, schrijft pater Fallon, het is 
gemakkelijk inschikkelijk te zijn dan 
nauwlettend, vooral wanneer men het 
geld van den Staat beheert. Het is 
gemakkelijk de aanvragen in te schrij
ven naar gelang ze binnenkomen en 
aan een kroostrijk gezin, dat zijn aan
vraag doet, te antwoorden: «We tee- 
kenen u aan. Uw beurt komt wanneer 
de 300 gezinnen zonder kinderen die- 
al ingeschreven waren zullen bediend 
zijn...»

Het is gemakkelijker hen die de ge
lukkige bewoners zijn van de goed
koope woongelegenheden het onge
hoorde voorrecht te laten van «huur
ders ten eeuwigen dage« dan plaats 
te doen ruimen door de minder ver
dienstelijken ten voordeele van de 
meer verdienstelijken.
Het is gemakkelijker de aangenomen 

maatschappijen niet voor den kop te 
stooten wanneer ze komen aandragen 
met plans die te duur zijn.

De Nationale Maatschappij schijnt 
de onpopulariteit te vreezen. Maar 
wanneer ze voortgaat met de misbrui
ken te dulden, loopt ze dan geen ge
vaar zich de oppositie op den hals te 
halen van onpartijdige toeschouwers, 
van lastenbetalers die geen vrede heb
ben met de verspilling der staatsgel
den en vooral de oppositie van de hon
derdduizend gezinnen opgehoopt in 
overbevolkte woongelegenheden en 
aan wie men, alle recht ten spijt, goed
koope woongelegenheid blijft weige-

2. die niet onder hun huurders, min
stens een derde gezinnen hebben met 
minimum vier kinderen ;

3. Die niet aan die gezinnen 50 t. h. 
vermindering op den huurprijs zouden 
toestaan.

De leden van den Beheerraad zijn 
verantwoordelijk voor de sommen die 
zouden uitgegeven zijn in overtreding 
van de voorafgaande bepalingen.

«oor onze spoorarbeiders

ren.
* * *

De taak van de Nationale M aat
schappij zoo heel wat verlicht worden 
in dien de wet haar de volgende 
nauwbepaalde voorwaarden opiegde 
en die staafde met ernstige strafbe
palingen. Als de wet bijvoorSecM 
zegde :

Elk voorschot op deze leening van 
300 milioen zal geweigerd worden aan 
de aangesloten maatschappijen :

1. Die niet de helft van de door hen 
gebouwde huizen hebben verkocht ;

Vraag nr 107 van den heer Debacker 
28 Juni :

Bij de verkiezing der werkrech
tersraden is gebleken :

1. Dat duizenden spoorwegageuten 
niet op kiezerslijsten voorkwamen :

2. Dat talrijke agenten die werken 
buiten hunne verblijfplaats, ofwel op 
de lijsten hunner werkplaats, ofwel op 
geene voorkwamen, niettegenstaande 
zij tijdig het noodige gedaan hadden 
otn op de lijsten hunner woonplaats 
te worden overgeschreven.

Wie dient hiervoor verantwoorde
lijk gesteld ?

Welke maatregelen werden ten op
zichte der ingebreke bevonden ambte
naars getroffen?

Antwoord : De kiesgerechtigde
spoorwegagenten die op den dag 
waarop de herziening der kiezerslijs
ten aanvangt, d. i. op 1 Juli hun woon
plaats hebben binnen het rechtsgebied 
van den raad waarvoor ze kiesgerech
tigd zijn, moeten niets doen om op de 
kiezerslijsten te worden ingeschreven, 
vermits zij er krachtens artikel 4, ali
nea 2, van het koninklijk besluit van 
25 Maart 1927 van ambtswege door 
het gemeentebestuur der woonplaats 
worden op ingeschreven.

Maar zij — en dit blijkt wel het ge
val te zijn met dezen door u bedoeld
— die kiesgerechtigd zijn en hun 
woonplaats niet hebben binnen boven
bedoeld rechtsgebied moeten, willen 
zij ingeschreven worden, vóór 5 Juli 
daartoe een aanvraag richten niet tot 
het gemeentebestuur hunner woon
plaats, maar tot het gemeentebestuur 
der plaats waar gevestigd is de onder
neming welke zij beheeren of waarbij 
ze werkzaam zijn.

