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’È blad bifinengezoßden zijn.

M VANDEVELOE, gewezen socialistische minister, verklaarde in de Kamer op 19 Juli 1928, bij 
den aanvang der bespreking van de militaire wetsvoorstellen :

“ Bij den aanvang eener bespreking waar, het eens zijnde over het doel, wij 

het niet eens zijn over de middelen en de methode. „

Waar is bei anti-militarisme der socialisten gebaren ? dat anti-militarisme dat zij op al hunne aiet- 
fings als het fijnste lokaal gebruiken om de goegemeente te bedotten.

In dezelfde rede (zich richtende tot Jaspar) :

« Ik verhaast mij te zeggen dat, indien er kwestie geweest was de vermindering van diensttijd totS 
maanden te verordenen met verdaging tot in 1931 van de volledige hervorming, een akkoord tusschin 
ons mogelijk zou zijn geweest. »

Ziedaar !

Zij w aren bereid de zes maanden te laten varen tot in 1931, intusschen toelatende dat men, ô cfer 
de mom van de * acht maanden ». gansch het volk en het land militariseerde.

Ziedaar de taal der socialisten in de Kamer !

Aalst-Diksmuide-Antwerpen

v

H o e  hee l a n d e rs  k l i n k t  ze d a n  op  h u n n e  m e e t in g s  !

let nellooi-oacl anderteeneBil
B e  in h o u d  v a n  k e f  p a c t

Het pact behelst slechts drie artike
len : een inleiding, de tekst en schik
kingen voor bekrachtiging.

1 .Inleiding. — Met diep besef van 
den grooten plicht, die op haar rust, 
om bij te dragen tot het welzijn van 
't menschdom ; overtuigd dat het 
oogenblik is gekomen om beslist den 
oorlog uit te bannen als werktuig van 
nationale politiek, teneinde de vreed
zame en vriendschappelijke betrekkin
gen te bestendigen, die thans onder de 
volken bestaan ; “overtuigd, dat al de 
veranderingen in hun onderlinge over
eenkomsten uitsluitend moeten wor
den verkregen door vreedzame midde
len en tot stand moeten worden ge
bracht in orde en vrede, en dat al de 
Mogendheden, die het pakt teekenen 
en voortaan zouden pogen haar natio
nale belangen te dienen door het ont
ketenen van een oorlog, zouden moe
ten worden verstoken van de voordee- 
len, die in het tegenwoordig verdrag 
besloten liggen; hopende, dat al de 
andere natiën der wereld, aangemoe- 
digd door haar voorbeeld, zullen deel
nemen aan deze menschlievende po
gingen, en, zich aansluitende bij dit 
verdrag zoodra dit in werking is ge
treden, hare volken in staat zullen 
stellen om voordeel te trekken uit de 
bepalingen, die het bevat, aldus de be
schaafde natiën der wereld vereeni- 
gende op het standpunt dat de oorlog 
moet uitgebannen blijven.

2. Bepalingen. — Artikel één. — De 
hooge contracteerende partijen ver
klaren plechtig, in naam van haar re
spectieve volken, dat zij veroordeelen 
het gebruik van den oorlog als middel 
tot regeling van de internationale ge
schillen, en dat zij hem in hun onder
linge betrekkingen uitbannen als 
werktuig van nationale politiek.

Artikel 2. — De hooge contractee
rende partijen erkennen, dat de rege
ling of de oplossing van al de geschil
len of conflikten, welken oorsprong zij 
ook mogen hebben, die onder haar 
zouden kunnen rijzen, nooit moeten 
worden beproefd tenzij door vreed
zame middelen.

3. Schikkingen. — 3. Het tegen
woordig verdrag zal worden geratifi
ceerd door de hooge contracteerende 
partijen, en onder haar in werking 
treden zoodra de verschillende ratifi- 
catie-oorkonden zijn ingediend.

* * *
Zelfs de officieuse kranten die be

taald worden om alles heel goed te 
vinden wat de officieele meesters van 
den dag uitrichten, zijn eerder spaar
zaam met hun door den band dithy
rambische lofspraken en de bladen die 
niet verbonden zijn aan een regeering 
hebben wel een woord van waardee- 
ring voor de goede gevoelens waar
aan het pact zijn ontstaan te danken 
heeft maar maken zich overigens zeer 
weinig illusies over de practische ge
volgen ervan.

Zeer gevat liet «De Schelde» ver
leden Woensdag opmerken :

«Gister, 28 Oogst, was het juist 15 
jaar geleden dat het Vredespaleis te 
’s Gravenhage plechtig geopend werd.

«Met eens, een jaar daarna, brak de 
groote wereldoorlog los.

«Wat mee bewijzen komt dat de 
volkeren zich juist dan het mesat hoe
den moeten wanneer ’t luidst over 
vrede en volkerenrecht gepalaberd 
wordt».

Daar zit zeker heel wat waarheid 
in deze schampere opmerking en we 
zijn heelemaal niet geneigd om de 
waarde van het Kellogg-pact voor den 
yrpde te overschatten.

Om te gelooven in de hechte waarde
van het pact hebben de verantwoorde
lijke staatslieden, lijk dat heet, al te 
veel achterdeurtjes aangebracht waar
langs God Mars nog altijd op het we- 
relcltooneel kan verschijnen.

Zoo vestigen we hier alvast de aan
dacht op twee belangrijke verklarin
gen van twee der voornaamste onder- 
teekenaars, de Amerikaan Kellog' zelf
d l vlc Cliaillbiliclin.

Zoo verklaarde Kellogg op 29 April 
voor de Amerikaansche Vereeniging j  

voor Internationaal Recht, dat zijn 
verdrag het recht op wettige verdedi- ; 
ging der staten onaangeroerd laat en 

elke staat bevoegd is om te oor- 
detiea of hij sich in zulk geval bevindt.

Als men dat aanneemt dan was het : 
ons inziens heelemaal overbodig al dat 
gewag te maken rond het Kellogg-pact 
vermits deze verklaring van Kellogg 
zelf het beroofd van ongeveer zijn to
tale waarde.

België, een kleine staat van zeven 
millioen inwoners, is bezig een leger 
ia te richten dat in oorlogstijd een 
millioen man zal bedragen.

Maar... het is een zuiver defensief 
leger natuurlijk.

Het sluit een geheim militair ac- 
coord met Frankrijk.

Maar... het is een zuiver defensief 
accoord natuurlijk.

De Belgische minister van oorlog 
die men voor de gelegenheid heeft 
herdoopt in minister van landsverdedi
ging — een defensieve minister van 
oorlog dus — spreekt nu reeds in Vre
destijd van «aviations amies» wat na
tuurlijk veronderstelt «aviations enne
mies».

En België is niet de eenige vasaal- 
staat van de sterkst gemilitariseerde 
staat van het oogenblik, Frankrijk.

Naast België blijven Polen en Tje- 
chië... om alleen die twee te noemen.

Is heel die misdadige bewapening 
enkel en alleen gericht op defensieve 
doeleinden ?

Maar er is meer dan de verklaring 
van Kellogg.

Ook Camberlain heeft het pact ge
ïnterpreteerd en wel precies dat recht 
op wettige zelfverdediging.

Op 19 Mei verklaarde de Er.gelsche 
minister van buitenlandsche zaken dat 
het Engelsche Rijk zekere streken (b. 
v. op den weg naar Indië) van vitaal 
belang voor het rijk beschouwt en dat 
het zich bij een aanval daarop in staat 
van wettige zelfverdediging zou ach
ten.

Laten Frankrijk, Italië en Duitsch
land elk op zijn beurt zoo met een 
interpretatie komen van hun recht op 
wettige zelfverdediging en wat prac- 
tisch nut zal de onderteekening van 
het Kellogg-pact dan opgeleverd heb
ben ?

Trouwens leest aandachtig volgende 
verklaring van den Belgischen onder- 
teekenaar minister Hymans, den man 
van de anti-hollandsche annexatie- 
campagne en ge zult zeker gesticht 
zijn.

Hij verklaarde dat de plechtigheid 
een uitstekende indruk op hem had ge
maakt. «Trouwens hoe kon het an
ders? Da te k st is ir.asr een zedalijke 
verbintenis, doch de w u r d e  van çoo 
’n stap mag niet w orden onderschat...»

De h. Hymans beschouwt het pact 
als een kostbare waarborg te meer 
voor den vrede.

Het schept een gunstige atmosfeer 
voor het verdrag van Versailles. «Wij 
hebben hier te doen met een soort van 
herverzekering».

Plier verraadt Hymans de geheide 
bedoeling van de Fransche diplomatie 
bij een «verbanning van den oorlogH : 
het is bedoeld als een soort herver
zekering voor het verdrag van Ver
sailles.

Wij begrijpen dan ook best de scep
tische beschouwing van den «Dgily 
Herald» :

«Het pact lijk het nu voor ons ligt 
is een vredesverdrag gemaakt met de 
toestemming der ooriogsvoerders. liet 
zit vol schietgaten en zoolang deze 
openingen niet toegemetst zijn, zal ! et 
een belangrijk document blijven, do*or 
de wereldopinie, opgedrongen aan de 
staatslieden, die in de praetijk, altijd 
geneigd zijn om anders te hand -dpndan /c bpiCKCii».

Stresemann te Berlijn.
Dat inderdaad de wereldopinie over

al optreedt voor den vrede en de ver
zoening der volken heeft het bezoek 
door den Duitschen minister Strese
mann aan Parijs gebracht ter gelegen
heid der onderteekening wel eenigs- 
zins bewezen.

Sedert de oorlog van 1870 was er 
geen Duitsch officieel bezoek te Parijs 
geweest.

Hoe zou de bevolking Stresemann 
begroeten ?

Mogen we den correspondent van 
de zeer Franschgenegen «Telegraaf» 
gelooven, dan moet dat onthaal vrij 
goed zijn geweest.

Inderdaad de Parijsche correspon
dent van deze Hollandsche krant 
schrijft :

«Nauwelijks had de minister de hall 
betreden of de menigte, die slechts 
met groote moeite door de politie te
ruggehouden kon worden, hield spont
aan een demonstratie voor Stresemann 
en den vrede. «Vive Stresemann !» 
«Vive la paix !» weerklonk telkens 
weer... Eenige opgeschoten jongens, 
waarschijnlijk door nationalistische 
jeugdorganisaties daarheen gezonden, 
trachtten wel' door fluiten en joelen 
een wanklank te veroorzaken, doch zij 
werden weldra door de verontwaar
digde menigte, die haar gejuich ver
dubbelde, tot zwijgen gebracht.

Ook op het groote plein voor het 
station, dat rijk met vlaggen was ver
sierd, had zich lang voor de aankomst 
van den trein een ontzaglijke menigte 
verzameld; de politie slaagde er ter
nauwernood in, het verkeer gaande te 
houden. Op het breede trottoir, waar
voor vele auto’s stonden te wachten, 
om Stresemann en zijn gevolg naar 
het Duitsche gezantschap te brengen, 
stonden honderden samengepakt.

Toen Streseman verscheen, braken 
de personen, die daar stonden, in 
geestdriftige ovaties los. Het cordon 
der politie werd verbroken en onder 
geestdriftig hoera-geroep drong het 
publiek naar den auto van den Duit- 
schen gezant, waarin Stresemann en 
de gezant von Hoesch hadden plaats 
genomen.

Het was den chauffeur van den auto 
bijna onmogelijk zich een weg door 
de aanwezigen te banen, die onder 
voortdurend geroep van «Leve Strese
mann!» «Leve de vrede!» den auto 
bleven omringen. Nieuwe juichkreten 
weerklonken, toen de auto over het 
breede stationsplein reed en onver
moeid dankte de minister voor de hem 
gebrachte hulde».

Een te nauwe politieke samenwer
king tusschen de twee groote Staten 
van West-Europa kon wel eens ge
vaarlijk worden voor de kleinen die 
aan hun deur wonen, dat geven we 
graag toe, doch begroeten we hoopvol 
deze ontspanning tusschen de twee 
volken die sedert Napoleon zoo her
haaldelijk tegen mekaar in zijn ge
stormd, want is de vrede tusschen die 
twee eenigszins bedenkelijk voor ons, 
oorlog tusschen hen is het nog veel 
rneer,

De Belgische pers is tot een akelige 
ontdekking gekomen...

Ze geleek op den struisvogel, die den 
kop in het zand begraaft als hij den 
jager ziet komen en meent, door dat 
moedwilig niet-willen-zien, liet gevaar 
bezworen te hebben."

Ook de Belgische pers zag den 
Vlaamschen jager komen, maar ze 
hing om' im-v innofd een biindkapje 
van geruststellende leug^n3**:c . 
Er is geen Vlaamsche jager...

De Vlaamsche Beweging? Die be
stond niet.

Het V la am sch -n a tio n a lism e ? Enke
le d w aze  jo n g en s zonder invloed.

En de Belgische pérs vatte haar oor
deel saam in de lapidaire volzin : «II 
n’y a d’agité que les agitateurs».

Dat schreven en herschreven ze te 
pas en ten onpas tot zij het zelf ge
loofden.

Maar intusschen naderde de Vlaam
sche jager.

Die Vlaamsche jager die de Bel
gische struisvogel zal neerleggen, dat 
is de Vlaamsch Nationale gecjachte.

Merkt wel, ik zeg gedachte niet al
leen partij : Diksmuide en Antwerpen 
hebben bewezen dat de gedachte groeit 
over elke partij heen.

* * *
Het is gedurende en na den oorlog 

een strijd geweest op leven en dood 
van Vlaanderen : de Belgische gedäch
te, de Vlaamsche gedachte.

Voor den oorlog was deze strijd niet 
zoo scherp, niet zoo prikkelend.

De Belgische gedachte voelde zich 
veilig en sterk, verwaardigde zich niet

-   j ~ • - * l iM- V laam sch e
jo n g en tje , dat” den s tr ijd  tro u w en s  
zo rg vu ld ig  o n tw eek .

Maar Augustus 1914 bewees dat die 
schijnbare sluimerende Belgische ge
dachte zeer sterk was en zoo goed 
als heel Vlaanderen in zijn greep had.

En de oorlog dreigde ze voor goed 
de alleenheerschappij te verzekeren in 
Vlaanderen.

