
T w e e d e  J a a r g a n g .  ISf'b  9' Ö 4 )  •€>*-• ï i i  * p c  ï • iA U  iïîX X K :

K a th o lie k - V la a m s c h - N a t io n a a l W e e .k b ’ad  v o o r  Is e g h e m  en O m lig g e n d e

A  A  N O N  D  IG JN G E N

De prijs wordt bepïaU  la oven*eï. komst 
m?t îset bestuur von ’ t bind.

inschrijving op alle postkantoren
Eer* ja a r  15,00 fr. 
3 ma's'ri 4,00 f'.

6 maand 8,00 fr. 
Ruitenlar ci 25.00 fr.

Opstel en Beheer, Marktstraat, 22, Lehern 
Verantwoordelijke uitgever :

Rob. Verhaeghe, Iseghem. Postrek. 2024.66

Alle mededeellngeo moets n ten laatsten den 
Woensdag middag voor ’t verschijnen vsr» 

’t blad binnengezogen zijn.

De redacteurs van «De Standaard» 
moeten in nauwe schoentjes zitten, te 
oordeelen naar de wijze waarop ze zich 
trachten te verdedigen tegen de VI. 
Nationalisten

Tijdens het debat over de taalrege- 
ling in het leger stelde volksvertegen
woordiger Vos voor het woordje 
«Vlaamsch» te vervangen door «Ne
derlandsch». In de officieele Belgische 
stukken wordt immers zorgvuldig een 
benaming geweerd, die wijst op de 
taal-eenheid van Noord- en Zuid-Ne- 
derland. Die belgische praktijk ver
staat men best wanneer men ze in 
verband brengt met de franskiljonsch- 
Waalsche uitspraak die het Vlaamsch 
en het Waalsch stelt op hetzelfde dia
lectisch peil, terwijl daarboven, heel 
hoog daarboven, troont en heerscht 
het Fransch, «de taal der nationale 
saamhoorigheid, langue de cohésion 
nationale.♦

En in «De Standaard» geeft de heer 
Rubbens aan de Vlaamsch-nationale 
Kamerleden den raad eerst voor eigen 
deur te vegen : tot onze stomme ver
bazing hebben wij vernomen dat Staf 
De Olercq Brabantsch plat spreekt, 
terwijl Van op den Bosch zich behelpt 
met het dialect van het land van Aalst.

En dit wordt geschreven door 
iemand die jarenlang zijn broek heeft 
versleten op dc universiteitsbanken en 
zijn Observer-inzichten aan de Stan- 
daard-lezer ontvouwt in een taaltje 
waarover een begaafd college-student 
zich zou schamen.

En zelfs al spraken onze beide 
vrienden plat, dan zou dit nog maar 
een nieuwe veroordeeling zijn der Bel
gische onderwijstoestanden, die de af
gestudeerden de W'ereld inzendt zon
der fatsoenlijke kennis van hun eigen 
taal.

Maar vooral en bovenal we verkie
zen het Aalstersch en het Brabantsch 
plat boven de platheid van De Stan
daard. Geen dialect in Vlaanderen is 
zoo plat als de heereknechten-mentali- 
teit van de katholieke Vlaamsche Ka- 
mergroep. Beter nog het fiere «liever 
dood dan slaaf» in het plat Brabantsch 
dan het verheerlijken der Belgische 
verdrukking in het algemeen Neder
landsch.

De «menschen» van het Belgicis- 
tisch kamp bereiken het record van de 
Vlaamsche platheid. Zij verheffen de 
Vlaamsche lafheid tot een beginsel.

Op het Congres te Gent durfde de 
heer Van Cauwelaert zich erover be
klagen dat de Vlaamsche massa de lei
ders niet volgde. Zij, de leiders van het 
Vlaamsch-belgicisme konden niet 
stouter optreden omdat het Vlaamsche 
volk hen alleen den strijd liet uitvech
ten. En in een oogenblik van geheu- 
gen-verlies wees de burgemeester van 
Antwerpen naar het feit dat, ten tijde 
van het Kamerdebat over de verneder- 
landsching der universiteit te Gent, de 
Vlamingen geen groote algemeene be
tooging hadden weten op touw te zet
ten.

Maar reeds den volgenden Zondag 
stelden de feiten de onnoozelheid van 
dit argument in het licht. Honderddui
zend Vlamingen ondernamen de reis 
naar het Vlaamsche Westland om 
«buiten alle officieel-Belgisch gedoe 
om, hun deelneming te betoonen in

het Vlaamsche lijden aan den Ijzer. 
En hoezeer de Vlaamsche jeugd ge
wonnen is voor den Vlaamschen 
rechtseisch bleek op een overtuigende 
wijze uit het feit dat de inrichters van 
den grootschen optocht der katholieke 
jeugdaktie te Antwerpen het niet aan- 
durfden met de Brabançonne op de 
proppen te komen !