’t Is om die bepaling van artikel 4, 
alinea 3, van het koninklijk besluit dd.
25 Maart 1927 niet te hebben nage
leefd dat de door u bedoelde agenten, 
door hun eigen schuld, ofwel op ver
keerde, ofwel op geen kiezerslijsten 
voorkwamen.

Sociale Syndikate

KRONIcJK
We hebben onmiddellijk inlichtin

gen gevraagd over de verbeteringen 
die door de fabriek als tegenprestatie 
onmiddellijk zouden worden inge
voerd.

Hun laatste Vacantie
Stuurt uwe Kinderen naar de Vakschool

Vacantie...
Ik kan me haast niet verhinderen 

om deze enkele beschouwingen in te 
zetten met een diepen zucht : vacantie 
en jong zijn !

Nu voelen we ons nog wel jong, 
maar helaas de tijd dat ze ons op ge
regelde tijden van tusschen de tremen 
van ons levenskar lieten, is voor goed 
voorbij.

Daarom ouders-lief, laat aan uwe 
kleinen het genot van hun vacantie.

De school laat ze nu een maand of 
wat meer los, spant ze nu toch niet 
weer aan een anderen wagen.

Doet ze niet te veel meehelpen thuis 
of in uw zaken.

’t Zijn jonge veulens, laat ze vrij en 
los ronddraven, dan groeien er kloeke 
achtienmaanders uit, die niet bang zul
len zijn voor een vrachtje.

De kinderen hebben hun vacantie 
noodig — zoo noodig als hun. boter
hammen.

En ouders, houdt uw lievelingen niet 
te dicht onder uw vleugels, vooral gij 
die in de stad woont, jaagt ze naar 
buiten in de zon en in de lucht.

Laat ze loopen, laat ze loopen.
Natuurlijk moet gij 'r op letten dat 

ze niet misloopen, maar gelooft niet 
dat ge hun deugd het veiligst be
schermt met ze op te sluiten in een 
kooitje. * * *

Maar het was minder over dat alles 
dat ik in ons blad wat schrijven 
wou.

Mijn lezers gelieven het voorgaande 
als toemaatje of als aanloop op den 
hoop toe te nemen, neen ik wou het 
hebben over de kinderen die hun lager 
onderwijs af hebben, voor wie de laat
ste vacantie begonnen is, voor wie de 
laatste vacantie misschien reeds uit is.

Nu is het tijd nog eens voor de 
zooveelste maal aan de ouders van die 
kinderen te herhalen, wat we hier 
reeds dikwijls schreven.

Iemand die niets heeft dan een kop
pel armen en beenen en daarbij een 
schup en een houweel om zijn brood 
te verdienen, is een sukkelaar voor 
zijn leven.

In andere woorden, e.r zijn reeds on
geschoolde arbeiders in Vlaanderen 
genoeg, er zijn er zelfs veel te veel en 
met tienduizenden moeten ze alle da
gen naar Walonië reizen om in den 
vreemde het vuile werk te doen, dat 
weinig betaald wordt-

Vergeet niet, ouders, dat de licha
melijke inspanning het slechts wordt 
betaald en de inspanning van den geest 
het best,

Een kunstschilder krijgt voor een 
met verf bestreken doekje, laten we 
zeggen, vijf duizend frank, een huis
schilder moet daarvoor een half jaar 
met zijn borstel over en weer wrijven.

Waarom ?
Omdat er in dat schilderij van den 

kunstschilder meer geest zit, dan in 
het werk van den huisschilder.

Een beeldhouwer en een steenhou
wer bewerken allebei dezelfde stof : 
waarom Wordt de beeldhouwer beter 
betaald dan zijn werkmakker die kas
seisteenen houwt?

Altijd om dezelfde reden.
Daar moet gij, ouders, de conclusie 

uittrekken.
Ge ziet uw kinderen geerne en ge 

ziet daarbij uw vaderland, Vlaanderen, 
geren.