Nog herinner ik me een passage uit 
Strcuvels’ oorlogsdagboek, waarin 
deze auteur laat opmerken dat de oor
log aan België 'net leven had geschon
ken.

Dat was eenigszins onjuist : de
school, de kerk, de kazerne, het lands
bestuur enz., enz., hadden sedert vele 
jaren ongestoord hun veroverings- 
werk kunnen voortzetten. Vlaanderen 
was onbewust Belgisch geworden. De 
oorlog bracht de gelegenheid aan de 
Belgische idee om te bewijzen hoe 
sterk ze geworden wras in Vlaanderen.

Zou ze dank zij den oorlog haar ver- 
overingswerk niet voltooien ?

Dat gevaar — Vlaanderen overwoe
kerd door België — heeft het activis
me bezworen.

Dat zal m. i. de groote verdienste 
van het activisme blijven: het heeft 
den tegenstand tegen de zedefijke ver
overing van Vlaanderen door België 
zoo niet ingeleid dan toch zeker voor 
de eerste maal sedert 1830 doelmatig 
georganiseerd.

En het werk van het activisme 
bleek bij den wapenstilstand werk van 
duur.

Niettegenstaande de scherpste ver
volging kon de in 1918 schijnbaar op
permachtige Belgische idee den klei
nen David niet definitief neerslaan.

De Vlaamsche gedachte bleef in le
ven en zette, ongeacht de vervolgin
gen, den strijd voort op leven en d®od.

Nog zijn geen tien jaar voorbij en 
het bewijs is geleverd dat niet alleen 
de Belgische woekerplant den Vlaam
schen eisch niet zal verstikken en 
overwoekeren, maar dat stam en kruin 
van den gezonden boom fier en 
grootsch de lucht instreven.

Dat bewijs, heeft het jaar 1928 ge
bracht.

Eerst de betooging in Aalst : de eer
ste, deze die voorgaat, was de betoo
ging der voorhoede, der stormtroepen.

Tienduizend betoogers voor Vlaan
deren tegen België.

Zij dragen het geweldigste deel van 
den strijd, zij slaan de bressen, zij 
overrompelen de vijandelijke stellin-

Zij ontzien niets, of niemand.
Maar stormtroepen zonder leger 

achter zich, wat kunnen die?
En dat was cle vraag die kleinmoe- 

digen bij herhaling stelden : «Gij rukt 
vooruit, dat is iets, maar volgt het 
volk? Is er contact tusschen u en het 
volk ? »

Daar heeft vooreerst Diksmuide met 
de Ijzerbedevaart op geantwoord.

Honderduizend Vlamingen verga
dert onder hun eigen zinnebeeld, de 
Vlaamsche leeuwenvlag, met een eigen 
doel, hulde aan de Vlaamsche dooden.

Geen betooging van een Vlaamsch- 
nationalistische partij, zeker niet.

Maar veel meer dan dat.

Een Vlaamsch-nationale betooging 
van het Vlaamsche volk zelf.

Maar de Ijzerbedevaart zit 'in 
Vlaamsche handen; nog kon'men der
halve twijfelen 'of het teeken wel ten 
volle betrouwbaar was.

Zat er niet te veel kunstmatigs 
achter? Was het geen «mache»? Was 
het niet gemaakt?

Wij die Vlaanderen kennen, konden 
^nt woorden : «-Neen, zoo is Vlaande- 
groeit Vlaamscher eïrHÀK.. en het 
met den dag».

Maar de kleinmoedigen konden nog 
twijfelen.

Toen kwam Antwerpen.
Deze betooging zat nu in betrouw

bare Belgische handen: zouden die er' 
i»  slagen een Belgisch kleurtje te g£- 
veii aan deze Vlaamsche jeugdbetoo- 
ging?

De jeugd is de toekomst — nu zou 
het blijken of die toekomst Vlaamsch 
of Belgisch zou zijn.

En we hebben de proef op _de som 
gekregen: ze zal Vlaamsch zijn.

Leest de Belgische kranten.
Hier kunnen vooral de liberale kran

ten uitsluitsel geven.
Inderdaad de katholieke bladen kon

den hier moeilijk bij een katholieke 
jeugdbetooging vrijen teugel laten aan 
hun ergernis en hun spijt.

Maar de liberale pers heeft het in 
hun plaats gedaan.

En zegt niet : «Hun anticléricalisme 
heeft hen verblind».

Was' de betooging Belgisch-reac- 
tionnair uitgevallen, hadden die 
Vlaamsche jongens keer op keer bra
bançonnes gezongen, hadden ze gede- 
meerü- outrer Ijol îuujrtw ■ het
oud anticléricalisme zou aan de libe
rale kranten geen perten hebben ge
speeld.

Maar er is nu in de betooging geen 
enkele brabançonne aangeheven.

De Belgische vlag moest ge met veel 
geduld opsporen als een heugenis uit 
verre tijden.

En zelfs de loyaal-belgische inrich
ters hadden niet den moed gehad hun 
belgisch loyalisme uit te stallen.

Alles wat Belgisch kon genoemd 
worden — het telegram aan den ko
ning — werd voorzichtigjes gereser
veerd voor een stil onderonsje waar 
geen incidenten te vreezen waren.

En bij den opmarsch voor den Kar
dinaal beijverden tientallen vertrou
wensmannen zich om aan de defilee- 
rende betoogers de gepaste uitroepin
gen op te steken.

Anders had de eeretribune niets an
ders gehoord dan het Vlaamsche 
Volkslied.

En nu ?
Geen overdreven zelfvertrouwen, 

niet gerust op de lauweren.
België geeft zich nog niet verloren 

en zal met alle middelen zich beijveren 
om het verloren terein terug te win
nen.

Leest wat de XXe Siècle schrijft:
«De eenige overwonnelingen zijn 

diegenen die het nationalisme boven 
alles stellen, zelfs boven den gods
dienst, of die het stellen beneden alles 
zelfs beneden het vaderland. Noch ac
tivisten noch nationalisten, katholie
ken voor alles, katholieken met hart 
en ziel, apostelen van Christus op elk 
gebied, ziedaar de Vlamingen die in de 
Antwerpsche wereldstad hebben ge
triomfeerd.

«Moge in 1930 onder de auspiciën 
van Christus-Koning 'door de verbin
ding van J.V.K.A. met A.C.J.B. Moe
der Vlaanderen en Wallonië elkander 
omhelzen in de opwelling van eenzelf
de passie, in de eenheid van eenzelfde 
doel : België aan Christus».

België zal dus trachten Vlaanderen 
te verschalken door een katholiek 
mantelken om zijn schouders te slaan.

Ook dat zal niet baten.
De Belgische peeën moeten uit den 

Vlaamschen akker, de Belgische woe
kerplant van den Vlaamschen boom.

Vlaanderen wil weerom Vlaanderen 
worden, geen Belgische provincie.

TWEE

Leest op de laatste bladzijde 
ons nieuw Mengelwerk :

Joepie is Soldaat
door Pol Varens.

Hierin zal men een stanken 
aantreffen, hoe men met onze 
Vlaamsche jongens omspringt bij 
het Belgisch leger.

AALST EN OOSTENDE.

De B elgische high-life heeft dus 
weerom ens gelegenheid gehad om de 
gevoelens tot uiting te brengen die 
haar hezielen tegenover' bud-minister 
Huysmans.

Die gevoelend kennen we : socialist
— Stockholm — flamingant. Onnoodig 
dààr éénig commentaar aan te wijden.,
‘ v, F^.n andere  zijde  van  h et incident is 
w ezig e  m in isters , y^d  ■ Twee aan
vonden  het onnoodig  een  v in  te  v e r-  

.ro e re n  GiTï*hun,oud-Collega te  b esch e r
men. Ja s p a r  zou n iet g ew eten  hebben  
^vaar om het g in g  : als ik a a n w e z ig  ben  
in een zaal w a a r  teg en  iem and g e ro e 
pen w o rd t «A S to ck h o lm » dan w e e t  
ik dat die «iem and» H uysm ans is.

Jaspar wist dat ook, maar waar
schijnlijk was het hem niet onaange
naam Nothombsche methoden te zien 
gebruiken tegen politieke tegenstan
ders.

En als Jaspar dat laat gebeuren te
gen een socialistisch oud-minister en 
oud-collega, zal hij met nog meer 
liefde tegen ons, Vlaamsche Nationa
listen, laten gebeuren. Niet met een 
interpellatie zullen wij Jaspar tot een 
ander inzicht in de zaak brengen, maar 
met te zorgen voor zelfverweer.

En hier komt precies het Aalster
sche Brabançonne-incident bij te pas.

Op 21 Juli 1.1. hadden de «Vrais a- 
mis constants» de liberale fanfare, een 
concert besloten met de brabançonne. 
Vele hoofden bleven bedekt wat de 
woede ontstak van enkele Aalstersche 
luiiüii-ciyiquers. Een muts werd afge
rukt maar toen ging het paard op de 
wagen en er werd gebakeleid dat het 
een aard had.

De VI. Nationalisten te Aalst beslo
ten een einde te maken aan det spel
letje.

Op 12 Oogst zouden de «Vrais amis 
constants» weerom een concert geven.

En het bestuur der VI. Nat. liet op 
de muren van Aalst twee plakbrieven 
uithangen waarvan de zin, bondig sa
mengevat, de volgende was : «Man- 
nekes van de Union-civique wij zullen 
uw concert bijwonen en gedurende het 
spelen van uw brabançonne zullen we 
onzen hoed of onze muts op ons hoofd 
houden. Probeert ne keer om één vin
ger uit te steken naar ééne muts».

Het spreekt van zelf dat de 'Bel
gische burgemeester van Aalst het 
voorbeeld volgde van zijn Brugsche 
collega en onze vrienden bezwoer toch 
thuis te willen blijven.

Zijn succes was, even natuurlijk, 
J200 groot als dat van zijn Brugschen 
ctdlega in het Belgicisme. En op den 
bewusten avond stond de Aalstersche 
markt zwart van het volk...

Enne.?
Wel als 't concert gedaan was, sta

ken de muzikanten hun instrumenten 
onder den arm en het publiek brak- los 
in een homerischen daverlach dat al 
de ruiten op de Markt daverden. Les 
vrais amis constants hadden hun bra
bançonne ingeslikt.

En als één man zong de duizendkop
pige menigte de Vlaamsche Leuw en 
er piepte geen enkel muisje uit het 
kamp der Union-civique, want had er 
ook maar een enkel klein muisje ge
piept hun lokaal was naar Leuvensche 
studentenwijze gemaxandeerd gewor
den dat alleen de vier kale muren er 
van overbleven.

Dat is volgens ons een betere me
thode dan in het parlement te gaan 
loyauteitsverklaringen afleggen.

Wauters heeft wel in cle voorwaar-, 
delijke wijze gezegd dat ze zouden dit 
en dat ze zouden dat, bijaldien Jaspar 
niet ingreep.

Maar de ‘voorwaardelijke wijze 
deugt niet en zelfs de toekomende tijd 
deugt niet : in al die zaken is er maar 
één tijd die deugt : de tegenwoordige : 
Gij slaat? Ik sla tw'ee keer terug en ik 
sla zoo, dat ge geen lust hebt om te 
herbeginnen.

Maar hoe zouden de socialisten die 
methoden aanwenden ?

Primo, ze zijn even goede Belgen 
als de andere Belgen. Waarom zijn de 
andere Belgen dan toch kwaad op die 
even goeie Belgen?

Heeft Huysmans er zelfs niet voor 
geijverd de Belgische vlag te laten 
wapperen naast de roode vlag op hun
ne volkshuizen?

En waren ze onder den oorlog niet 
even jusqu’auboutist als Fernand Neu- 
ray? En heeft niet een van die inter
nationalisten geroepen aan het adres 
van Borms «Non, vingt mille fois 
non ?»

Een feit is dat de Belgisch-Vlaam- 
sche socialisten zelf niet weten wat 
ze willen.

Spreekt een Vlaming ze aan over
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, Vir.: ni sche vaderland dan verkla- |
? /.ich internationalist, maar spreekt j 
; Bei- xe aan over zijn Belgisch i 
'erland dan zingen ze dadelijk de | 
-.bançonne om toch niet verdacht te « 

v. orden van allerlei ismen.
En secundo, ze waren minister en ! 

ze willen terug minister worden. An- | 
se!.-Ie heeft gedurende deze interpella- \ 
t ’f niet cens zijn nijdige onderbre- | 
kingskes laten hooren cn hoe gema- | 
tigd zijn de heeren geweest tengen
over Jaspar.

Mu, laten we deze salon- en regee- 
ringssocialisten maar hun pot koken 
liik*ze hem eten willen, maar laten wij 

de Kursaal-herrie de les halen die

Het 8 ‘ Congres voor Verpleegkunde 
en Sociale Geneeskunde

TE AALST

Niets

uit
er nu in steekt: paraat zijn.

Neen we moeten geen roode gardis
ten hebben met stokken en zonder fut.

Wij m oeten  een V laam sch  rla tio n a le  
w eerm a ch t hebben m ét fu t.

We weten wat de roode garde in

stemt meer tot betrouwvol 
hopen in de toekomst van den Vlaam
schen Volksstrijd dan het geslaagde 

. 5 verloop van  congressen, in den aard 
" van dit te Aalst doorgegaan op 25, 26 

en 27 Oogst.
Ze b ew ijzen  dat de vernieuwing m 

V laan d eren  zich uitbreidt over het ge - 
heele  v o lk s le ven  : dergelijke uitingen 
van gezondm aking  waren voor enkele

die zooja re n  nog o nd en kb aar en w ij
‘jciiKwiils het verwijt moeten hooren als

gedaan in den loop van een tiental 
jaar hebben bewezen dat wc op 
goeden weg zijn en het is te hopen 
dat meer cn meer bezoeksters en 
vroedvrouwen dat zullen inzien en de 
beide titels van bezoekster en van 
vroedvrouw zullen trachten te ver
krijgen.

Prof. Daels behaalde met deze voor
dracht een verdiend succes.

lie t  gaat natuurlijk niet op dat wij 
wekblad een korte samenvat-

iiomen door la Cie des Métaux d’Over- 
'pelt-T/cmrnel. terwijl een groep Luike
naars zinkfabrieken te Rothem op
richten.

De Waalsche nijverheid verplaatst 
zich naar Vlaanderen.