Neen. het Vlaamsche volk is bereid 
om in grootsclre scharen op te treden 
tegen de Belgische verdrukking; maar 
de Vlaamsche Belgicisten uit het par
lement te Brussel staan huiverig,te
genover die manifestaties van den 
Vlaamschen w il: zij vreezen dat het 
achteraf moeilijker zou vallen om ten 
behoeve der driemaal heilige partijeen- 
heid, zich te begeven tot schandelijke 
compromissen, als deze die wij in de 
laatste weken moesten beleven Zij 
zijn bang zich te zien dringen in de 
richting eener zelfstandige Vlaamsche 
partij-inrichting. Zij zijn bans( voor 
st ri iel- en Vlaamschen hartstocht

Op het oogenblik dat de Vlaamsche 
leden der katholieke staatspartij ’*Bï2t 
algemeene stemmen het noodlottige 
militair ontwerp gingen aannemen, 
schreef «De Standaard» in een onbe
waakt oogenblik dat de nieuwe mili
taire regeling een gevolg was van het 
fr&nsch-belgisch militair akkoord.

Zij ook weten dus aan welke inge
vingen minister de Broqueville. de 
man van de Nation Belge, gehoor 
geeft, maar de hoogste gezaghebbers
— dezen die achter de schermen staan 
van het parlementaire Jan-klaaseri- 
spel — trekken dc draadjes en Van 
Cauwelaert en consoorten gehoorza
men.

Er was sedert den wapenstilstand 
geen betere gelegenheid dan de her
vorming van het Belgisch leger om 
den Vlaamschen rechtseisch met alle 
macht naar voren te brengen. Iedereen 
moet soldaat worden, iedere Vlaming 
heeft er belang bij dat hij als 
Vlaamschsprekende Vlaming niet lan
ger als burger van tweede klasse 
wordt behandeld, dat de buitenland
sche politiek van België zich niet lan
ger als een vazal in het vaarwater van 
Frankrijk laat slepen. Daar lag een 
stevige grondslag voor een groot- 
scheepsche actie, die aan koning en 
militaire camarilla het zou diets heb
ben gemaakt dat Vlaanderen niet zin
nens is te bloeden voor de fransche 
hegemonie-politiek, te dienen als ko
loniale troepen voor het kinderarme 
Frankrijk.

Die heeren aanzien zich als mini- 
strabel en zij vreezen het veto van den 
koning. Zij zijn bang voor hun burge- 
meesters-pluimen, voor hun kanaal- 
ontwerpen, voor hun Congo-vergun- 
ningen.

j Het lot is geworpen.
1 De academische verdedigers van de 

Belgische zelfstandigheidspolitiek 
aanvaarden een legerinrichting opge
drongen door de voorstanders van het 
fransch-belgisch militair akkoord.

Breekt in zulke voorwaarden een 
oorlog los, kome het Vlaamsche bloed 
niet over hun hoofd.

Rond de be^pr^kincj
der Legerontwerpen

DER VADEREN FIERHEID. —
De goedkeuring van de wetsontwer
pen die ons brengen o. a. :

Voor vele militianen een längeren 
dienstplicht dan vroeger; een ver
meerdering van honderden millioenen 
ïegeruitgaven ; eene versterking van 
liet Fransch-Belgisch militair accoord; 
de bezegeling van de tweetaligheid in 
Vlaanderen; den hoon van het behou
den eener vreemde commandotaal 
voor de Vlamingen enz., enz.

Dit alles werd door de Kamer luid
ruchtig toegejuicht.

Op den eersten rang der geestdrifti- 
gen die te dier gedegenheid eene lang
durige ovatie brachten aan Jaspar en 
de Broqueville, bevond sich den heer 

Frans Van Cauwelaert, 
burgemeester van Antwerpen

En rond en naast hem de Béthune 
en Van Schuylenbergh (Aalst) ; Clij- 
mans en de Wouters (Leuven); René

De Bruyne (B rugge); Mampaey 
(Antwerpen) ; Deschrijver (Gent) ; 
F i eu Ilien, Van Die voet (Brussel) ;
Goetgebeur (Oostende) ; Heyman, 
Raemdonck (St Niklaas) ; Romhauts, 
Verachter!, Van Hoeck (Turnhout); 
Rubbens (Dendermonde) ; Sap, Alle
waert, Van de Vijvere (TieU-Roese- 
laere) ; Schaetens, Theelen, Van Cae- 
negem, Ramaeckers, Blavier, Beckers 
(Limburg) ; Jan Van den Eynde 
(Brussel) ; Catteeuw, Duchatel (Kort
rijk) ; Brusselsmans, (Oostende).

Over Van Isacker wordt verteld dat 
hij in vervoering de handen ging druk
ken van Jaspar en de Broqueville met 
in zijn oogen de stomme smeekbede 
« a. u. b. gedenkt u mijner ».