Wel, om deze beide redenen, zorgt 
er voor dat ge van uw kinderen geen 
koerarbeiders, geen aardewerkers 
maakt.

Zorgt er toch voor dat zij eenen stiel 
leeren.

Als uwe middelen het u eenigszins 
toelaten stuurt uwe kinderen naar de 
vakschool,

Ge kunt dat in uw stad en omlig
gende gedaan krijgen met een mini
mum kosten.

Ge hebt een uitstekende vak
school; laat er uwe kinderen van pro- 
fiteeren.

Vooral gij die kinderen hebt die op 
de school bewezen hebben dat er wat 
in steekt, stuurt ze naar de vakschool.

Ge zijt arm, ge weet niet best hoe ge 
dat zult klaar spelen?

Komt eens tot in ’t lokaal, komt een 
bezoek brengen aan den secretaris van 
uw vakvereeniging.

Die secretaris is geen fabrikant in 
werkstakingen, die heeft een gansch 
andere opvatting van het vereeni- 
gingswezen.

Komt hem eens opzoeten en brengt 
uw jongens mee.

We zullen te zamen onderzoeken 
wat er kan gedaan worden ; uw secre
taris zal in uw plaats de noodige voet
stappen doen om het u zoo gemakke
lijk en zoo goedkoop mogelijk te ma
ken.

En gaat het toch niet, laten uwe 
middelen het u heelemaal niet toe nog 
gedurende een paar jaar het loon van 
uw kind te missen, zorgt er toch voor 
dat uwe kinderen dan op werkwinkel 
of fabriek toch een stiel leeren.

Geld zult ge uw kinderen niet kun
nen nalaten.

Maar ge kunt er voor zorgen dat ze 
bij uw heen gaan over wat beters be
schikken dan over een beetje centen.

En dat betere is : een goede brood
winning een stiel.

Ouders steekt het in uw hoofd dat 
kennis macht en. geld beteekent.

En dat ge allen voor plicht hebt toe 
te laten aan uwe kinderen zooveel 
mogelijk kennis te vergaderen opdat 
ze zelf welvarend wordend ook ons 
vaderland, Vlaanderen, welvarend zou
den maken.

Daarom nog eens, gij allen die het 
j kunt doen, en de meesten kunnen dat, 

als ze maar willen,- stuurt uwe kinde
ren naar de vakschool.

Bij de meubelmakers te Mechelen j De s ta ^ g  y j  j e brouwers te Wieze.
In antwoord op de vraag om loons- 

verhooging uitgaande van de werk- 
liedensyndikaten, hebben de nijveraars 
van het meubelvak volgende voorstel
len gedaan : op 1 Oogst een eerste ver- 
hooging van 0,10 fr. een tweede van 
0,10 fr. op 1 September, een derde van 
0,10 fr. op 15 October en een vierde 
van 0,10 fr. op 1 December; hetzij in 
’t geheel een verhooging van 0,40 fr.

De werkliedensyndikaten zullen eer
lang laten weten of ze met deze voor
stellen genoegen nemen.

Bij de bouwarbeiders aan de kust.
Een nieuwe loonsbeweging is aan 

de Vlaamsche kunst begonnen bij de 
bouwarbeiders. Ze hebben zich tot het 
patroonssyndikaat gericht om de nieu
we lootibarema’s te doen vaststellen. 
De werklieden vragen voor geschool
den arbeid 5 fr. 58 per uur, voor grond
werk 4 fr. 85 terwij de dienders 4 fr. 12 
eischen.

De werkstaking op te fabriek Torley 
te Aalst.

Bij de werklieden betrokken bij dit 
geschil werd .eenige onrust verwekt 
door volgend bericht dat door het be
stuur der fabriek aan alle belangheb
benden werd medegedeeld : 

BERICHT
Door dezen brengen wij u ter kennis 

dat de wrerkers of werksters welke 
zich voor 4* Oogst aanstaande op onze 
bureelen niet zullen laten inschrijven 
ten einde het werk te hernemen, als 
ontslaggevers zullen aanzien worden.