Maar ook andere nijverheden wor
den opgeroepen. L’Union Minière et 
Métallurgique d’Hoboken, recht- 

den ! streeks verbonden met de uitbatingen : 
in Congo, kan door zijn radiumfabrie- 
ken te Ooien, de wereldbehoefte aan j 
radium voorzien; is benevens dat, op ! 
weg het koper te bewerken op zoo.een ? 
schaal dat we na de Vereenigde Staten ; 
op eersten rang zullen staan.

In heel dat overzicht hebben we niet f 
eens gesproken van onze textielnijver- !- 
Seid.

Bij de aansluiting' met Nederland \

sprekende in naam van de Viaamsche. Nationalisten 
ontmaskert 'de demagogische houding der socialen 
in zake zesmaandendienst, cn legt tie zweep op den 

rug d er katholieke demokraten.

/.c streel beteekent: als er een be- | 
tooling is, worden cr stokken uitgc- > 
,■ -îd en de Kluppeldragers stappen op j 
i r. rijen van vier. . g

Maar er is geen spoor van organi- j 
sa tie omtrent "en een strijdhaftige * 
■ -.est ontbreekt heelemaal.
' Hun roode garde bestaat op het pa- 
pier.

Wij moeten m ons mannen den 
«' vest kweeken die noodig is om offen- 
sï f cn defensief op te treden tegen de 
f-'kes van Nothomb en tegen d.e Bel- 

- ehe organisatie, die deze fiskes 
ondersteunt.

Mergcns op ons tçenen laten trap
pen.

Afslaan vooraleer ze op ons teenen 
hebben getrapt.

Den Belgischen brabanconne-geest 
uitroeien in Vlaanderen en daartegen
over ontwikkelen den wil en den durf 
om met alle eerlijke middelen ons Va
derland Vlaanderen te bevrijden van 
d ‘ Belgische verpesting.

A. D. H.

hebben bijB

ons blind staren op het be- j t in g 'zonde^ kunnen geven Van'al de j mocht ze de schoonste droomen droo-
- i mededeeliPgen op de Zondagvergade- | men. maar kortzichtige houding, en de

5 ringen voorgedragen. Een deel ervan * opeenvolgende Fransche protectioms-
* aan de sociale taak van g tiche maatregelen hebben ze doen

de verpleegster, een ander deel aan de  ̂verzwinden.
opleiding in Frankrijk en in Nederland ? _Het Leiedal geeft het fijnste vlas der
van de verpleegster zelf.

zouden w
lanr — bet zeer wezenlijke belang -  
van den politieken ontvoogdingstrij 
wij zijn. de eersten om een hartehjk | was gewijd
•■voord van dank en aanmoediging toe • --------
te sti.ren aan al dezen die het hunne 

gedragen tot het welslagen 
dit congres.

;ker wel onze vriend Dr J. Van | neeskundigen- en

---- cn sluiting der jscht in
1928-1929.

II. — De opening der onderscheiden 
wiizen van jagen on de verschillende 
soorten van wild is op de navolgende 
datums bepaald voor gansch het land, 
behalve in de velden waarop zich 
graangewassen of andere korrel of 
zaaddragende planten bevinden, rijp of 
rijpend te velde staande of afgemaaid 
maar liggend op den grond.

a ) Op 1 September, te 8 uur ’s mor
gens voor den patrijs, den kwakkel, 
den wacbtelkoning en de boschsnep.

Het konijn mag in het open veld ge
schoten worden van af denzelfden da
tum te 8 uur ’s morgens .

b) Op 8 September, te 8 uur ’s mor
gens, voor den haas en den schotschen 
boschhaan, alsook voor de jacht met 
den loophond;

c) Op 1 Oktober voor de fesantha- 
nen, de mannetjes herten, (de jonge 
nerten uitgezonderd), de mannetjes 
reebokken, de hazelhoen en den bosch 
haan, met uitsluiting van het berkhoen 
alsook voor de groote jacht :

d) Op 15 Oktober voor de fezant- 
hennen.

e) Op 1 November, voor de wijfjes- 
reebokken en de wijfjes herten.

II. — De sluiting der jacht is be
paald als volgt :

a) Na 1 November voor den patrijs 
en den schotschen boschhaan.

b) Na 30 November voor de fezant- 
hennen;

c) Na 15 December voor den haas, 
de mannetjes-herten. den kwakkel, den 
kwartelkoning en voor alle om ’t even 
welke jacht in open veld, behalve de 
beperkingen van art. 5 en de groote 
jacht.

e) Na 31 Januari 1929, voor de w ijf
jes herten, de mannetjes reebokken, 
de boschhanen, alsook voor de jacht 
met den loophond en de sneppenjacht 
in de bosschen bij klopjacht of met 
staanden hond.

f) Na 28 Februari 1929, voor de 
blokeenden, mannetjes en wijfjes, het 
opstellen van eenden hinderlagen en 
Ie jacht op waterwild en voor de jacht 
jp het waterwild met ganzenroeren ;

g) Na 30 April 1929, voor alle andere 
acht op waterwild en voor de groote 
acht met koppel jachthonden en zon- 
ler vuurwapens.

Leening der Verwoeste Gewesten
63e trekking Leening 5 t. h. 1923. 

ïeeks 161609 nr 2 uitbetaalbaar tegen
fr. 100.000

» 71247 n. 2 »
l » 125403 n. 4 »
I » 30747 n. 5 »

» 319996 n. 5 »
Ij De volgende nummers 
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39921 n. 3; 380552 n. 2; 162350 n. 5; 
85065 n. 1; 1847 n. 2; 88473 n. 4
90268 n. 5; 163169 n. 1 ; 80145 n. 2; 
57087 n. 5 ; 340250 n. 1: 337926 n. 5 
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De andere nummers dezer reeksen 
ju uitbetaalbaar tegen 550 fr.

fr. 100.000 
fr. 50.000 
fr. 50.000 
fr. 50.000 
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De lichting voor 1929.
De Minister van Binnenlandsche 

aken en Volksgezondheid ontvangt 
igelijks zeer talrijke vragen om uit- 
el en om vervroegde indiensttreding. 
Hij herinnert er aan dat de militie- 
ichtigen er geen belang bij hebben 
ilkdanige aanvragen tot de hooge 
erheid te richten, zij moeten inge- 
end worden bij het gemeentebestuur 
r plaats waar de belanghebbenden 
or de militie ingeschreven zijn en 
lks vóór 31 Augustus a. s. op straf

van -------- a
'Kr: hij die in de allereerste plaaU 

dit woord van lof en dank verdient 
van alle sociaal-voelende Vlamingen
is 7___
(aeckenherghe een van die taaie wer
kers die door een tegcrslagje zich niet 
uit de baan laten slaan maar op elk 
terrein ‘flink hunne man staan.

Het congres zelf is een groot succes 
geweest zoowel voor wat quantiteit en 
qualiteit der deelnemenden betreft als 
voor het gehalte der spreekbeurten en 
mededeelingen.

Er is ten slotte maar een enkele 
wanklank geweest en die heeft weer
klonken uit den mond van schepen 
Bastiaens die het Congres verwelkomd 
heeft binnen de muren van Aalst niet 
als vertegenwoordiger der stad maar 
als vertegenwoordiger van een politie^, 
ke groepecnns^errTT^5fThoe het "ambt 
...J^^frp leegster hier te lande voor 
den oorlog haast onbekend was.

Na den oorlog werden dc verpleeg- 
sterstudiën en het ambt zelf op meer 
behoorlijke wijze ingericht : het be- 
zoeksterdiploma kwam tot stand en 
het Werk voor Kinderwelzijn stelde 
talrijke bezoeksters aan het_ werk. 
Maar alles werd zoo ingericht dat de 
vroedvrouwenwereld heelemaal op zij 
werd gelaten. Dat was een sociaal-ge- 
neeskundige dwaling van belang. 
Daarbij werden de Viaamsche sociale 
rechten in dit eerste tijdperk niet ge- 
eerbiedigd. De studiën en de wenschen 
voorgebracht op de congressen van 
verpleegkunde en sociale geneeskunde 
werden officieel genegeerd. De moei
lijkheden van het in stand houden van 
de raadplegingen voor zuigelingen op 
den buiten, de moeilijkheden ontmoet 
door de bezoeksters in de landelijke 
gemeenten, het wegvallen van talrijke 
raadplegingen voor zuigelingen zoo- 
dra de stoffelijke steun aan de moe
ders werd verminderd, het besef van i 
meer en meer verpleegsters en be- ! 
zoeksters dat de samenwerking met de j 
vroedvrouwen, het vermengen van de I 
twee werkzaamheden van vroedvrouw j 
en bezoekster het werk veel aange- j 
namer en veel doelmatiger zou ver- j 
hoogen, een terugkomen op vroegere ; 
dwalingen in hoogere ministerieele ! 
kringen hebben me geleid tot het ver- j 
gemakkelijken van dc studiën van 
vroedvrouw aan de bezoeksters en tot 
het inrichten van een titel van vroed
vrouw bezoekster. Het lijdt dan ook 
geen twijfel dat weldra een doelma
tige inrichting van de bescherming van 
het moederschap en van de eerste 
kindsheid zich in Vlaanderen zal ont
wikkelen. De praktische ervaring op-

wereld, door Ëngèlschen opgekocht.
vreemd of 

fabrieken.
Wij moeten ons erbij beperken nog j » ijl wij minderwaardig vreenn 

een kort overzicht te geven van de jj jigen vlas gebruiken m onze fabn 
spreekbeurt van Dr L. Heyermans, | V\aarom ? . . . . .
directeur van den gemeentelijken ge- \ Al die ondernemingen zijn m hagemeentelijken ge- \ IAl die ondernemingen zijn in handen

gezondheidsdienst ï vin niet-Vlamingen.
De kolonisatie van Vlaanderen is
in vt gebeuren net gelijk vreemde

hleeni der on vol waardige arbeids- ! vèuv .otschappcn Katanga uitbaten
- - - - - 'Klat de negers zelf het niet kunnen.

laanderen beleeft even gewichtige 
j;+en als de tijden omheen 1302. De

! hun k r a c h t e n  n i e t  a a n  den arbeid kun- I a^ti-Viaamsclie gebeurtenissen nu
1 t loitst te Genck, door een rJO-ta!

te Amsterdam.
Hij handelde namelijk over het pro- 

. bleem der onvolwaardige arbeids- ,
I krachten t.t.z. over die ongelukkigen | ojid; 
! die om een kleiner of grooter li- \ jVl 

chaamsgébrek de volle waarde van

nen geven.
j Spreker betoogde dat de onvohvaar- j v’

m
emcie bedienden uit de koolmijnen 
touw gezet, zijn de eerste ze-v 

vingerwijzing, en gelijk Brus -

m hunne levensopvatting, 
ids- I zoj) zullen de Kempen volgen waar

dige arbeidskrachten toenemen _
mate van de verbetering van de sociale , - - ,
we, o'eving en van de-ontwikkeling-vaTr-f^n Gent verueulemanst werden om 
de machines. f de burf eriJ de hooge standen wil

I):- Heyei'iaans komt tot z e e rhapjj^  ̂ ^ïpöolsen 
procenten^^Il_aîoM*1*̂ aT̂ ITtlfcl̂ ^ ,

lij vindt de oorzaken van die stij
ging o. m. in den woningnood r > den 
vrouwenarbeid. Anderzijds laat ons 
druk verkeer niet meer toe geestes- 
kranken op straat te laten. Ook de se
lectie toegepast door sommige nijve-

ï biinen enkele tiental jaren steden lijk 
I Chrleroi en Luik zullen gelokaliseerd ï ziji ».

or onze VL Tooneeïki-mgen,
raars, het inrichten van examens ï T. 1 , , , ,__ i j„_ _£_» her, tooneelstuk voor de propaganda!draagt er toe bij het percent der afge 
keurden tot 30 op te voeren.

Dr Heyermans beschouwt het on
derbrengen in een geneeskundige in
richting ais het alleruiterste omdat het 
de patient overplaatst in een kunst
matig milieu. Hij wenscht dat de ach
terlijken zoolang het eenigszins gaat 
in de maatschappij blijven.

Spreker besloot dat de toestand dus 
op dit gebied wel moeilijker werd 
maar anderzijds, betoogde hij. heeft j 
de naoorlog bewezen dat ook onvol- | 
waardigen in staat zijn genoegzaam j 
arbeid te leveren vermits de wet in ! 
sommige landen de nijveraars er toe j* 
verplicht zooveel percent oorlogsin- jj 
valieden als werkkrachten op te ne- | 
men. Daarenboven de onvolwaardigen J 
ook hebben recht op arbeid, onont- | 
heerlijk voor het menschelijk geluk. | 
De industrie kan ook de onvolwaar-" 5 
dige arbeidskrachten voor een goed

ij'fJ ! i ri i i . ‘ wi. vta ; I çxnrer
eenige moeilijkheid bij het bepalen der 
loonen, moeilijkheid die alleen kan be
slecht worden door'een overeenkomst 
tusschen werkgever en werknemer.

Ook deze voordrachtgever die daar
bij over een prettige dosis welspre
kendheid bleek te beschikken kreeg 
levendig apjdaus.

De Maandagmorgen bezochten de 
congressisten onder de deskundige en 
aangename leiding van den h. J. Van 
Overstraeten, de bekende V.T.B.-lei- 
der, de merkwaardigheden der stad 
alsmede de vakschool en de Nieuwe 
Aalstersche Weverij.

Ï komt zooeven te verschijnen bij 
annoo. Ieperschestraat, Thielt : 
«NÓCH SLAAF. NOCH BEDE

LAAR!» vlaamschgezind en anti-mili- 
taristisch tooneelspel in één bedrijf, 
doffe een Payot, onder het motto ■ «De 
boeïtti los, de banden breekt !»

Df schrijver leidt zijn werk in als 
volgt :

«liet is een stuk van dwang en ver-, [ 
zet,klat zich afspeelt ten jare 1922 in 
een landelijk dorp van Vlaanderen.