Onze zegsman verzoekt ons niets te 
vermelden over de vaderlandsche bui
tensporigheden, dit op dit gezegend 
oogenblik door den heer Vergels wer
den uitgehàald, daar hij meer en meer, 
zelfs in eigen kringen als onverant
woordelijk word taangerekend.

M aar wij zeggen U : Uwe oppositie is thans ook 
komedie, want w ildet gij w erkelijk die wetsvoorstellen, 
die wij, als Vlamingen en antim ilitaristen, als een ramp 
beschouwen, w ildet gij ze w erkelijk  kelderen, dan w er
den ze w erkelijk  gekelderd.

Hier alleen zult gij uw slag niet thuis halen ! W aar 
blijven uw massa-betoogingen, w aar blijft uwe ag itatie  ? 
K ijkt naar degenen dielge fascisten noemdet in 1926. 
Die hadden een doel, die wisten w at zij wilden en won
nen w at zij wilden.

Uwe obstructie is doodgewoon een kiesmaneuver !
Aldus Volksvertegenwoordiger DE BACKER tot de Socialisten in de Kamers.

H e t  K o lo n ia a l  

s c h a n d a a l gevreesd

Het was in de vergadering van Vrij
dag 14 September.

De dagorde der Karner moest vast
gesteld.

JASPAR. — Ik kan er mij bij neer
leggen dat de amnestie op de dagorde 
zou komen, zoo ’t verstaan wordt dat 
men de begreotingen zonder bespre
kingen zou stemmen!

DE CLERCQ. — Uitgenomen de be- 
g rooting van koloniën.

JASPAR (Woedend). — Wat wilt 
gij aeggen? Eene hatelijkheid waar
schijnlijk. Of dat ik schrik zou hebben 
die begroeting te bespreken. Ten an
dere g ij weet niets van de koloniën.

VOS. — Wacht maar, w ij zullen U 
wel diets maken wat wij er van weten !

(Vergels, Van Isacker, De Géradon 
roepen en tieren om ter msest en 
springen Jaspar bij). Enkele minuten 
nadien krijgt De Clercq opnieuw het 
woord.

DE CLERCQ. — Ik stel voor het 
anmestievoorste! af te handelen en de 
kwestie vrij te laten of men ja of niet 
de begroormg zal bespreken. In ant
woord op den uitval van den heer Ja s
pas dat wij niets afweten van de Ko
lonie, zeg ik hem dat hij er niets zal 
bij verliezen een weinig te v/achten. 
De dictatoriale zenuwachtigheid (ge
lach bij de VI. Nationalisten en Socia
listen) die hij aan den dag legt wan
neer men de koloniale kwestie aan
raakt, bewijst genoeg dat hij geen zier 
op zijn gemak is. (Gelach).

Het middeltje van broodroof en af
dreiging dat door U gebruikt werd om 
journalisten het zwijgen op te leggen 
zal bij ons niet pakken.

JASPAR (ziedend van toorn en 
woest recht springend). — Dat is on
gehoord! Het is een laagheid zulks te 
beweren ! (Janson en Géradon die geen 
Vlaamsch verstaan schreeuwen om ter 
meest. Van Isacker onderscheidt zich 
en traeht de aandacht van Jaspar op 
zich te trekken. De Kamer gelijkt een 
echt dierenspel. De Clercq montert 
kalm en glimlachend de knechten 
van Jaspar. Minister Heyman blaft 
naar De Clercq. Deze doet hem teeken 
dat er maar twee banken zijn tusschen 
hem en de ministerbank. Heyman 
heeft begrepen en kijkt voor zich. 
Wanneer ’t onweer een weinig gestild 
is schreeuwt Jasp&r als buiten bezin
ning: «De Clercq moet uitleg geven ! 
U itleg!»

Deze heeft reeds het woord ge
vraagd en zegt:

DÉ CLERCQ. — Maar, Mijne Hee
ren, om over uw voortreffelijk werk in 
de koloniën te spreken hoef ik slechts 
het verslag van Sap uit te halen, niet 
het officieel, maar het geheim verslag ! 
En die dag waarop we dat doen kun-

■ nen zai wel komen. Wat de broodroof 
j aangaat, gepleegd op een journalist,
; dat zal ik u wei uiteen doen tijdens 

de bespreking der begrooiing van Ko- 
i toniën ! Hebt maar geduld. Ik spreek 

niet op uw bevel maar wanneer ik wil ! 
(De herrie herbegint. Ditmaal merkt 
Ja sp a r op dat hij zich belachelijk heeft 
gemaakt en blijft atillekens zitten !

De voorzitter verklaart het incident 
gesloten.