Het Bestuur.
Volgens betrouwbare inlichtingen 

door ons ingewonnen ligt daar in geen 
bedreiging: het bericht bew'ijst alleen 
dat het Bestuur niet voldoende 
Vlaamsch genoeg kent om klaar en 
duidelijk te zeggen wat het wilde zeg
gen.

De zaak zit zoo : een deel van de 
stakers heeft elders werk gevonden en 
heeft de pensioenboekjes afgehaald. 
Het bestuur nu om te weten over hoe
veel werkkrachten het bij eventueele 
werkherneming zou kunnen beschik
ken, wenscht alleen dat al de stakers 
die bij het einde der staking nog voor
nemens zijn te gaan werken bij Torley 
hun naam zouden opgeven op het bu
reel voor 4e Oogst.

Dus geen kwestie van bedreiging, 
alleen een optelling van de nog aan
wezige werkkrachten.

Een nieuwe poging van den 
h. Ondervoorzitter van den Ambtelij-

ken Scheids- en verzoeningsraad 
te Aalst.

Onze sekretaris ontving van wege 
den h. R. De Schaepdrijver volgend 
schrijven gedateerd, Aalst den 31 Juli 
1928 :

Weldra zal het vier maanden zijn 
dat de staking der Torley fabriek wer
kers duurt, De manier waarop ze uit
brak, heeft de pogingen tot toenade
ring niet onmogelijk gemaakt. Noch
tans zijn deze tot hiertoe aangewend, 
zonder gevolg gebleven.

Ik stel vast, eenerzijds
dat de verliezen der beide in het ge

schil betrokken partijen reeds heel 
aanzienlijk zijn geworden;

anderzijds,
dat geen van beide partijen bepaald 

alle oplossing heeft onmogelijk ge
maakt.

De lange duur der werkstaking, het 
aanzienlijk getal werklieden erin be
trokken, de groote belangen die op het 
spel staan, zoowel voor de werklieden 
en de fabriek, als voor den lokalen 
handel en zelfs voor ’s lands algemee
ne economie, nopen me beide partijen 
het volgende voorstel aan te bieden.

De weg der verzoening is nog steeds 
open. Doch het geschil heeft gronden 
waarvoor de redmiddelen niet op één 
dag kunnen gevonden ; één dezer 
gronden schijnt wel te zijn het gebrek 
aan een geschreven en wel omlijnd 
arbeidscontract; eene andere oorzaak 
schijnt tc bestaan in de werkinrichting 
bij s; mmige takken der fabricatie. Ik 
denk eene ambtsplicht te vervullen 
met me te uwer beschikking te stellen 
om 1e trachten deze beide oorzaken 
uit don weg te ruimen en om te be
proeven eene formuul op te maken die 
de belangen van beide partijen zoo 
breed mogelijk vrijwarend, deson
danks het werk op eene gezonde en 
vreedzame hazis voor langen tijd zou 
vestigen.

Het moet op voorhand verstaan 
zijn :

1) Dat de werklieden onmiddellijk 
het werk zouden hervatten aan de 
oude voorwaarden;2) Dat, onmiddellijk, door de fa
briek, de verbeteringen zouden in voe
ge gebracht worden die reeds ingestu
deerd waren op het punt toegepast te 
worden bij ’t uitbreken der werksta
king.

De h. Minister van Nijverheid en 
Arbeid heeft een wetsontwerp op de 
Syndikaten ter studie gelegd, hetwelk 
aan de collectieve arbeidscontrakten 
al hun waarde zal verzekeren. Ik leg 
er nadruk op dat mijn voorstel, met 
het oog op dit niemve feit, bezwaarlijk 
zou kunnen aanzien worden als niet 
aannemelijk voor welke partij ook. 
Derhalve koester ik de hoop dat, ge
zien de zware verantwoordelijkheid 
op de betrokken partijen wegend, dit 
voorstel zal worden aangenomen en 
een geschil zal eindigen waarvan de 
gevolgen allerellendigst zouden kun
nen zijn.

(get.) R. De Schaepdr-yver, 
Ondervoorzitter v.d. Ambtel.

Scheids- en Verzoen’sraad.