«Voor de eerste maal opgevoerd 
'doorj den \’l. nationalen tooneelkring 
van Ke- r ( Payottenland). Liet stuk 
mag zi ; k • auteursrechten doch niet 
zonder in-dating gespeeld worden. 
Zich'we .cicn tot het Sekretariaat VI. 
Fro-iïN ostér».

v,' j l.tmnen er nog bijvoegen dat de 
toedsinden raak geschetst zijn en dat 
de rvctie e::.?. fgehroken wordt vol ge-t»—- - ili i ---  ̂—-» «r-ck»-crmrKiiUXjpïïFĝ

^enfirkkelijk op te voeren, 
vanustö. aanbevolen voor alle 
, die Merkelijk in den strijd

De heer De Backér.
De bespreking van artikel 12 geeft 

ons dc gelegenheid ons standpunt toe 
te lichten en de andere partijen ie ver
wijten dat zij, met de verkorting van 
d e n  diensttijd, niets anders doen dan 
de goe gemeente te misleiden,

En dit verwijt richten wij tot al de [ 
partijen die hier tegenover'ons slaan. \ 
Eerst wend ik mij tot de socialisten. ; 
Sedert tien jaar spreken zij over den ; 
zesmaandendiensttijd. En nu verheu
gen zij er zich in dat die kwestie rc-g- , 
maali op hei verkiezingsprogramma j 
sal kunnen voorkomen.

Wànt u zult ons, heeren socialisten, { 
niet doen gelooven dat eene partij a?s j 

de uwe die hervorming van de zss 
maarsden niet zon hebben doorge- 
vcerd hadde zij die werkelijk willen 
verwezenlijken. U zult echter aan de 
bevolking niei kunnen verbergen dat 
H in 1®21 gedeeltelijk tegen een yoor- 
stel op den zesmaand mdïenst gestemd 
hebt. In 1323 was er een katholiek- 
iifceraïe regeering en teen waart u in d’ 
oppositie en u hebt voor het voorste’ 
Emëst gésiemd. Er waren 55 socialis
ten die teen den zesmaandenaiensttijd 
gcodkeurden.

Dit v/as een zeer onschuldig spelle
tje omdat o wel wist dat o. da mindar- 
j-.eid waart en dat uw optreden slechts 
een degenstoot in het v/a ter zou zijn.

Tijdens de kiescampagne van £025 
v/as de vermindering van diensttijd 
uw stokpaardje. Dan kwaamt ge weer 
in de regeering. De gelegenheid bood 
zich weer aan orn de zes maanden er 
door te krijgen. De heer Mathieu zeg
de dat het ontwerp rijp was, rr,*ar 
dat hij vreesde dat de socialisten, di® 
in de regeering zetelden, den moet niet 
zouden gehad hebben het ontwerp te 
steunen. De amendementen van Ma
thieu, die slechts een kleine verminde
ring van diensttijd vroegen, werden 
ingetrokken. Gij hebt zelf Mathieu ge- 
dwongen snjne amendementen-- in te 
trekken.

ïn 1923 stemden er dus 55 socialisten veer de nes maanden. ïn 1326 stemden 
degenen die in 1923 voor gestemd had
den, tegen.

In ÎS25 v/as het voor de socialisten
gemakkeüik geweest in de regeering
ie  blijven. Het v/as echter niet gemak-
! alijk met glans uit de regeering te
treden. Zij hadden -te veel op hun lever.
Er moest zooveel goed gemaakt wor- 
■CErmsa~aæ

AgtT
Ten 

kringel
staan v o o r Vlaanderen en den Wereld
vrede !

PAYOT.

De Waalsche Nijverheid 
verhuist naar Vlaanderen

We lichten het volgende uit een rede 
van"ïlen h. Mich. Van Caeneghem, se
cretaris van het V. E. V. :

België zal niet eenvoudig-weg bele
ven een opkomen van eene nieuwe 
nijvçrheidsstreek, maar eene gebeur
tenis van onzeggelijke dracht in de 
geschiedenis van Vlaanderen. De 
Waalsche nijverheid, ik zeg niet ZAL, 
maar IS aan ’t verhuizen naar onze 
streek.

De Waalsche koolbekkens hebben 
'nog een reserve van 1 milliard ton, 
hebben ongeveer nog op en top "50 jaar 
te geven. Nu reeds moet de coke in 
de Waalsche nijverheid gebruikt, uit 
vreemde streken komen. De nadeelige 
uitbating der smalle koollagen kon 
voor de oorlog vergoed worden door 
de lage loonen. De hedendaagsche 
loonpolitiek speelt misschien van nu af 
aan de doodende rol.

Daartegenover staat de jonge Kem
pen met een reserve van niet 1 maar 
8 milliard ton. Niet met nog eenige 
smalle lagen magere huiskolen. maar 
met volle breede lagen beste coke.

De koolmijn roept de fabriek. — 
Als door een hoogere voorzienigheid 
gedreven wordt op het oogenblik, als 
de Kempen de nijverheidskool zal ge
ven, na jaren en jaren zoeken, het 
middel gevonden om de glasnijverheid 
onafhankelijk te maken van de werk
lieden uit de streek van Charleroi, die 
als een erfenis, van vader op zoon, de 
eenige gespecialiseerde glasblazers gaf 

a. s. op straf in de wereld. Het procédé Libbey- 
n nietigverklaring. I Owens heeft die specialiseering niet
Met is insgelijks untteloos vragen II

vrijstelling v.oor lichaamsonge- 
liktheid (zelfs gestaafd met genees- 
ndige getuigschriften) tot den Mi
ter van Binnenlandsche Zaken en 
lksgezondheid te richten.
Iet recht tot vrijstelling behoort 
sluitend den geneesheeren, die van 
wervingsbureelen deel uitmaken en, 
geval van beroep, aan dezen der 
zieningsraden.

meer noodig. Anderzijds, het Ketn- 
pische zand geeft 70 t. h. der noodige 
grondstof in de glasblazerijen. Niet te 
verwonderen dan, dat van meet af aan 
deze nijverheid een hooge vlucht heeft 
genomen in de Kempen. La Compa
gnie Internationale'pour la fabrication 
du verre, vennootschap opgeroepen 
door de Société Générale en de Banque 
de Bruxelles, heeft de Moll-Gompel 
de grootste vensterglasfabriek van

Europa opgetrokken. Zij bezit 3 bas- 
sijns die elk afzonderlijk 120 wagons 
grondstof in eens kunnen aan 't smel
ten brengen.

Te Moil-Donck staat het flessenfa- 
briek Verreries du Pays de Liège et 
de la Campine.

Te Lommel rijzen les Glaces Ste 
Marie, die nu reeds 60,000 fle-sschen 
per dag geven. Merksem — Schelle bij 
Hemixem — Deurne — St Genius- 
Rode — Selzaete hebben hunne glas
blazerijen.

Te Zeebrugge is de Waalsche Ven
nootschap Verreries de Dampremy een 
reuzenglasblazerij aan 't zetten met 
machienen volgens het procédé Four- 
cault.

België is na de Vereenigde Staten 
de grootste glasvoortbrengster der 
wereld. Binnen zeer weinige jaren 
Vlaanderen meer dan Wallonië. Haar 
modern uitgeruste fabrieken kunnen 
slechts voorspoed kennen, het oude 
Wallonië moet fataal wijken.

Hoogovens en staalfabrieken vol
gen. Nu reeds hebben de ijzermagna- 
ten, betrokken in de mijnontginningen, 
plannen om op Kempische bodem hun
ne fabrieken te plaatsen. Een eerste 
stap werd gedaan bij de koolmijn 
Limburg-Meuse, waar les Ateliers de 
Sainte Barbe hunne werven hebben 
opgetrokken.

\Vat eene toekomst de metaalnijver
heid in de Kempen te gemoet gaat zal 
duidelijk blijken als men weet dat op 
verschillende diepten ijzercarbonaat 
gevonden wordt, geheel gelijk aan de 
«Black Band», gevonden in de Staf
fordshire.

België bleef totnogtoe, na de Ver
eenigde Staten de grootste voort
brengster van zink. Deze nijverheid 
vroeger in de provincie Luik gelocali- 
seerd, verschuift naar het Noorden. 
La Société de la Vieille-Montagne 
heeft te Baelen haar fabriek. Overpelt 
en Lommel hadden vóór den oorlog 
elk een groot zinkfabriek in de handen | 
van Duitschers, na den *®rlog ©verge

Na de 9e IJzer-bedevaart.

Bedevaarders opgepast !

Voo • de 9e maal is Vlaanderen'? 
Ijzerbedevaart achter den rug. Het 
Viaamsche Payottenland zond er tal
rijke scharen heen, nu als in ’t verle
den. Wij gaan geen dorpen noemen uit 
schrik er wellicht te zullen vergeten. 
Maar wat hier wel eens mag gezegd 
worden is het volgende: wij moeten 
en willen zijn georganiseerde Viaam
sche strijders en als dusdanig zouden 
al de bedevaarders moeten mee op- 
stajjpen in den stoet, en zouden al 
onze vlaggen ook moeten wapperen 
over de Diksmuidsche doodenvelden. 
Zulks vraagt misschien wel wat 
moeite maar het is Vlaamschen plicht 
voor de leiders daarvoor in t vervolg 
te zorgen. En wrat wij ook niet uit het 
oog mogen verliezen, is dat de bede
vaart zelf wel het bijzonderste deel 
moet blijven van dien dag, t. t. z. de 
mis, de optocht naar den IJzer en de 
plechtigheid op den grond van Helden- 
hulde.

Om te sluiten nóg een wensch : wij 
zouden het telkenjare zoover moeten 
kunnen brengen dat eik onzer dorpen 
vertegenwoordigd weze te Diksmuide, 
dat overal eene spaarkas voor die be
devaartreis worde ingericht en in al 
onze gemeenten vaste jaarliiksche 
bedevaarders worden gevonden.

Het weze zoo in 1929.
PAYOT.

S'rf4ed“-;- H an d e lsb an k ^
biedt U haar voordfiellgsfe plaatsingen aan, ge
waarborgd door den snerken Batikgro?p HAN
DELSBANK, FONDSENBANK en NOORDSTAR 
met een gazamenlijlc kapitaal en reservea van 
ruim Z E S TIG  M ILJOEN.

KASBONS 6 maanden op naam of aan drager 
6 t. h. bruto of 5,10 t. b. netto.
,[ KASBONS 3 maanden op naam of aan drager 
5,50 t. h. bruto of 4,59 1/4 f. h. netto.

Aboiiïieert U op de BEURSBODE, het ver
trouwbaarste weekblad voor financlëeïe en econo
mische belangen. Proefnummers op aanvraag. 

Abonnement tot einde 1928 fr. 15.
HANDELSBANK N. V., Kalenderberg 1, fient 

en al hara Agentschappen en Bijkantoren door 
tfuiscfc bet Viaamsche Land.

Alle ware Vlamingen

. abonneereo 2Ach
op ons bla. 1

aan hat leger; het stemmen 
miiliatden begrootingen; de zware be
lastingen; de nijpende levensduurte; 
de dictatuur mede door ds socialisten 
'  •■""'taan aan de grooïSnsncis; het 

vlads'en dar kapitalen buiten de gren
zen: de aanslag op het bezit der kleine 
spaarders ; da afdanking van duizen
den spoorarbeiders ; het muilbanden 
van de oppositie door het beletten der 
naamafroepingen ; het versjacheren 
der Belgische spoorwegen, en veel 
andere dingen meer.

Uw eigen volk was bitter teleurge
steld. En in ’t verschiet lagen de ver
kiezingen. Flos verpletterend zou de 
veroordseling voor a geweest zijn? Er 
moest iets gevonden worden om uw 
blazoen te vergulden, en gij vondi de 
^es maanden. Over het voorstel Van- 
demeulebroucke is reeds genoeg ge
zegd door de rechterzijde, maar wij 
onde:'lijnen de huichelarij van de soci-

voor de ses maanden

wars--.eer ze in ds oppositie zijn, maar 
tegca de zes maanden wanneer ze tot 
do meerderhe*<3 behoort en de macht 
m handen hebt.

Wat hier gebeurt heeten wij een 
misselijke komedie, U voert- strijd te- 
gen de nieuwe wetten. U weet echter 
dat zij sullen gestemd worden en u 
vraagt niets beter. Uwe obstructie die 
zùù lain wordt dat zij morgen waar
schijnlijk zal ophouden, is slechts 
schijn en verblinding !

Toekomend jaar treden uwe minis
ters opnieuw in. de regeering en mis
schien- in een driekleurige regeering. 
(Geroep aan de uiterste linkerzijde).

Indien u die ontwerpen wilde kel- 
dersn, dan zoudt u dit kunnen doen. 
Eoch u w:"’t die ontwerpen niet kelde
ren! Trouwens waar blijven uwe rnas- 
s-aäe’ -j-ogi-’gen? Waar blijft de krach» 
tigo .werking in de pers? 

f}® heer Samijn.
U leest onze bladen niet en ziet

onze betoogingen niet!
De heer De Eacker.
De fascisten, die de demokratisch« 

regeering ts gronde richtten in 1926 
wisten wat zij wilden. Doch, uwe ob- 
siructle ireafj geen doel en is niets dan 
een kiesm-i-neuver!

(Is igsnaais uitroepingen en gelach 
aan de uiterste linkerzijde).

De heer Boeckx.
Zeer wel» heer De Backer!
Da heer De Backer.
En nu richt ik mij tot de demokra

tische rechterzijde. De heer Mathieu- 
steMe zeer bepaalde vragen aangaande 
hei Fransch-Belgisch militair accoord 
‘ i vei.iand met de dekking van de Lu- 
r-.omlnvgache grens. De heer Van Cae- 
r . sei  hierop dat hef wenschelijk 
■-/as hierover ophelderingen te heko- 
inen. De regeering ga? een antwoord 
-- *r-t geen antwoord was. En hierdoor re y :;H den hee:* Mathieu gelijk. En 
■ psh, heeren Viaamsche demokraten, 

w het ontwerp stemmen dat onze 
îandsverdl afhankelijk maaktX avj Frankrijk.

Wanneer de katholieke Vlamingen 
ï ’.-exa wet goedkeuren, doen zij aan 
ecnst-ruc':-’ r.hnsè voor Frankrijk, of- sAo&i cr zalïs Viaamsche regimenten 
komen; v/ant ons ideaal moet zijn : 
<■: .geene regimenten ».

Gij, katholieke Vlamingen, hebt nu 
de ü"\ in handen. Maakt er gebruik 
van. Doei ?.?.n gezond constructivisme

—1— -----r « a —'.cfr- 'jCiiogtinonttW
ts hehcedçn.