Onder deze die het meest kabaal 
maakten vermelden wij volgende hee
ren die deel uitmaken van de beheer
raden in Congoleesche maatschappij
en: Buyl, David, De Géradon, Renkin, 
Wauwermans, enz.

De opvattingen vanonze tegenstanders
L

De Waalsche opvatting.
Over de jongste rede van den heer 

Fd'/ence Masson in het parlement, 
’r,vx-'-ïi de Iranskiijunicbc. K'ïarvten niet
uitgeraasd. De h. Masson had name
lijk de-volgende stelling verdedigd : 
«België is een tweetalig land : dus
moet de Vlaming Fransch en de Waal 
Nederlandsch leeren anders gaan we 
naar de scheiding».

In La Nation Belge wil een Waal 
betoogen dat de stelling van oud-mi- 
nister Masson valsch is. Het Vlaamsch 
zou maar een dialect zijn lijk het 
Waalsch een dialect is. Boven deze 
twee dialecten staat de eene litteraire 
taal : het Fransch.

Zelfs La Nation belge vindt de stel
ling van haar gelegenheidscorrespon- 
dent te bar en merkt er bij aan: «het 
is ons onmogelijk de thesis te beamen 
als zou er in België boven de Ro- 
maansche en Vlaamsche dialecten 
slechts een enkele letterkundige taal 
zijn : het Fransch. Daar is ook in
Vlaanderen het Nederlandsch. En juist 
dat maakt de toestand zoo ingewik
keld».

Maar dat bewijst tevens van hoe 
groot belang het amendement Vos 
was om in de nieuwe legerw^et onze 
taal haar letterkundige benaming — 
Nederlandsch in plaats van Vlaamsch
— te geven.

Maar wat kan men nog verwachten 
van Jaspar’s voetknechten?

Laten we intusschen nog eens ken
nis maken met de Waalsche opvatting 
over den taalstrijd — voor ons natio
nalisten een onderdeel van onzen na
tionalen strijd.

Hij schrijft in de Nation van Maan
dag 17 Sept. 1.1.

«Aan de bazis van de tweetalig- 
heidstheorie ligt een van die enorme 
onnauwkeurigheden die de flamingan
ten aannemen als dogma’s. Volgens 
hen zou België in opzicht van taal, 
verdeeld zijn in twee streken van on
geveer hetzelfde belang: in het Noor
den, Vlaanderen, waar men Vlaamsch 
spreekt ; in het Zuiden, Wallonië, waar 
men Fransch spreekt. Dus symetrie 
over de heele lijn. Vermits -de Vlaam
sche officieren en ambtenaren Fransch 
moeten leeren. dat de Waalsche offi
cieren en ambtenaren Vlaamsch lee
ren. Is het niet om te gemoet te ko
men aan diezelfde zucht naar syme
trie dat men het gebruik van het 
Fransch heeft verboden in de admini
stratieve diensten in Vlaanderen, dat 
men de Fransche universiteit te Gent 
heeft willen afschaffen en dat men 
morgen aan de advocaten te Gent en 
te Antwerpen zal verbieden in het ! 
Fransch te pleiten. Symetrie over heel ■ 
de lijn. i

Het is ongelooflijk dat een zoo fijne 
geest als die van den h. Masson zich 
aan zoo grof een list heeft laten van- 
gen.

Iiet is valsch dat België zou ver- i 
deeld zijn in twee treken de eene met ! 
Fransch als kultuurtaal, de andere met j 
een dito Vlaamsche. Wie dat volhoudt 
verdraait de feiten. De taalgrens die 
Vlaanderen van Wallonië scheidt trekt 
niet de scheidingslijn tusschen twee 
talen maar wel tusschen twee groepen 
van dialecten. Er bestaat trouwens een 
derde de Neder-duitsche; zonder te

spreken van het Brusselsche plat dat 
een vierde taalkring vormt. Deze dia
lecten worden gebruikt door meer dan 
80 t. h. van onze bevolking. Alleen de 
ontwikkelder of de welstellende bur
gers spreken 'n letterkundige taal die 
in de vier streken dezelfde is : Fransch. 
Dat is de taal van de zakenwereld, van 
de wetenschap, van de pers, van het 
tooneel, van het gerecht zoowel te 
Antwerpen als te Brussel, te Aarlen 
als te Luik. Boven onze volksdialecten 
zoo wonderbaar verscheiden, geeft 
het Fransch aan België zijn taaleen
heid en zijn zedelijke eenheid die zijn 
verheffing-tot natie in 1830 heeft mo
gelijk  gemaakt».

Het is onnoodig deze Waalsche so
fismen te weerleggen ; het is nochtans 
goed de Vlamingen nu en dan eens 
te herinneren hoe de Walen den «taal
strijd» zien al wras het maar om ons 
het groote belang te doen inzien van 
de verspreiding in Vlaanderen van het 
Algemeen Nederlandsch.