De heeren brouwers te Wieze die 
gehoopt hadden onze werklieden door 
den honger te kunnen dwingen tot ca- 
pituleeren zijn bezig met van een kale 
reis thuis te komen. Een groot deel 
werklieden hebben elders reeds werk 
gevonden en weigeren voort voor 
hongerloonen te werken.

De Syndikaten ondersteunen voort 
dezen die nog geen nieuwe werkgele
genheid hebben gevonden en het recht 
op een menschwaardig bestaan zal hier 
ongetwijfeld zegevieren.

Bij de bouwarbeiders in 
Noord-Frankrijk.

! In de streek Roubaix-Tourcoiag 
(Frankrijk) waar veel Vlaamsche 
werklieden aan den arbeid zijn in het 
bouwbedrijf werden bij contract de 
loonen vastgesteld die voortaan in de
zen bedrijfstak zullen uitbetaald wor- 

; den.
De minimum-loonen werden vol- 

gender wijze vastgesteld: aardewer
kers 3 fr. 45 ; metsers 3,55 ; dienders 
2,35 ; dakbedekkers 3,75 : hulpbeton- 
neurs 2,95 ; plafonneerders 3,5s ; mou- 
lurenvormers 3,65; plakkers 3,80; 
hulp plakkers 2,95 ; schrijnwerkers 
3,75 tot 3,80; zinkbewerkers 3.55; 
loodgieters 3,65 ; schilders 3,45 ; g la
zenmakers 3,55.

Familietoeslag wrordt verleend op de 
volgende bazis : voor 1 kind 1 fr. daags
2 kinderen 2 fr. 40 per dag; 3 kinderen
4 fr. 40 per dag; boven de 4 kinderen
3 fr. 20 meer per kind en per dag.

Deze familietoeslag zal over kort
belangrijk vermeerderd worden.

Alles is hier natuurlijk aangegeven 
in fransche franks.

VARIËTEIT
Men spreekt nu weer van de zee

slang.
Telkenjare in den komkommertijd 

duikt hier of daar de legendarische 
zeeslang op. Thans komt uit Thoro- 
havn, de hoofdstad der Faroereilan- 
den, het sensationeele bericht, dat vele 
menschen vlak bij de kust een merk
waardig wezen hebben gezien dat met 
zijn witten kop én bovenlijf heel veel 
van een mensch weg had. Tusschen 
de vingers had het echter zwemvlie
zen en het lichaam eindigde in een lan
gen staart. Het kronkelende wezen 
kwam tot dicht bij de kust, dook toen 
onder en verdween.

Men ziet, dat het zonderlinge ding 
veel weg heeft van de beroemde zee
slang, welke omstreeks dezen tijd ge
regeld zijn verschijning doet en die 
men somtijds opk op de foor kan zien.

Zoo was er eens een pater die onder 
zijn luisteraars eenige personen op
merkte die voortdurend zaten te la
chen en te giechelen en, zich daarover 
ergerend, zeide hij :

— Eenige jaren geleden, toen ik een 
mijner preeken hield, zat er onder het 
gehoor een man die voortdurend lacht- 
te. Ik wachtte even en diende hem 
toen een flinke terechtwijzing toe. Na 
afloop van den dienst zei een heer tot 
mij : «Dat had u niet moeten doen, me
neer de pater, de arme kerel die zoo 
zat te lachen,, is een idioot». Sedert, 
ging de predikant voort ben ’k bang 
om menschen die zich onder mijn toe
hoorders onbehoorlijk gedragen, een 
opmerking te maken. Het konden wel 
eens idioten zijn.

Gedurende het overige gedeelte van 
den preek heerschte er in de kerk een 
volmaakte stilte.

— Ja , zei Sanders, dat is kurieus, 
bij de treinbotsingen zijn het altijd de 
eer9te en de laatste wagen die aan 
splinters worden geslagen.

— Goed, vervolgde zijn madam, 
maar als ze dat zoo goed weten, waar
om laten ze die twee ^wagens dan niet 
weg?