' - ïüht am  .it er in de vlakten van 
Diksmuide door hoaderdnizend Via* 
raingen werd gezegd : « Wij huldigen 
niet alleen Viaamsche regimenten; wij 
huldigen den boycott van den oorlog». 
Acnder bittere v/oorden te w ille» ge- 
h-nv&en, wi’de wij, als broeders, de 
hatholieke Vlamingen, dat zij met ons 
en rnet ï-anach hun hart aan de zijde 
vsn het . .^.insche volk zouden staan; 

"h” -1 jnat cna ds formule: «Geleide- 
ipsróug, en als eerste stap 

den K'-i-'-n-ïaiidendsenst». Dat is een 
1 - y a plicht, een katholieke
plicht, een Viaamsche plicht.

’-Vi-.-en w ij -hier met twaalven, dan 
Kn'.Æün w ij des© ontwerpen verbindt* 
ven: nu s v/ij te swak.

.V gelooven in de levenskracht van 
c-ns v &n w ïj zijn er van overtuigd, ds.': ons voïk, aan zijne verleiders den 
; t.tg ze.’ ttäekeeren, eer het te laat is. 
(Hij de VI. nationalisten: Zeer wel!)

(Beknopt Verslag).

van de

STADSNIEUWS
Apothekersdïenst.
’s Zondags is maar eene apotheek 

open van stad. Apotheker van dienst :
Zondag 2 September :
Michel Verhamme, Roeselarestraat.
Maandag 3 September :
Jozef Verhamme, Markstraat.
Dinsdag 4 September :
.Michel Wyffels. Markstraat.

Maandag laatstleden hadden we het 
bezoek van een groep Duitsche stu
denten behoorend tot de groep der 
nationale minderheden in Tchoco-Slo- 
vakije. -

Voor een honderdtal -aanwezigen 
sprak Dr H... (namen noemen we 
liefst niet gezien de ijver van het 
Tchekische consulaat te Brussel) over 
de toestanden in zijn nieuw vaderland.

Voor ons Viaamsche Nationalisten, 
was liejt hoogst interessant het verloop 
van den '1 chekischen vrijheidsstrijd te 
hooren uiteen zetten. In korte woor
den wees hij er op dat de Tcheken een 
volk waren met minder beschaving, 
schier zonder verleden maar met den 
onbreekbaren wil zich op te werken. 
Het _ voorbereidend werk werd zeer 
ernstig aangepakt. De geschiedenis 
der Sokols of Tchekische regimenten 
wras voor ons Vlamingen een voor
beeld.

Spreker wees op de behendigheid 
van een Masaryk, een Benesj en ande
ren die evenals de activisten hier de 
gunstige gelegenheid wisten aan te 
grijpen.

Hij toonde ons de cntwikkelirig van 
den strijd onder den oorlog en de fei
ten die volgden na den wapenstilstand, 
de intriges der Entente, bijzonderlijk 
van Frankrijk die de toestanden uit

buitte om 'ceco-Slovakije een
b.mdgénoot te vinden samen met Po
len die her verlies van Rusland moest 
vergoeden.

De Tchekische vrijheidsstrijd werd 
dus een werktuig in de handen van het
imperialisme.

lp plaats van zich te beperken bij 
rechtvaardigheid en redelijkheid werd 
de' landhónger en de zucht naar geld 
en goed zoo groot dat men Duitschers, 
Hongaren. Ruthenen, Joden enz., bij 
den nieuwen staat voegde en op kunst
matige wijze eenheid poogde te ver
krijgen. De minderheden werden er 
schandalig verdrukt. Daartegen f e 
rnen nu deze bevolkingen in opstand.

Spreker wees op enkele wantoestan
den in iiet leger, in het bestuur, enz., 
op de verdeeldheid in het partijwezen 
en dezes noodlottigen invloed op 
gansch den strijd. Hij sloot met zijn 
vertrouwen in de toekomst uit te spre
ken daar de waarschijnlijke Anschluss 
van Duitschland met Oostenrijk de 
Duitsche minderheidsgebieden van 
Tcheco-Slovakije heelemaal omsluiten 
zou.

André Van den Berghe. die tus- 
schenin hoofdzin voor hoofdzin ver
taald had gaf nog een korte samen
vatting van de voordracht wijzend op 
de groote belangstelling die natio
nalisten moeten over hebben voor 
de ontwikkeling in de Europee- 
scbe p -H -ek, en trok de lessen uit den 
"■ -e d- ’- imp der Tcheken. Hij dank
te nog den voordrachtgever alsook de 
andere bezoekers hen goed heil wen- 
schend in hun verzet tegen de dena- 
tionaüseering.

Na de uitvoering van enkele liederen 
door de groep werd de vergadering 
geheven onder het zingen van ons 
nationaal lied.
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De Mandelbode h-.-cft oen nieuw ar
gument gevonden. Ren zeer spitsvon
dig redakteur heeft opeens ontdekt 
dat wij met de kommunisten heulen. 
De godsdienst wordt er natuurlijk bij
gesleurd en zonder zich te schamen 
beweert de brave man dat we thans 
onder 'le leuze «Los van Rome» zou
den ten strijde trekken.

Gemeenst kon het moeilijk gevon
den worden. Dè gerrepuiden die op de 
deftige redaktie zetelen zijn er zelf 
van overtuigd dat hun bewering zon
der meer' uit de lucht gegrepen is. De 
Vlaamsch-nationale strijd heeft met 
kpmnutnismc niets te maken en we 
kunnen niet in de minste mate ver
antwoordelijk gesteld worden voor 
uitspattingen van menschen die zich 
nationalist noemen uit Belgisch-partij 
politiek belang zooals wij. katholieken 
alle verantwoordelijkheid verwerpen 
voor de schade en de schande die het 
bestaan der staatskatholieke partij 
aan de Roomsch-kathoHeken gods
dienst heeft gedaan.

Maar de gerrepuiden van de Man
delbode zoeken de Waarheid niet. 
Voor hen komt het er voor alles op 
aan politieke wapenen te smeden. Met 
het oog op de verkiezingen van 1929 
willen ze het kommunistisch spook 
agiteeren om de Vlamingen van ons af 
te schrikken.

Indien deze penneknechten zich de 
moeite geven liet nationalisme gron
dig te leeren kennen dan zouden ze 
wellicht begrijpen dat de nationale 
leer der solidarische eenheid der natie 
meer en meer de eenige waarborg 
wordt tegen de ontbinding die de ver
derfelijke iheoriën van Marx, om het 
even welke hunne schakeering zij, met 
zich slepen.

De kommunisten begrijpen zulks 
zeer goed en daarom zijn zij 
sinds maanden het mikpunt hunner 
aa-vallen. Vooral op West-Vlaande
ren hebben ze het gemunt omdat zij 
inzi.-n dat juist in West-Vlaanderen 
de juiste richting wordt opgegaan., dit 
is de richting die onze volksbeweging 
langs banen die ze redt uit de doode 
atmosfeer der kleinburgerlijke poli
tiek, en waar de nationale eenheid der 
Vlaamsche natie tot haar volle recht 
en uiting komt.

Die eenheid aller klassen in het ka
der der belangen van de natie zelf is 
de doodsvijand aller nationaal-ontbin- 
dende faktoren. waarvan het kommu- 
nisjne thans een der meest roerende 
is.

Het is meer dan laf vanwege de 
professiontieele gerrepuiden ons the
orieën aan te wrijven die we als uiterst 
gevaarlijk voor ons nationaal volks
bestaan bekampen. Van wege die zeer 
katholieke heeren mag men zich aan 
de laagste gemeenheden verwachten!

B s t o i P f !  P a tro o n m a H sf

goed op de hoogte van 
VROUWFANTASÏES
wordt gevraagd door 

de
Schoenfabriek Va?* Lierde 

124, Brnsselstraat te Halle

BURGERLIJKE STAND

Gatoren :
Etienne Surmont, z.v. Achiel en Ber

tha Vandorpe, Krekelstr. 315.
Raphaëlla Naene, d.v. Aloys en Leo

ni e Tytgat, Beyaardstr. 101A. 
Overlijdens :

Edgard Lefevere, 4 m. z.v. Aloys en 
Bertna Vandenheede.

Camille Lapeire, z.b. 63 j. wed. Leo- 
nia David.

Rosalie Spriet z.b. 74 j. ongh.
Fredericus Carette, borstelm. 58 j. 

m. Barbara Vandamme.
Coleta Holvoet, z.b. 89 j. wed. Ivo 

Delaere.
Josina De Muvnck, leestenm. 31 j. 

vr. Coppens Julius. ,
Huwelijken:

Albert Bourgeois, borstelm, 25 j. en 
Pharaildis Meulebrouck, weefster, 19 j. 
b. h. w.

Edmond Deyne, wever. 32 j. en Ber
tha Debackere, borstelm. 27 j. b.h.w. 

BERICHT.
Ter gelegenheid der kermis zullen 

ten stadhuize de bureeien gesloten zijn 
op MAANDAG en DINSDAG 3e en 
4e September. Enkel zal op deze beide 
dagen het bureel van den Burgerstand 
open zijn ’s morgéns van 9 tot 10 uur 
en alleenlijk voor aangifte van geboor
ten en overlijdens.

U i t  de In r ic h t in g e n

Vlaamse« Huis.
i bons van verbruik worden uit-

isseld tijdens de kermisweek ’s 
Y: . jisdags en Donderdags, telkens 
-.au 9 tot 12 uur voormiddag.

- Nadien zijn ze ongeldig.

ïkenbrrtd.
óedurendc de kermisweek zal er

. -»n r.itbe . iing geschieden.

Spaarkas.
Bij uit .-udering zal de spaarkas 

, .peu zijn . p Zaterdag a. s. 1 Septem- 
I her, van 5 tot 7 uur en Maandag 3 
ï September van 9 tut 12 uur voormid- 
! dag. Dat om alle leden der kermis- 
I gilde gelegenheid te geven tot het 
I storten in de spaarkas.

Werkloosheid.
De volledige werkloozen, mogen 

zich van af de-i Donderdag der ker
misweek ter kc.itrool aanbieden

Velledige werkloozen zijn dezen, die 
van af 19 Oogst tot 2 Sept. ononder
broken werkloos geweest zijn.

Muziek.
Na de kermis herbeginnen de mu

zieklessen. Wie ze wil volgen geve 
zich onmiddellijk aan bij een der be
stuursleden.

K.V.N.V.
In de eerste dagen is er alg. verga

dering. Belangrijke punten staan op 
de dagorde.

Zorgt dat. ge aanwezig zijt. Gij zult 
bijtijds een uitnoodiging ontvangen.

Propaganda.
De winter nadert. Iedereen neemt 

zijn voorzorgen en denkt aan de toe
komst. Onze propagandisten maken 
van de gelegenheid gebruik, om al on
ze inrichtingen bij vrienden en ken
nissen aan te bevelen. Dezen winter 
moet het aantal lezers van ons blad 
met 50 t. h. verhoogen, het getal leden 
van K.V.N.V. moet nog verdubbelen, 
vakvereeniging en ziekenbond moeten 
zich geweldig uitbreiden, onze cultu- 
reele instellingen als Davidsfonds, 
Eigen Leven, enz., kunnen zich nog 
veel uitbreiden. Inzonderlijk moet aan 
het kiesfonds worden gedacht. De' 
strijd tegen de bedriegers van alle 
kleur zal hardnekkig zijn. Na hun ver
raad in zake legerkwestie zullen zij 
alles doen, om de menschen verkeerd 
in te lichten. Door milde stortingen in 
het kiesfonds moeten onze vrienden 
aan ons het verspreiden van de waar
heid mogelijk maken.

We rekenen op eenieder, dus ook 
op u. vriend lezer.

ARDOYE
Beloond om hun zelfstandigheid.
De kristene werklieden huldigen bin

nen kort hun lokn.il in rv  io:.io.-= 
vroegen den “gemeenteraad een toela
ge van 1000 fr. Cvriel Haspeslach en 
Notaris Depla, stelden zich daarte
gen, omdat hot onredelijk is, dat het 
geld der gemeenschap gebruikt wordt 
om ’n politieke partij te dienen.

En toch werd die toelage gestemd. 
Weetje door wien? Door de katholieke 
conservatieven, waartegen de kristene 
werklieden altijd beweren te strijden, 
en tegen wie zij bij de laatste gemeen- 
tekiezing zoo geweldig ten strijde 
trokken (ten minste in schijn).

Werklieden, opent uwe oogen en 
leert de komedianten kennen.

blijft ons nog ’n beetje medelijden met 
de menschen, die dat proza moeten be
talen.

Inn, sehen hebben de Siskes de M e
thode der socialisten overgenomen en 
de d<>:»r de s-«Maiisbja gefnbvikeerde 
histoiie aangaande fronters en onder
kruipers mag ook reeds in hun blad 
verschijnen. Sterker nog. die historie 
wordt met nog een paar versehe leu
gens 'ingedikt. en ’t luidt nu in de 
Volksmacht, dat Jules Declercci n aar 
Rotissdare ging om de w erk lied en  te  
owï tuigen dat de bazen gelijk hadden. 
Hc. kon ook ni t anders, zegt de k r is 
tene leugenaar, want den baas stond  
achter het gordijn te luisteren.

Arm volk! dat zoo bedrogen w o rd t. 
Vuige menschen die met zulke leugens 
zich verweren, die weten dat zij liegen 
maar toch het monopool van  k risten  
( i katholiek opeischeti. Zij stin ken  als  
(• . viool waaruit men ze eenmaal op- 
■ lapte.

Voor de Vlasbewerkers.

L e e s t  a a n d a c h f l g  !
Wat wa 
misses, r 
een bol.

er gebeurd. Een der drie 
>d van k-'leire, had Jan l ’ot 
:> zijnen neus gegeven dat 

rung, tërwijl Jan

De boerenvrienden en katholieke 
demokraten beginnen hier en daar lum 
tasthoorns uit te steken over het kie
zerskorps en bedienen zich voor die ?.

U*i:-n
tin2' ?

>:e zulks op hunne mee-

‘ iep :
— Maar madam, madam ! 

abtembiii-ft. Daar k o m t  de
Die

.. Kalmte 
direktem.

man... stamelt de miss... die
'j  jammen tegen de Vlaamsche man... A och ! Shocking!