Als we ons niet willen laten dringen 
in een onhoudbare positie van klein 
particularisme moeten we meeijveren 
om overal de letterkundige vorm van 
onze taal, het Nederlandsch, te doen 
ingang vinden.

* * *
De Vlaamsch-beïgicistische opvatting.

De Walen zijn niet de eenige vijan
den van onze nationale herleving : de 
Vlaamsche Belgen zijn voor deze her
leving nog gevaarlijker dan de Walen.

Ze zijn gevaarlijker omdat ze ook 
«voor het Vlaamsch» zijn en onze, een
voudige menschen gemakkelijk be
driegen met mooiklinkende woorden.

We moeten de valschheid van het 
Vlaamsch-belgicisme leeren doorzien, 
we moeten er ons van overtuigen 
k la a r  en duidelijk dat het Vlaamsch- 
belgicisme geen oplossing kan brengen 
voor de vragen  die het Vlaam sche le
ven van dezen ti jd  stelt .

Laten we otn de opvattingen dér 
Vlaamsch-belgicisten te leeren kennen 
luisteren naar de rede die Van Cauwe
laert uitsprak in de Kamer op 27 Juli
1. 1. De rede was natuurlijk in ’t 
Fransch. Volksvert. Van Severen ver
taalt er in «De West-Vlaming» de vol
gende citaten uit :

1) «Men begint te begrijpen dat Bel
gië in staatkundig opzicht één, in ze- 
delijk opzicht één, samengesteld is uit 
een taaltweeledigheid die evenzeer in 
de Vlaamsche persoonlijkheid moet 
worden geëerbiedigd als in de W aal
sche persoonlijkheid».

Er bestaat dus geen Vlaamsche Volk 
geen Waalsche Volk maar alleen taal
groepen.

2) «De taaltweeledigheid beteekent 
niet de verdeeling, zij beteekent niet 
de verdeeldheid, noch in den boezem 
van het land, noch in den schoot van 
het leger. In het leger evenals overal 
moeten de \ laamsche burgers en de 
zich in het Fransch uitdrukkende bur
gers, zich thuis voelen, dezelfde voor
deelen genieten».

3) «Wij stellen met vreugde vast, 
dat men voortaan vertrouwen zal heb
ben in onze oprechtheid, wanneer wij 
zeggen dat onze Vlaamsce Beweging 
geen anti-belgische beweging is, en 
dat, wanneer wij de taaltweeledigheid

vragen, dit wil zeggen een regiem dat 
aan de geestesgesteldheid van de twee 
deelen van het land zou aangepast zijn, 
wij België willen versterken in zijn 
bestaan, hem bestanddeelcn van nieu
we kracht instorten en vooral ver
scheuringen vermijden die bedroevend 
en tevens gevaarlijk zijn voor ’t land».

F,n de h. Van Severen teekent hier 
terecht bij aan :

«Uit deze verklaringen volgt dat 
voor de Vlaamsch-belgicisten de 
Vlaam sche Beweging niets m eer is 
dan ’t streven  naar de verw ezen lijk ing  
der volledige gelijkheid, op het gebied 
van het gebruik der talen, tusschen de 
burgers van België...

«Van het wakker worden, het be
wust worden, en de opmarsch van 
gansqh een volk naar de verwezenlij
king van al zijne mogelijkheden is dus 
geen sprake meer. Voor alles België ! 
Vooral, geen verdeeldheid in en van 
België ! Het Vlaamsche volk be
schouwd als een bestanddeel in den 
dienst van België’s welvaart.

«Ziedaar hoe buiten allen omhaal 
van woorden de leider van het 
Vlaamsch-belgicisme de Vlaamsche 
Beweging opvat en voorstelt».

08 SfltryllüiiiO
fiel R im e d

Na veel geaarzel heeft men te Geneve 
toch den stier bij de horens gegrepen 
en heeft men ’n begin gemaakt met de 
officieele onderhandelingen over de 
ontruiming Van het Rijngebied.

Dat is een eerste en zelfs een aan
zienlijk resultaat. Het is niet onwaar
schijnlijk dat men de periode van de 
voorbesprekingen nog niet zou afge
sloten hebben om de officieele onder
handelingen te beginnen, als men 
overtuigd was dat er voorloopig nog 
geen oplossing te bereiken was.

Eenig optimisme schijnt dus niet 
heelemaal verboden maar overdrijven 
in de optimistische richting schijnt 
voorloopig nog eenigszins gevaarlijk.

De onderhandelingen gaan inder
daad over drie zeer netelige vraagstuk
ken: het herstel der oorlogsschade, 
het militaire toezicht en de eigenlijke 
ontruiming?

Zijn deze vraagstukken aan mekaar 
gebonden? Volgens Parijs wel, vol
gens Berlijn niet en de twee tegen
standers schijnen niet geneigd om hun 
standpunt te verlaten.