Wie binnen kort ook voor de pinnen 
zullen komen, dat zijn de jagers op 
't wild, want g ’hebt jagers en jagers. 
Ze zullen veel boerkens weer nekeer 
een pinte goed bloed aftappen, zoo
lang als ’t blijft duren want onze Staf 
De Clercq zit er met de zweep achter, 
dat hebt ge hier in ons blad toch alle
maal gelezen, niet waar, in die merk
waardige uiteenzetting van zijn voor
stel over de pachtwet !

De zeepbarons moeten, natuurlijk, 
ook op de hazen- en patrijzenjacht — 
voor de wilde varkens zijn ze nog niet 
stout genoeg — dat is de groote chik. 
Zoo waren meneer Kartoffel en zijn 
zoon voor de eerste maal op jacht ge
gaan. Plotseling zag vader Kartoffel 
een vogel en zorgvuldig mikkend be
reidde hij zich voor om te schieten. 
Toen greep zijn zoon hem wild bij 
den arm «Schiet niet, papa», gilde hij, 
ik geloof zeker dat ge uw geweer hebt 
vergeten te laden!

—■ Dat 's goed mogelijk, antwoordde 
papa Kartoffel, maar schieten moet ik, 
of denkt ge misschien dat die vogel 
op mij zal wachten t

SPROETEN
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
^rijs 12 fr.

Te koop in a lle  apotheken.
Apotheek LALEMAN te Iseghem.



iiiiirli ms i Gij allen, die min o 
zijt aan borstkwalen

* meer onderhevig 
Bror chief, Griep

Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fiuimen, indien eij tot hiertoe 

ailes beproefd hebt zonder afdoend e f f t k t  te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe
dig, vergeet niet dat er een m id d e l  i s  dat sinds 5 0  jaren duizenden en duizenden hopeiooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

ispsïDilsem Kliriifl Toms, i s »  z i, iirüpiüee
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borst
ziekten uitroeit en geneest, en aldus 'i best voorbehoedmiddel is tegen de tering en zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

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

P R IJZ E N  :  Zouder Zalf 17,50 f r . ,  met Zalf 25 fr ., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 f r . ,  Serie yan 6 weken 185 fr .

M e t  O u d  B i e r  d e r
is gekend voor 1 i e  Arend,,

*t gezondste, kle®kste, aangenaamste

A. Louwaege-Verstraeie, Cortemarck

P E GT OI  OS
Overtröffen alle andere zwarte pülekens tegen den hoest !

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

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frissc’ae mond, een aangename adem.

Z O R G  D A T  G I J  A L T I J D  UW DOOS OP ZAK HEBT

M O N O
POEDERS

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :
Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

W A .JL H O M  ?

i
zijn de MONO POEDERS verkieslijk 
dan alle anders produkten van gelijken aard ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genexen daar waar alle andere geneesmiddelen 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 hunaen aangtnamen smaak, door de moellijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

Leest aandachtig ! j Z AN N E KI N
TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 

in doozen van :
12 pakjes 4,50 fr. 
25 pakjes 8,00 fr.

Voor uwe elektrische inrichtingen varfdrijfkractit, 
verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 

radloinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS- S C H A C H T  
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie motors.

Alle herstellingen Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

DUB3EL BLOND BJEï^SKÜÜg 
gezond, kloek natuurlijk

B r o u w e r i j  S Ü L ö u i s  

L. V E Ü L E U D E  LO Û

Alleenverkoop voor Iseghem en omliggende :
S .M . VLAAMSCH HUIS, ISEGHEMÉl

Allergunstigste prijzen voor 
herbergiers en koffiehuizenj

N erlngdusners, zoakt uw profijtjft!

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.

K ruideniersw aren
Conserven, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants,

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

Eierkleursel voor broodbakkers.
I n ’t groot SUIKERHANDEL I n ’ t klein

Bijzonder© Prijzen voor Voortverkoopet*«

voor h et zu ive ren  v a n  ’t  bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbussche
49, RIJSELSTRAAT, 40, MEENEN

Prijs 4,50 frank Prijs, 4,50 frank Prijs 4,50 frank

Hebt gij pijnen in de lenden ?
Kant gij moeilijk of pijnlijk 

uw water maken ?
Is uw water troebel of 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 vuilen brand ?