Hoera werklieden.
{ vereemgitig liet

Kerkeïijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zn* daq 2 September, H. Stephanus.
M andag 3, mis van den dag.
D'rsdsg 4, id. Jd.
Woensdag 5, H. Bertinus, abt. 
Donderdag 6, mis van den dag. L. kw.

lijd ag  7, id. id.
Zaterdag 8, O. L. Vr. Gebooste

afgestelde Heiligdag.

Sociaiè Syndikate

KRONIclK

jiBffi'iinrw uni1 "i «i m ?, 'V,

H UISW EVERS
worden gevraagd, alsook bekwa
me wevers welke ?ich ie fau's ^ il- 
le 'i vesiigen, aan overeen te ko
men voorwanden.

Goed en regelmatig weik. 
Schrijden oï ïich aanbieden bij * 
VAN DAMME. Engels ra :ï!, 27 

St Amandsb- rj?!(Gênt.)

Staking bij Thanghe-Vanhoutte.
Maandag morgen is ze uitgebroken. 

Slechts een persoon is binnen gegaan, 
’t Is een ontslaggevend lid van de 
Gilde, en een gewaardeerde Kajotter. 
De Volksmacht die reeds van voor de 
staking over nationalistische onder
kruipers schreef, heeft ’n beetje te 
zeere geroepen. Wij zijn benieuwd om 
te weten wat hij nu zeggen zal ! Zou 
het blad Zaterdag geen artikel schrij
ven over onderkruipende Kajotters? 
Verder commentaar is voor later voor
behouden.

Zij zijn woedend ? !
Omdat we het aandurven het werk 

van syndikaie leiders te hekelen, en de 
fouten en gebreken der huidige poli- 
tiek-syndikale beweging aan te toonen 
zijn onze Gilde bazen woedend. Hun 
bijzonderste schrijver heeft naar de 
pen gegrepen en heel onze redeneering 
in duigen^geslagen. Luistert naar zijn 
proza :

«Moesten wij zijn woorden geloo
ven, dan ware alles gedaan en mogen 
al die leiders der vakbonden hun mat1 
ten oprollen. Want hij WEET AI.LES, 
ZIET ALLES, DOÉT ALLES, BE
WERKT ALLES, BEWERKSTEL
LIGT ALLES, BEBABBELT ALLES
maar kriigt van zijne volgelingen van 
dat alles NIETS ».

Tegenover zulke felle redeneering, 
staan wij versiegen, oprect paf. Alleen

- De kristene 
de laatste over- ; 

eenkomst de vlasbewerkers van Ise- j 
ghem in den steek. Gaston Bossuyt j 
schreef in De Tijd van 14 Juli 1.1. en in j 
De Volksmacht van den Zondag daar- i 
opvolgende: «Iseghem en Oost-Roze-■ 
beke vallen daarbuiten. De Vlaamsch 
Nationalistische helden ( ? )  van Ise
ghem zullen daar zeker wel voor zor
gen ».

Inderdaad ! Het Vlaamsch Nationaal > 
Vakverbond heeft er voor gezorgd dat | 
de loonen in Iseghem met 15 en in 
Oost-Rozebeke reeds rmrt-25 ctmv ver- ! 
hoogd zijn. Maar nu komt de kristene 
leider vragen waarom de bazen nog 
geen 4,20 fr. betalen ?

Dat is waarschijnlijk omdat M. Bos
suyt de belangen der Iseghemsche 
Vlasbewerkers zoo hartstochtelijk 
verdedigde.

Oprechten dank en goeien raad.
Textielbeweikers, met duizenden 

zijt ge lid der kristene en socialistische 
vereeniging. Desondanks werkt gij 
aan de laagste loonen. Dat is de schuld 
niet uwer vereenigingen. Neen ! Ne n !
't Is de schuld van hen die reeds lang 
op ’n werking voor loonsverhooging 
aandringen.’ Niemand meer dan de 
leider van het Vrij Kristen Syndikaat 
heeft daar schuld aan. Luistert liever 
naar het orakel van de Waarheid, die 
De Volksmacht noemt : «Maar v/at hij 
(de 'eider van ’t Vrij Kristen Syndi
kaat n.v.o.) niet zegt, ’t is dat het door 
sim schearingswerk is,dat bij overal 
sticht dat de loonen zoo laag komen 
te staan (wanneer hebben ze nog hoo
ger geweest? n.v.o.) en dat de kriste
ne voormannen van *s morgens tot ’s 
avonds op de bres moeten staan om de 
werklieden te redden en om nog te 
redden wat te redden valt».

Moet er zand zijn? De geredden bie
den hun besten dank en raden de kris
tene voormannen. dn»..*”**4- letuuingswerk: Delast zijn ten dringend
ste aan. ’n pompierskostuum aan te  
trekken opdat iedereen de reddende 
redders met zekerheid kunne erken
nen.

Textielbewerkers, hoed af, voor die
alles offerende redders!

AMNESTIE
Kr is een land, één enkel land 
Op gansch het wereldplein,
W aar bastaardij in eiken stand 
Nog steeds in eere zijn.
Dat is ons land, het Vlaamsche land, 
W aar snoode heerschappij,
Van Limburg tot aan ’t Noordzeestrand, 
Nog vieren hooggetij.

Amestie ! dat vragen zij ; 
Rechtsherstel ! dat eischen wij !

En hij die fier het hoofd verhief,
Om ’t recht van ’t Vlaamsche volk,
Hij werd verguisd, in al wat lief 
Hem was, als bard, als tolk ;
Veroordeeld tot de schandedood,
Om 't hoogste Ideaal.
Omdat hij zag zijn volk in nood,
Zijn land, zijn moedertaal.

Amnestie ! enz...

Beukt in de poorten van 't gevang, 
Dringt door tot in de cel,
Verlos hem onder koen gezang,
Bevrijdt hem uit die hel !
Herstel in eere Hem, die gaf 
Zich zelve heel en al ;
Zet in zijn plaats, tot eeuwge straf 
Die hem zijn eer ontstal !

Amnestie ! enz...

MONSTER BETOOGING 
EN VLAGINHULDIGING

der VI. Nationale Wacht 
te Ons Lieve Vrouw Waver

op Zondag 16 September 1928, in het 
teeken van den Vlaamsch Nationalen 
rechtseisch, van de amnestie en het 

protest tegen de Frankrijksche 
legerwetten.

DE BETOOGING IS VERBODEN, 
DOCH DE BETOOGING GAAT 
DOOR. Zend allen uw toetreding aan 
Frans Huysmans, voorzitter der VI. 
Nat. Wacht, Mechelsche baan 100, te 
Ons Lieve Vrouw Waver of aan Ward 
Hermans te Heist op den Berg 

Spreke:-3 : Staf De Clercq, Thomas 
De Backer, Herman Vos. Joris Van- 
severen, Van op den Bosch, Butave en 
onzen hoofdman Ward Hermans.

gelegenheid meestal van zeemzoete 
woorden die maar al te vaak in strijd 
zijn met de waarheid.

v\e voelen ons dan ook verplicht 
voor onze lezers de daden van de ver
tegenwoordigers van den Boerenbond 
van Leuven en va.n de katholieke de- 
mokrat ie na te gaan.

DE BELGISCHE BOERENBOND 

I.

1. — Eerat en vooral, zijn we tegen
den Boerenbond ?

Wij zijn tegen geen enkele landbou- 
wersvereeniging. De landbouwers heb- 
'■an geb'jk dat ze zich vereenigen om 
hunne belangen te verdedigen.

2. — Waarom valt g ij hem dan aan, 
zult vi agen ?

Wij vallen den Boerenbond niet aan 
als vakvereniging doch wij vallen deze 
aan die zich voorgeven als vertegen
woordigers van den Belgischen Boe
renbond in de Kamer !

3. —- Wat hebben wij hun dan te 
verwijten ?

V eie dingen, doch heden zullen wij 
er slechts^over een paar spreken : over 
dc belasimgen en over de pachtwet.

4. - - O vei- de belastingen ?
ja . Die heeren verkondigen aan de 

landbouw ei s .u. h^lastingen die
op den landbouw drukken hebt/en 
minden! ! Dat is eene flauwe grap I 
Eerst stemmen zij in de Kamers al 
de zware belastingen door de Regee
ring voorgesteld ! En dan trachten zij 
die belastingen een weinig te vermin
deren voor de landbouwers. Zoodat ze 
er eerst voor zorgen dat gij bij voor
beeld 100 fr. tè betalen hebt en dan 
trachten vijf frank van die 100 fr. af 
te doen. Als zij daarin gelukken, roe
pen zij victorie ! Doch de landbouwer 
blijft met de 95 fr. opslag van belas
ting zitten ! Dat is zand in de oogen 
strooien van de menschen !

ZEGGEN ZE U DAT OP HUNNE 
MEETINGS ?

5. — Over de pachtwet ?
Tn naam der VI. Nationalisten stelde 

volksvert. Staf De Clercq onder ande
re voor in de Kamer :

a) Negen jaar pacht.
b) Een jaar opzeg op voorhand door 

den huurder en twee jaar op voorhand 
door den eigenaar.

c) De eigenaar mag geen boomen 
planten op het verhuurde goed.

d) De snoei behoort aan den huur
der.

e) De huurder heeft het jachtrecht
on de gehuurde poederen. Konijnen mogen ten allen tijde met vuurwapens
onschadelijk gemaakt worden.

WAT DEDEN DR KATHOLIEKE 
BOERENVRIENDEN EN DEMO
KRATEN ?

A. — Zij stemden tegen de 9 jaar 
pacht.

Ondanks hun tegenstemmen werdeft 
o - 0 jaar pacht in de Kamer gestemd.

Negen jaar was te latig voor de 
huurders, zegden zij !

Doch ze stemden ook tegen het 
yoorsiel dat de huurders alléén toeliet 
SM 3 of 6 jaar op i e  zeggen.

Dit voorstel werd verworpen met 
stemmen tegen 65. dus door hunne

' : U1 ( 1 !
M. — Zij stemden tegen de toelating 

voor den huurder één jaar op voor
hand te mogen opzeggen ! De huur
der moet nu ook twee jaar op voor
hand opzeggen !

C. — Zij verwierpen het voorstel 
De Clercq, vragende dat de snoei aan 
de^ ’r • ■!:• ■ z a behooren !

j verwierpen uit al hunne 
krachten de bespreking van het voor
stel De Clercq vragende dat de huur
der zou meester zijn over het jaeht- 
reciit !
_ En wat hebben die mannen vroeger 

met geroepen, dat het wi-^ tocbehoor* j 
de aan dezen die het eten gaf !

Dat waren woorden ! }
Oordeelt nu of de D A D E N  van 1 

die schoone sprekers in overeenstem- I 
snsijg zijn met hunne W O O R D E N !  <

nmi-r-S- taal ! '
troepen (uit de koloniën)-a - * * iFrankrijk. Engeland wor- i  ̂ „

nimandeerd iir de taal der j had mij gevraagd welk deuntje de jas-

Voor schoon DRUKWERK

wende men zich tot de modern 
ingerichte Drukkerij Volksver
heffing, O nderw ijsstraat, 14, 
Aalst. § §

Men gelast er zich met al wat het vak
betreft. Pracht- en gewoon druk,A,?rk .

II.

DE KATHOLIEKE VLAAMSCHE 
DEMOKRATIE.

De heeren noemen zich allemaal 
katholieke Vlaamsche demokraten.

1. — Zijn zij het niet ?
Zij denken dat zij het zijn, doch zij 

handelen gewoonlijk alsof zij het niet 
waren !

2. — Geef daar een bewijs van !
Er zijn er vele, doch wij zullen al

leen over de Legerwetten' spreken.
a) Die Kath. Vlaamsche democraten 

weten dat wij gebonden zijn aan 
Frankrijk door een militair accoord, 
dat uwe en onze kinders in een aan
staanden oorlog zal verplichten voor 
vreemden, naast Frankrijk, hun bloed 
te vergieten.

Zij weten ook dat Frankrijk van de 
zes maand dienst niet wil voor België, 
omdat dan dat onzalig militair ac
coord zoo goed als te niet zou zijn, 
daar het Belgisch leger dan Frankrijk, 
in geval van oorlog, niet zoo goed 
meer zou kunnen dienen !

En toch stemmen zij T E G E N  DE 
Z E S  M A A N D ! En zij stemmeji 
er acht, twaalf, dertien en veertien !

Meer dan de helft van onze jongens 
zullen meer dan twaalf maand in de 

; vuile kazerne moeten doorbrengen en I er hunnen kostelijken tijd verspelen ! 
EN Z U L K S  DOOR  H U N 

NE S C H U L D !
W ant als 8 katholieke democraten 

voor de zes maan stemmen, DAN 
ZIJN DE ZES MAAND ER DOOR !

De v 
vau Be 
den 7 ; 
wilden.

1 ' '■ 'g >rdt niet gekomman- 
deerd in -line eigene tan!.'Slechter dus 
dan de wilden !

Er mag maar ééne kommandotaal 
zijn, zeggen die menschen, voor de 
deugdelijkheid van het leger !

Waarom dan niet de Vlaamsche taal 
genomen, die de taal is van V IJ F E N 
Z E S T I G  P E R  H O N D E R D  
der soldaten van het Belgisch leger !

8 Katholieke demokraten kunnen er 
dat doorhelpen !

Doch zij stemmen er tegen !
Hebben ze U dat verteld op hunne 

meeting !
c) Het bestuur en het beheer van 

het leger blijven Fransch !
d) Zij zeggen dat we VI. kompa- 

nies krijgen !
Welk akelig kluchtspel ! Ja  de sol

daten die er in zijn zullen Vlamingen 
zijn, doch de sukkelaars zullen voort 
gekommandeerd worden in ’t Fransch 
door officieren die slechts een weinig 
Vlaamsch zullen kunnnen broebelen, 
die in hun dienstbetrekking ondereen 
alleen Fransch mogen gebruiken en 
den geest van onze jongens niet eens 
begrijpen !

In vredestijd blijven de Fransehon-
de B u ^ Ä el.aa rs , er-
kensvullers en het slachtvee !