Parijs wil ontruimen maar op voor- 
waarde dat het voort controle mag 
uitoefenen op de gedemilitariseerde 
Rijnzone en dat de kwestie der oor- 
logsschulden definitief geregeld wordt.

Berlijn integendeel wil de ontrui
ming doorgedreven zien onafhankelijk 
van welke voorwaarden ook.

Is een vergelijk tusschen die twee 
standpunten mogelijk?

De kranten brengen natuurlijk aller
lei berichten waarvan een góed deel 
zeker voorbarig zoo niet onwaar zijn.

In zake herstelbetaling is nog niets 
bereikt : men verwacht nog de finan- 
cieele experten. Zal men er toe be
sluiten een gedeelte der Duitsche 
schuld mobil te maken? Dat lijkt niet 
onwaarschijnlijk maar... zal het oude 
Europa dat klaar krijgen zonder de 
«zeer gewaardeerde» hulp van den 
Shylock van over den grooten plas? 
Dat waar zeer wenschelijk, maar is 
het in de huidige omstandigheden 
mogelijk ?

Ook het militair toezicht is een



sirinkelblok van belang. Frankrijk'' 
\v(*!ischt aüeen toezicht tegen den 
iivcrbur.r maar wil natuurlijk niet 
hooren spreken over toezicht aan deze 
zijde van de grens. Vooral de Fransche 
generale staf wil van geen toezicht 
hooren. Begrijpelijkerwijze wil 
Duitschland dan ook na 1935 van elk 
toezicht verschoond blijven.

Zal men in die omstandigheden toch 
een oplossing vinden, een ernstige op
lossing vinden, een ernstige oplossing 
voor een van de meest brandende 
vraagstukken die den vrede in Europa 
bestendig in gevaar brengen of zal 
men ook hier weerom met een oplos

sing genoegen nemen die geen van 
beide partijen bevredigt en den vol- 
kenhaat aanvtuirt in plaats'van hem 
te sussen?

De ondervinding der laatste jaren is 
nu wel juist niet geschikt om ons die 
dragen met veel optimisme te doen 
beantwoorden.

Als we zien hoe Frankrijk zijn sa- 
tellietenst," ten — België en Polen — 
dwingt tot 'n reusachtige bewapening 
dan kunnen we onmogelijk veel w aar
de hechten aan den voorgewenden 
vredeswil van het oude imperialis
tische land.

!

W a t  een verp leegrster-bezoekstex*  
v o o r  XJ Jkan doen in  den  sch oot v a n  

den Z iek en h o n d

( vervolg)

Hare aandacht wordt ook gaande 
gemaakt, door huisgenooten die hoes
ten en spuwen, en zoo wordt begin
nende longttibercuiose opgespoord, en 
door haar toedoen worden longlijders 
uit hun midden verwijderd, vooraleer 
een ganscli gezin, een gansche wijk, 
door de uitgespuwde tuberkelbacie’en 
besmet wordt.

Zoo de familie er hoegenaamd niet 
voor te vinden is, het zieke lid af te 
zonderen, kan ze dan toch de huisge
nooten, ook de zieke, de bijzonderste 
te nemen voorzorgen aanduiden om 
zooniet de besmetting heelemaal te 
voorkomen, dan toch de groote mas
sieve, herhaalde besmettingen tegen 
te gaan (want daar ligt hc, grootste 
gevaar).

En in ons. Aalst, heerscht veel tu
berculose, zooveel te gevaarlijker, om
dat ons werkersmenschen in ’t alge
meen opgehoopt zitten in enge wonin
gen en in ongezonde fabriekplaatsen.

Ik vind het wel belangrijk het oor
deel van Professor Daels over 't fa
brieksleven der vrouw aan te halen :

«Het fabriekwerk van de vrouwen 
heeft een reeks nadeelige sociaal-ge- 
neeskundige toestanden na zich ge
sleept : opgepropte woningen in groote 
steden, woningen in fabrieksbuurten 
en, nadeelige lichamelijke en zedelij
ke invloeden. Het ongezonde fabriek
werk heeft voor de zwakke vrouw 
grooter gevaren en dit niet alleen on
der oogpunt van beroepsziekten welke 
de gezondheid van toekomstige moe
ders ondermijnen en diep ingrijpen op 
de gezondheid van liet toekomend ge
slacht. Het fabrieksleven heeft schuld 
aan hoogst nadeelige verzwakking van 
het algemeen weerstandsvermogen en 
van den algemeenen gezondheidstoe
stand van de vrouw en van de toe
komstige moeder, omdat de vrouw 
niet geschikt is voor zulk werk haar 
gezondheid veel meer dan deze van 
den man onder dit opzicht zou moeten 
worden beschermd, omdat deze ge
zondheid meer gevoelig is en bij zwan-
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gerschap tevens de gezondheid van het 
kind uitmaakt: Vergeten wij toch niet 
dat de moeder door bevruchting, 
zwangerschap en borstvoeding een 
driedubbel aandeel heeft bij de voort
teling van het geslacht. Vergeten wij 
niet dat zelfs de gezonde vrouw in 
den loop van een zwangerschap zich 
aan de grens bevindt' van wat het li
chaam dragen kan, en dat bij ziekte 
en zwakte de toestand dadelijk, en dit 
maal voor twee levende wezens, voor 
moeder en kind, gevaarlijk wordt. In 
het meisje moeten wij de toekomende 
moeder beschutten en bijzondere 
voorzorgen zijn aangewezen vor hare 
lichamelijke gezondheid.