9 9 9

?
Dit alles zijn de zekere 

kenteekens dat uwe 
Nieren, Blaas of Lever
ziekelijk zijn en gij zoohaast 
mogelijk uw toevlucht moet 
nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

1
Dalila Pillen

EN

S a m s o m ’ s  O l f e b a l s ë m
Ontelbare getuigschriften van genezin

gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, zijn bet b«ste 
bewijs dat zij alleen ln staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

GOSDE WAAR PRIJST Z16H ZELF

Voor uwe

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

gepoederd worden met

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

DE DOOS 1 ,50  FR.

®  V A L L E N D E  EEN ENKEL g e n e e s m id d e l  ZIEKTEN ! zult gij vlndan dat doelmatig Is tegea deie
wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
Prijs i 30 frank:

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

en nooit of nooit schadelijk is
Menigvuldige getuigschriften varf genezing zelfs van gevallen die reeds meer

dan 20 jaar duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

P I A N O S
3 . Van Hyffe

Gent, Nederkouter, 32 Gent
{•jicht bij ti?t P a id ? van JusHti.;)

Oudste fabriek van Baigie ea ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 pianos.

ri| | rj&f ~ m tI  3 I t  W*s

M2TZ£KÖU-2!9 Vy:’ ô AÇil?' GENEZEN '

r i ,  I » ' ■*- SFec»AAL 1 
VOOR 8RAi®,HAAfiW©fS4j

B Â A m K K tC , <J5UKj£ iw alu AaaEfiET j

r g æ ü i r m t i i i
ÜS3S EïSŝö Sä càïfc §» ’fâ &!>

TE VERKRIJGEN 
in alle Iseghemsehe Apotheken

OP DEN KLDISBERfi
Wie den Kluisberg bezoekt, late niet 

na het Vlaamsch Huis «Klokke Roe
land» te bezoeken; eigenaar Mauritä 
De Vos-Fiévé, waar benevenä 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 vaa all« 

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

Verkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  LEFEUERE-HUVSEHTROVT

Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

T ro u w s  bsdlening L a g « prijzen

, Kaciiiis eo easvurso

mndt «; tot

Berm. M i s r e  -iiiicii
Roeselasrestr. 88, Iseghem

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

Gazinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Schoenmagazljn 

I .  uandaniiBro&s-Boum sois
Marktstraat 17 ,ISEGHEM

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

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kaischgerief.

Het hals gelast zjcb met herstellingen.

Laat uwé Geldzaken  
verzo rgen  d oor de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bijbanken : ni ivarpsn & HorirUk
Agentschappen :

Brugge, Crombeke, Poperinghe, 
Haretbeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenbank maakt deel uit 
van de groep fondsenbank- 

Handelsbank-N oordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000.000 frank

BIJ HU IS TB  ISEOHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

7
I  ■■■

Waarom hoesten aU BORSTPILLEN LALEMAN 
U radlkaal genezen ?

Waarom koorst of tandpijn tijden als CACHET
TEN KEPHIL die doen verdwenen ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren tegen borst
ziekten als DROSELS BOR8TBALSEM 
der apotheek Laleman daartoe de ge
schikte middel is ?

Waarom zelf ziek of zuchtig zijn als U ter apothak  Laleman alle« kunt verkrijgen om U ge
zond te maken ?

ÜDUS VOOR'ALLES NAAR DE

f i g o M  Floréal Laleman

Brugstraat, 2 Iseghem
(bQ de Oendarmerle)

Men draagt ten huize Telefoon 63

ma

ECZEMA
huiduitslag, roode vlekken, jeukingen, 
springende handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik vanCadeline-zeep

Te koop ln alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FARIILIEZIEKEBOilD UOLKSBELAItS
VLAAMSCH HUIS ISE6HEM
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit
X-8tralen
Opereratie
Geboorte
Sterfte

En telt reeds meer dan 2000 leden 
WEES OOK VOORUITZIENDE 1

Drukkerli « Volksverheffing » Aalst. 
Onderwfjsstraat, 14.

Voor uwe Drukwerken
w e n d t U  to t  d e  D r u k k e r i j  “  V o lk s v e r h e f f in g  „

O n d e r  w i j  s s tra a t ,  14, A a ls t

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