Ziehier wat de Vlaamsche Leger- 
commissie bestaande uit gewezen oor- 
logsofficieren en oorlogssoldaten, on
der voorzitterschap van den gewrezen 
officier Dr Rombauts, naar aanleiding 
der legerwetten, schrijft :

«Neen, we kunnen niet aanne- 
«men dat Vlaamsche Volksverte- 
«genwoordigers hun verleden, het 
«gegeven woord, hun volk verloo
chenen en zich gedwee neerleg- 
«gen bii een wet 
«die 't land zware offers oplegt, 
«een uitvloeisel is van ’t Fransch- 

«Belgisch akkoord,
«noch demokraten noch 
«Vlamingen bevredigt,

«tot behoud van een Ministerie 
«dat in merg en been anti-demo- 
«kratisch en anti-Vlaamsch is en 
«dat toch op zijn laatste beenen 

«loopt ;
«tot teleurstelling, beschaming, 
«verbittering, woede, verachting, 
«ontreddering in eigen rangen;

«maar tot groot jolijt van een 
«militaristische, Franschgezinde 
«bent, die «met den dood in ’t 
«.liati» ren groote k iel open/xl en
«spreekt van gwichtige toegevin- 
«gen, maar die w'el beter weet en 
«bij voorbaat in de vuist lacht om 
«de gebeurlijke onnoozelheid der 
«brave Hendrikken die er zouden 
«inloopen...

«Van hen (de VI. Volksverte- 
«genwoordigers) verwacht nu het 
«Vlaamsche Volk het kloek ge- 
«baar, de moedige daad. 
«Vlaanderens diep vernederde oor-

[oorden
«Vragen daden, maar geen woor-

fden !»
«In hun handen berust het lot van 
«de legerwet en van ’t ministerie. 
«De Vlamingen tot welke 'poli
t ie k e  opinie zij ook behooren, 
«richten thans hun oogen op ’t 
«Parlement,
«tellen hun mannen 
«en zullen nooit vergeten !

«Uit trouwe trouw wierd 
«Moerenland herboren».

* * *
Helaas, drie maal helaas !
Die heeren besteden liever hunnen 

ijd om zand in de oogen der 
e strooien !

£tj nebben schrik aan Jaspar, Hy- 
nans en Janson te mishagen !

Zij hechten meer belang aan het 
■ echthouden der Regeering van staats- 
katholieken en framassons. dan aan 
de trouw aan het gegeven woord en 
het belang van het Vlaamsche Volk ! 

KATHOLIEKE VLAMINGEN 
Luistert niet alleen naar hunne 

wo( rden, doch ziet ook naar hunne 
dad.n !

W '1 ! edaan, ongeluk-
t ge.' roept hij tot Jan.

Ik? Niemendal, zegt Jan. Madam

b.nid speelde. Ik wist het niet en ga 
het aan den chefdorkester vragen. 
Daarop wordt ik door andere klanten 
aangesproken. Vijf of zes minuten 
verloopen alvorens ik de nieuwsgierig
heid der dame kon bevredigen. En nii 
meen ik dat madam op wat anders 
dacht, want toen ik haar den titel van 
het deuntje «Aan u mijn hart en mijn 
leven » in haar oor fluisterde, is ze. 
recht gesprongen otn mij met neu -;p- 
perkut te trakteeren.

Verleden Zondag reed ik met Stance
en de kinderen naar mijn schoonmoe
der. In den trein moesten de kleinen, 
natuurlijk, voor 't venster zitten en of 
ze plezier hadden !

Kijk, vake, riep ons Grietje, wat 
koeikens !

— O, ja, moeke, kijk, witte, zwarte 
n bruine, ging ons Lucieke voort.
— De witte, zei toen ons vierjarig 

Grietje tot haar zusje, de witte geven 
de melk en de zwarte geven den koffie.

— En de bruine ?
— Die geven den kakajo !

Gene Tunney, de sterkste bokser 
van de wereld, die met zijn upperkuts 
millioenen dollars heeft verdiend, gaat 
nu zijn geluk beproeven in het huwe- 
UiÖbster zou treden.:: 'm ailf tó-bj een

' in ’t klooster van Sint Ariaan, 
waar e r  twes paar schoenen aan 
elk beddeken staan, kind.

Hij zal zijn wittebroodsweken in 
Europa komen doorbrengen. De reis 
dacht hij per vliegmachien te onder
nemen, maar omdat er nu weer twee 
A.merikanen met hunnen vogel in zee 
gevallen en verdronken zijn, zal hij 
met de Lapland komen.

Niauwe geïllustreerde U itgaven
DER

VOLLEDIGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavoform aat

Het volledig ste! 53 boekdeelen, 
in eens genomen, 400  r,

1' REEKS. — -INGENAAID 5 FR.
1. De om wenteling van 1830, 139 blz.
2. Een s!acht«£Fer der m o ederle f de; 

Eene siem u it het g raf, 14.1 blz.
3. M ?ngeïm s,e n ; De zending der

vrouw : H et boetende meisje; De 
moordenaar: De maagd vatv Vlaanderen : De brandende schaapherder; 
De grootmoeder. 113 fcL.4-. Baai! G*nrendoBck. 142 bh: .

5. O’s Iotcïifï£, 149 bi~.
6. D e  b M D V t c b t n ’, ! 2 £  b lz .

"ï Li*«»» O (f  v**«*, 1.3 y*' '
8. W at e®n«5 m oedor Hidcrs kan : Reds- vaesringen, 12S blz.
9. Sisko vsus R oosem ael; K.-.r rovn  

schilder w ordt, 127 blz.
10. Etfne welopgevoede dccbu-r 

118 K!7
II- R EEK S. — INGENAAID FR.
1. üene gekkenw ereld, 155 blz
2. M enscbenblosd, 169 blz.
3. Eens verv.&rde zaak, ISO blz.
4. E*n *esm a!tthuitg«aB  ; De die! -  

ter ^ n  zijn J y o o d s s d d ; E ens uk«
• vinding des duivels, 166 blz.

5- keus des haaien, 170 blz.6.^De gierigaard, 164 blz.’  M eeder itM' ' 1/r~ '£■  ,8. .sr«ar riugo  van Craenaave,
1/2 biz.

9. !>« plaag der dorpen, 175 blz,
10. Le.mbrecht Hmmhtis, 163 blz.
11. D« ziekte der verbeelding, 175 bt :.
12. De tw ee vrienden; ïtik k e-tik k v - tak , 171 blz.
13. Een goed hart; Houtsn C’ara,183 bl?
III» REEK S, ~~ INGENAAID T FR.

1. De arme edelman, 18  ̂ blz.
2. Avondstonden, 197 biz.
3. Bavo en Lioveken* 195 blz.
4. H et w onderjaar, 195 blz.

VARIËTEIT
Te Parijs heeft een arme sukkel, die 

voor gansch haar fortuin 3 arme 
frankskens bezat, een sakkosken ge
vonden waarin 50 briefjes van duizend 
ballekens staken. Ze liep zoo bard ze 
loopen kon naar de policiekommissaris 
waar een Amerikaansche madam het 
verlies van het sakkosken kwam mel
den. Bij het zien van die eerlijke daad 
heeft ze aan de vindster 20 duizend 
patatjes geschonken, zoodat deze laat
ste van haren sus viel. Er zijn dus nog | 
eerlijke menschen in de wereld.

Madame Dingens had ge«l"oemd.
— Ja, vent, zegde ze, ik droomde 

dat gij mij een nieuw kleed bad ge- \ 
kocht.

— Ehwel, antwoordde Dingens. ; 
droom nu nog nekëer waar ik het geld i 
kan vinden om het te betalen.

Jan Pot, een garsondekafee, weet ! 
, er opk van te spreken: hij diende in 1 

een hotel aan de statie van Antwerpen. \ 
I Plotseling... een gil. Iedereen springt ! 
] recht. De Jasband houdt op. aller ' 
] oogen zijn gericht naar een tafel Waar j 
j drie Engelsche juffers gestikuleeren ; 
j alsof zij door een slang gebeten zijn.

I.*5. H et geluk van rijk  rijn, 135 blz. 
ó. Komm; Orlarcd; Ftltnde Rass,
7. Gerechtigheid vaa ïsertoff Kar«.:, 

1°5 blz.
8. Lc rniansaanger, 187 blz.
9. Schandevrees, 190 blz.

10. Het wassen beeld, 255 blz.

V* REEKS. — INGENAAID S FR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Lu;!;, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6. De burgers van Darfingen, 321 blz.
7. De koopman v.ui Ant-vc.oen,
377 blz. '

8. Levenslust, 378 blz.
9. Het güuelÏand, 34S blz

10. Het ijzeren.graf, 337 blz.
11. De oom van Felix Roor sek, 315 blz 
1'2. De schat van F-'!is Robbeek.

316 blz.

SP R O E T E W
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
£ rijS » â tr.

Te koop in aile apotbsks»?:.
Apotheek LALEMAN tv Iseghem.

V'äv-
7  -



Gij allen, die mi a of n eer onderhevig 
zijt aao bo>stkwal»n : Brorcbiet, Griep 
Asth;iia, Keelontsteking, -Hoesten, Ku-

__ _ chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe

aiies beproefd htbt zonder afd end eifekt te bekomen, indien gij hopeloos zij* u i mismoe- 
die v erge et niet dat erce»'- middel h  dat sinds 50 jaren duizenden en dukc nden hopdooze 
geval!en genezen heeft. Neemt ook dit mie del

Malsei Mn Toms, Basina zen, ligpienpiii
Volet de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelds borst
ziekten uitroeit en geneest, en aldus 'i best voorbehoedmiddel is tegm de tering en ’t zekere geneesmiddel van
Srhriift om ifllichünizeii aaü MARTIN TOMS, Apotheker-Speciaüat, 112, Wetstraat, Brussel 

' ' of wendt U rechtsreeks tot uw apotheker die U bet ,;c.vran r̂f? va ' besorgen.

PRIJZEN : Zonder Zalf 17,50 fr., met Zalf 25 f r . ,  Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling Yoar 18 dagen 85 f r . ,  Serie van 6 weken 185 fr.

Hot Oud Bier der
Is gekend voor Mivieri! le M

s a a a g s n a a m s t©•t gezondst«, kïoeksi®,
A. liOttwaóge-Verstraote, Cörtemarck

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

ZIJ K O S T E N  E N K E L  4  F R A N K  ! 
U W  A P O T H E K E R  H E E F T  E R  !

P e c t o ïd s  g e v e n  U v o o r t d u r e n d  een k la r e  s te m ,
, _________-,—► __ r̂gTTTTame adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW  DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig ! ZANNEKIN
DUBBEL BLOND BIERJ 
ne?.o-id, kloek natuurlijk

Brouwerij St üjouis

MKÜ
P 3 1 B E 1 I

OnfeilSKtar gersresmitid&l teiiën :

Ik o ïd *  sn SchoSd Hsa!t!pi|n. ^arsuwiijdain, 
Hevig®  T andp ijn , R h «um s it ie k , G ripp®

811«
W A . A . J R O M  ?
zijn de MONO PCEDERS verkieslijk 
dan alle anders protukten van gelijken aard ?

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar alle andere genees.niddelen mislukt 
zij de maag nooit yerjnoefen. [hebber,
zij door meestai-de-«roirnaarr.ste gencsshesrea voorgeschre-.f i 

worden, om hunne menig mlöige genezingen, zelfs in de 
hardnekkigste gavaSen.

ImSiien aangenatnen s naak, door de r oëilijkste 
personen gemal kelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKER
In doozen van :

12 p a k i j s  4 ,5 0  f r .  

2 S  p a k js s  8 ,0 0  f r .

Voor m  elektrische inrichtingen van’drijtkrsoht, 
verlichting, verwarming, bellein. telefoon e i 

radioinstellingen, wendt u tot 't huis

H E N R I  S I M O E N S -  S C H A C H T
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okasie motors.

Alle beratallingen Spoedige uitvoering
lallehtlngen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

L , V S i lL E f ^ O E L O S

Alieenvefkoop voor Iseghem en omliggende :
S.M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEMI

Allergunstigste prijzen voor
wi

TÜi
iherbergiers en kof f  Muizen] 

Nsriiifdociiers, sankt uw pre

O* schoonste kinders....

zijn dezi die dagelijks

gepoederd worden met

D U L C I O B  P O E I E R
Te kooop in alie goede Apothaken. 

DE DOOS 1,50 FR.

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

Roiisselarestraat, 18, ISEGHEM

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

K r u i d @ n i e r s w a r ® n
Conserven, Specerijen , Chocoiäde, Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

Su ikers, Doopsuikers, Choeolade in reepen en in pakken.
Groote keus vaa Spekken, escence, acidulé, forré/'J|£.’,> 

Eisrkleuräel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL ia  ’ t klein
Bl|8ond®re Prijken voor Voortvorkoopera

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

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

IN ALLE GOEDE APOTHEKRN OF RECHTSTREEKS BIJ J»EM UITVINDER

Æ p o t h e k e r  V a n d e n b u s s c h e

4 9 ,  R IJS S L S T R & Ä T . 4 9 ,

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

Hebt gij pijnen in de lenden ?
Kunt gij moeilijk oj pijnlijk 

uw water maken ?
Js uw water troebel of te sterk gekleurd ? j 
Lij at gij aan jicht, heup of lendenjicht ? ; 

Zijt gij door Rheumatiek gekweld ?
Zijn uwe voeten gezwollen ?

Is geheel uw lichaam ontsteld 
door een vuilen brand ?

1
Dit alles zijn de zekere 

kenteekens dût uwe 
W is rc r i, iSSlas© c l  L # v e r
ziakelijk zijn en gij zoohaast 

8  mogelijk uw toivlueht moet “  
mmea tot eens ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

Dalila Pillen
EN

B a m s o m ’ s  O l l i b s S s ê m
Ontelbare gatuifscbriften ven genezin

gen, bskome* door het gebruik van deze 
wondere gen^eamlddelen, aïjn het heets 
bewijs d*t rij aSses In staat ztje boven
gemelde ziekten cpoedig ea volledig te 
geceeesi

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: OOEDE APOTHEKEN :

DB VALLENDE 
ZIEKTEN!