Is er middel de ongezonde atmos
feer van de fabrieken door gepaste 
verluchting en wettelijke schikkingen 
dienaangaande te verdrijven, de slech
te zedelijke atmosfeer van het werk 
op de fabriek bederft al te dikwijls het 
meisje en in het meisje de toekomstige 
moeder. Hoeveel zwangerschappen en 
vruchtafdrijvingen, hoeveel geslachts
ziekten, hoeveel beleeren in voorbe
hoedmiddelen en neerzinken tot in de 
diepste lagen van de ontucht zijn niet 
aan het fabrieksleven te wijten? En 
hoe vruchteloos zullen Steeds alle po
gingen zijn tot beperking van dit 
kwaad door wettelijke schikkingen!»

En vele onzer Aalstersche vrouwen 
zijn werkelijk verslaafd aan het fa
brieksleven —• «daar kan men eens 
lachen en praten, en thuis zit men 
steeds alleen». — Is het niet spijtig 
dit te moeten hooren van eene vrouw 
moeder, die haar kindje of kindjes uit
besteed, en liever de verpestende fa- 
briekslucht inademt dan de vredelijke 
frissche atmosfeer, die ze in haar huis
houden scheppen kan. ’t Is een droef 
iets, dat onze vrouwen van jongsaf aan 
verslaafd zijnde aan ’t fabriekswerk; 
dit leven verkiezen en onbekwam ge
worden zijn tot echt huishoudelijk 
voelen. En men is dan verwonderd dat 
de mannen in kroegen en krotten hun 
vermaak zoeken, als de vrouw zelf 
voor haar huishouden niets vo.êlt ! Of 
werkt men alleenlijk voor geld? .Wat

De Betooging
te O. L. V. W aver

EEN HEEL REGIMENT GENDARMEN OPGETROMMELD,
CHARGEERT !
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PLAATS TF. KATHELYNE WAVER

De Vlaamsch-nationale betooging te
O. L. Vr. Waver is een reuzensukses 
geworden. De burgemeestr van het 
dorp die ze verboden had en de hulp 
van de gewapende macht had ingeroe
pen, heeft zich deerlijk misrekend.

Honderden gendarmen, bereden, te 
voet en per fiets, hadden post gevat 
bij het gemeentehuis. Langs de wegen 
die toegang tot het dorp gaven we
melde het van bereden rijkswacht.

Al de wegen die leidden naar het 
dorp werden afgepatroeljeerd door be
reden gendarmen, soms met getrok
ken sabel, maar allen met geladen ge
weer. Bij het draven hunner paarden, 
verloren sommige ruiters hun kogels, 
die door de betoogers werden opge
raapt en behouden als bewijsmateriaal 
van de misdadige inzichten waarmee 
deze honderden rijkswachten hier op
geroepen waren. Alen zou er dus niet 
voor terug deinzen de Vlamingen 
mores te leeren, en zoowel op mannen 
als op vrouwen en kinderen schieten, 
zooals men nu vrouwen en kinderen 
onder de voeten en onder de hoeven 
liep, of afranselde met den kolf der 
geweren. Men had kunnen denken dat 
de Duitsche bezetting was terug ge
keerd, maar ditmaal was het de Bel
gische.

Toen Ward Hermans over de Markt 
naar de Wip ging, werd hij oorver- 
doovend toegejuicht door de duizend
koppige menigte en de gendarmen 
wisten niet niet waar ze het hadden. 
Ze waren op ’t oogenblik wat kalmer. 
Kort daarvoor had een Waalsche 
wachtmeester ’n Gentsch oorlogsver
minkte het borsthemd in stukken ge
rukt. Thomas De Backer vloog echter 
op hem af, gaf hem duchtig zijn zalig
heid en... ging aangehouden worden 
met alle mogelijke brutaliteit, maar 
het vertoonen van zijn medaljon van 
volksvertegenwoordiger deed den be
zeten wachtmeester zoo schaapachtig 
worden als een lammeke, zoodat hij 

dadelijk aansloeg. Doch volksvertegen
woordiger De Backer kloeg hem als 
brutalen uitdager aan bij den opper
bevelhebber en de wachtmeester kon 
het aftrappen.