EEN ENKEL OENEESMIDOEl
zult gij vinden dat doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HbT IS DE Poeder Epilepsia

F i l ü i S
S .  V i s u  H y f t e

(Sent, i lô à ïa p k o u îa r “, 3 2  Û Sîtf
(dieht bij bet Paleis vho Justitie)

Oudste fabriek vaa Beigtë en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 pianos.

", y  rï j  :\v * '
'*'K- }t'; 7- l 

r- » r > , ■v .f

OOKDB WAAR PRIJBT ZICH ï M A * t S
Voor uwe

Mn, üi&iiils «n üivra
wendt u tot

Prij* t 30 frank:

die van af dan eerster dag de aanvallen togsnbeudt — de j 
genezing brengt aan allen die hei gosd gébruiken \ 

eu nooit of nooit schadelijk is
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer -

dan 20 jaar duurden.

% \  - 
f f  r j è air*%te m ?«st

;V: U
f? I ft?:l ^
fc Û  V.̂  : ,

Te koop in~allê~göeae~apoxtictjn~oï i*actra .̂.. ,i„ u:: b<-raider i
Apotheker Vandenbusschi - Meënen'

Volledige tekst met beschrijving, uitlag en behandeling d#r 
Vallende Ziekten wordt overal GRATIS gezonden op a e a v s a g .

V-4.1r æ « ; , ~rf', '  e- «ft
Ïiö' æ ;'. 7̂/. PT ; t  ■ tetï:~. *•*

Tl VIRKRIJGIN
ks alie Isfc^h*m*elis Afiöitäök^a

ÜP DEM HTnSMRï
W ie d«n K luisberg bedoekt, late a ie t 

j na h«t V laam sch Huis «K lokke Roe- 
! Ie.nd» te bezoeken; e igenaar M aurits 
, De Vos-Fiévé, w aar benevens alle 
: slach van dranken, ook nog te beko- 
; men is in zijn w in ke l: chocolade, bïs- 
i schuiten, bonbons, speelgoed, enz.

Koud buffet, enz., enz. 
j V erhuring van gemeubeld* J^jtüers 
: an keukens.
I S ta llin g  YQor motos en velos koste- 
; loos.

Eenig depot voor de streel» v a »  allé 
j slach van katoenen en wollen l»e44e-*
! dekens, en dweilen, 
j Verkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

I Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

I  LEFEUEIE-HIVIEITSU7Ï
Roeselaerestraat, 168, Is^gfaeia

Magazijn vm kleuren en vernissen. 
Qroote kam van sponsen en zeemvellen, 
mutien, tapijten, traplcopsrs enkarpaäen

T p m w »  Si -,d i c i n g  Lag@ jtrijnM t

igrim ipi ■ ijpek
H o ssÈ la A rs a t ir . S S ,  fó s g f ts m

Magien vaa ver’akt, aluxulgium tu 
gir’ür-letfd k«ak«Dfwl^, waseäkHip«« 
ia galvanisé, kind^baden, waacâxfoar- 
notesn. — G»ooi* kss« vaa verlakte 
manage, fee to vfcn van de bsate m»rk#a en 
buiasstoren in eigen weikhute gemaakt.

Quzinriehiingm Zink & Loodwcrk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Schoenmagazjjn 
s. ämMtrgiä - BixfusM
Marktstraat 17, ISEGHEM

Gr ooi e ksusva» mans-anvrouwsaboasan 
30 t, h. goedkoops dan de konkureaüs. \

Ook verkrijgba r saa  de Toordeeligste 
prijzen : kiiiderscboenen, pantoffels,
sahoenkr^em c’sr bsats mc*rken.

D»‘eils, borswis, aeamvallen, apooaea 
en ÊÜj kaisebgu ief.

Hc , buis galKsi aick ma! hssstelliagan.

L aa i u w e  G eSdzaken 
verzorgen deor de

Fondsenbaßk
Naamloozs VïDGOOtseliap

MAATSeHAWSUJItE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

s y ö i » :  a tw a r iio  & HertrijK
Ageatsehaßpen :

Brugge, Crombeke, Paperiaßhe, 
Haremke, Moeskrem, f  hielt.

FonsUsuta-k maakt deei uit 
van de groep roadeeabanS:- 

Hanii'Jsrxiiik-N oonUtar.
KapHaal en Reserves : 60.000.ÜQÛ trank

E5 JH U Î3  T B  MSOHBSV1 
R O S 9 S LA E R S S TR A A T, 28

iB H

Waarom hoesten als BORSTPILLBN LALBMAN 
U radicaal genezen ?

Waarom koorst óf tandpijn iäjdea ale CACHÂT- 
TEN KSPHIL die does verdwSaw ?

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren t« je s  bosst- 
xlektea als DROSELS BOKSTBALêfiii 
der apotheek Lalêman daartoe és ge
schikte middel is ?

Waanma *«!f zl#ï of zuehtig zi!a als U ter tp a jb v k  Laltman alias kunt verëijfcea o® V ga- 
sond te maken ?

i© u s  VOORt ALLBS NAAR DE

WMM Fiartni laima
b r u g s t r a a t ,  2

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon W

ECZEKA
huiduitslag, roode vlakken, jeuk iagaa, 
springecdë handen, haarworm b?| kinde
ren, geneses door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in a lit  apotheken. 

tftEGHEM : Apotbsex LALEMAN.

F U U U E Z K im i)  N U H f L in  

äiaa insö i « n i  iseMcai
Verzekert tegen Ziekte

Invaliditeit
X-stralen
Opererstie
Geboorte
Sterfte

En telt resds mser dan 2000 leden 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

Drukkerij « Volhttvcrfceffitif » Aalst. 
önd®r«rf|sgi?eat, 14,

Joepie is soldaat
door P ol V are n s .

I. Joepie’s vertrek naar het leger.

Het huisgezin van pachter Van Roy 
was dien morgen in volle drukte.

Joepie, de oudste zoon, zou dien dag 
naar ’t leger vertrekken.

Vader Van Roy had den laatsten tijd 
voortdurend geschimpt en gesakkerd 
op de mooie z. g. demokratische regee- 
ringen, die het gebeuren lieten, dat de 
oudste zoon van een huisgezin met 
vijf kinderen, zoo maar voor een jaar 
van den haard en het werk weggetrok
ken werd, om zijn tijd wat gaan te 
verbeuzelen in de kazerne.

Maar, wat was er aan te verhelpen. 
Het oproepingsbevel was een paar 
weken geleden thuis gebracht door 
den veldwachter, en vandaag zou Joe
pie. of gelijk op het witte papiertje 
stond: militiaan Job Van Roy, zich 
vóór 12 uur in het depot van het nabu
rige provinciestadje moeten bevinden.

’s Morgens terwijl allen rond de 
koffietafel vereenigd waren richtte 
vader zijn laatste aanbevelingen en 
vermaningen tot zijn zoon. Want al 
waren het eenvoudige boerenmen- 
schen, die hard moesten arbeiden om 
rond te komen, al was hunne natuur

misschien wat ruw, hun hart was op
recht en hun levenswandel deftig en 
kristelijk.

— Joepie, zei vader, ge goat naa in 
de groête steden verblijven. Dat es 
een hiêl nief leven veur aa, haafd oe 
altijd goed en pas veural oep veur 
slechte kameroaden. We hemmen oe 
kristelijk en iêrlijk oepgebrocht, blijft 
naa zoêals ge thuis woart, dan zal 
God oe bescherme en zulde gelukkig 
en gezond van ’t leger weerkiêren.

Maria en Bertha, de twee gezusters 
aten onverschillig hunnen boterham, 
terwijl de twee kleinere broertjes zich 
niet verroeren durfden, zoodanig wa
ren ze onder den indruk; want vaders 
stem klonk traag en ernstig.

/
Na het ontbijt werd nogmaals nage

keken of alles in den reiszak voor
handen was: Twee pakken fijne cho
colade, iets dat anders niet in huis 
kwam, een pot goede boter, een bo- 
kaaltje gelei, nestels, een paar zakdoe
ken, een groote saucisse, een brood
mes, een kam, een paternoster, een 
kerkboekje en nog allerhande kleinig
heden die hij zou kunnen van noode 
hebben.

Daarna sneed moeder vijf boterham
men van het groote boerenbrood :

— Dat es veur as ge onder de weg 
hoenger krijgt, zei moeder, w ijl ze 
een dikke snêe hesp tusschen het brood 
plakte.

Een kwartiertje later was Joepie 
kant en klaar. Maria, de oudste zou 
hem vergezellen.

Bij het uitgaan der hoeve teekende 
vader een kruisje op het voorhoofd 
van Joepie, en moeder vermaande nog
maals :

— Broaf blijve, zulle Joenge en dat 
onze Lieve Hier oe bescherme...

Vader, die snel ontroerd was, pinkte 
een traan weg... en de broertjes en het 
zusterken gingen hem allen de hand 
drukken.

Joepie zei nog een « dag moe, dag 
voa, dag Bertha, dag Pietje, dag Nele- 
ke » en stapte er met Maria, die zijn 
groene rechthoekige «sac-de-vi-joage» 
droeg, zoo noemde hij dat ding, van
door.

Aan den omdraai van den weg, die 
op den steenweg naar 't station uitgaf, 
keek Joepie nog even om en beant
woordde met den zakdoek zwaaiende, 
de groeten die hem van vader, moeder 
en de kinderen werden toegezonden.

Dan draaide hij plotseling den kop, 
om zich man te toonen, beet zich op 
de tanden om zijn eigen ontroering te 
verbergen en wipte met vluggen tred 
den steenweg op.

Zijn zuster Maria vond al evenmin 
woorden om een gesprek aan te knoo- 
peii, en zoo gingen ze daar beide spra
keloos naast elkander.

Joepie was eigenlijk een flink jong- 
mensch. Zeker kon men aanstonds be
merken dat het een buitenjongen v/as. 
Voor de gelegenheid had hij zijn don
ker grijs kostuum aangedaan, dat was 
wel reeds half afgedragen, maar ’t was 
toch maar voor de reis naar de stad, en 
daar zouden ze rap een ander pakje 
aangekregen hebben... en naar ’t  leger 
gaan i;; precies niet naar de kermis, 
meende Joepie. Ze zouden misschien 
wel durven denken dat hij er blij om 
was.

Óm den hals had hij een blauwen 
sjaal gebonden en zijn groote gespik
kelde pet stond een ietje op zij, zoodat 
er sporen van zijn blonden krullekop 
zichtbaar werden. « Sporen » zeg ik, 
want Joepie had zijn haar nog al tame
lijk kort laten knippen. Bij den troep 
zouden ze hem anders wel durven kaal 
scheren hebben als een galeiboef...

Aan ’t station nam hij het reiskistje 
over van zijn zuster, en na een laatste 
« Dag Maria », liet hij zijn kaartje 
knippen en ging het station binnen.

Op de kaai wachtten nog andere 
reizigers. Joepie had echter rap reis
gezellen. Jef Van Kriek en Flor Ver- 
muyten stonden daar eveneens met 
hun pakje te wachten; ze moesten nog 
veel verder dan Joepie.

Veel werd er nochtaEs niet gespro
ken, het was opvallend hoe ze allen in 
een min of meer ongeAvone, ja, mis
schien wel droevige stemming ver
keerden.

De vijf minuten die ze op den trein 
moesten  ̂ wachten schenen zooveel 
uren... En wanneer het ijzeren ge

vaarte dan eindelijk door ’t station 
tufte en even later bleef stil staan, 
stapten de drie jongelingen in het 
eerste derde klas rijtuig.

Toen de trein weer verder ging stel
de zich Joepie vóór het raam.

Hij keek nog een laatste maal in de 
richting van zijn geboortehuis, het lag 
ginds achter den grooten tuin van den 
burgemeester verborgen. Enkel de 
roode muur van den koestal, was nau
welijks zichtbaar door het dikke gor
dijn der fruitboomen.

Hij hield het plekje zoolang in ’t oog 
tot het verloren liep in den warboel 
van boomen, hoeven, hagen en bosch- 
jes die langs henen den trein schenen 
voort te vluchten.

Onder weg stopte de trein nog ver
scheidene malen. En in alle dorpen 
waren er eenige jongelingen die met 
pak en zak te wachten stonden om 
naar 't leger te vertrekken.

Het derde klas rijtu ig waarin Joepie 
en zijn dorpsgenooten zich bevonden, 
liep langzaam vol. En hoe meer zielen 
hoe meer vreugd! Want de stilte die 
eerst algemeen heerschte werd dra 
verdreven door ’t luide gepraat der re
kruten. — Joepie, die altijd een guitige 
kerel was, vooral in gezelschap, ver
gat ook stilaan zijn zwaarmoedigheid.

Er kwam een algemeene blijde 
stemming en welhaast gingen er 
eenige aan ’t zingen :

In den tijd der patriotten,
Toen er oorlog was ontstaan,
En het mansvolk zonder loten

Meestendeels ten strijd moest gaan.
De voorzang was door niet velen ge

kend. Joepie was er echter op de hoog
te van en weldra galmde zijne stem 
boven de anderen uit.

Het refrein werd nochtans door al
len mee gekeeld :

La-i-tjoe, la, la, la, la-la-liere 
La-i-tjoe la-la-la la-la-la. (bis).
En toen zongen ze verder, al de 

stroofjes, van Tist die nâar den oorlog 
moest. Maar uit grooten schrik, óp 
aanraden van den kleermaker « eene 
sterke koperen plaat » op zijn achter
ste had laten vastmaken. Doch ziet, 
wanneer de vijand kwam kroop Tist 
«achter struik en hagen» en...

Bang op ’t laatste als een vogel 
Koos hij ras het hazenpad,
Ziet in 't loopen treft een kogel 
Hem vlak achter op zijn gat.
En telkens herhaalde de gansche 

bende het «La-i-tjoe-ia-la» met oor- 
verdoovend geschreeuw.

Voor Joepie was de vreugde onge
lukkiglijk maar van korten duur, 
want het liedje was maar pas geëin
digd of daar stond de trein stil in het 
bes temmingsstation.

Joepie nam zijn «sac de vi-joage» en 
zijn pakje boterhammen en sprong 
den trein af.

Van alle kante» kwamen er jongens 
met reiszakken aaagestapt.
,  Eenige onderofficieren en  seléate* 

liepen op de kaaien rond, als jagers 
achter wiM en schreeuwden ; «Les re
crues du génie ! par ici h

( ’t Vervolg),