Overal werd met ongehoorde bruta

liteit opgetreden. Alleen de tusschen- 
komst van Thomas De Backer, Her
man Vos en Ward Hermans, ka!meer
de wat de zenuwen van de heldhalftige 
mannen te paard, die zelfs geen vrou
wen en kinderen ontzagen. De heele 
weg van het dorp naar de Wip, zag 
zwart van ’t volk. Was me dat een 
samenscholing van meer dan 5 per
sonen ! Men kon gemakkelijk over de 
koppen loopen. F,n verder in ’t veld, 
trokken er honderden langs binnenwe
gen, zoodat de afgesloten weide-grond 
waar moest gesproken worden, langs 
twee en drie kanten tegelijk werd be
dreigd. En van gindsch verre uit, da
verde de Vlaamsche Leeuw over de 
velden, zoodat enkele gendarmen, 
meer dan waarschijnlijk Walen, want 
ze riepen in ’t fransch, uitzinnig met 
hun paarden dwars door de velden 
stormden en al de vruchten verwoest
ten, den eigenaars aldus schromelijke 
schade berokkenend. Tegen dat ze 
ginder ver aankwamen, kwamen ze 
natuurlijk te laat. Hadden ze met hun 
paarden in de huizen kunnen rijden, 
ze 'zouden het gedaan hebben. Niets 
ontzagen ze ! De Waversche bevolking 
heeft zich aan die brutaliteiten niet 
weinig geërgerd en ze zullen hei cp 
’t gemeentehuis met de volgende ver
kiezingen wel ondervinden.

Langs de van volk overstroomde 
Mechelsche baan daverde liet van 
strijdkreten, af en toe werden er be
toogers of zelfs vreedzame toeschou
wers, gevankelijk opgeleid. Geboeid 
weggebracht, zongen ze nog hun VI. 
strijdliederen, geestdriftig toegejuicht 
door de menigte. Aan de Wip werd er 
af en toe duchtig op losgechargeerd, 
een gendarm ging tegen de grond en 
werd gekwetst aan zijn been, zijn 
paard lag tusschen de tramsporen te 
spartelen en g-eraakte slechts met 
moeite recht.

Vlak voor de Wip was er een jonge, 
kranige Vlaamsche vrouw, die den 
gendarmen duchtig hun zaligheid zei
de, wegens hun ongehoorde schending 
van het ' eigendomsrecht. Op zeker 
oogenblik kon een wachtmeester, die 
bleek zag als de dood, het niet meer 
houden en beet haar toe : Zeg dat eens 
tegen de commandant ! waarop zij

baat het, veel geld te hebben, als men 
zijn zedelijke eri lichamelijke gezond
heid krßnkt ! En zijn liet wel. juist deze 
die veel geld sparen? Waar gaat hun 
geld naartoe? Naar vermakelijkheden, 
overdreven opschik, ongezonde ehan- 
terie om rapper met ’t eten klaar te 
zijn.

Ja  maar, zullen er' velen opwerpen, 
ik schik toch mijn huishouden na mijn 
fabriekswerk, en ja! de arme... ze slo
ven zich af en doen hun huiswerk, den 
eenen avond wasschen, den volgenden 
strijken, herstellen, stoppen, schuren.

Ik heb ze menigmaal bewonderd 
sommige vrouwen, die door ziekelijk
heid van den man en de hongerige 
maagjes der kinderen ertoe gedwon
gen zijn... maar hoelang zullen ze het 
kunnen völhouden?:.. En dan?

Ik zou willen beroep doen op al de 
leden van den ziekenbond 0111 wanneer 
één der leden zwanger is, een lastig of 
ziekelijk kindje heeft, een raad te vra
gen heeft, ze zich steeds wenden zou 
tot hunne verpleegster-bezoekster.

Ik vraag niet beter, en niets doet me 
meer genoegen dan u allen ten dienste 
te staan, u voort te helpen zooveel ik 
kan, de noodige voetstappen voor 11 
te doen, daar waar ge denkt niet aan
hoort te worden of niet durft aan
kloppen.

Ik vraag u om oprechtheid en 
vertrouwen, en denk eraan dat wij 
Verpl.-Bez. evenwel als de gcneeshce- 
ren,.aan beroepsgeheim gebonden zijn 
en dat kleine. ..aangelegenheden soms 
van heel groot gewicht kunnen zijn 
tot het vaststellen van een noodzake
lijk ingrijpen. Zeg maar alles wat u 
op ‘t harte ligt, vrouwen verstaan el
kaar goed en nog wel best in de klein
ste'aangelegenheden. Denk niet. ’t is 
t’ onnoozel om erover te spreken — er 
is niets t ’ onnoozel als het de gezond
heid en de welvaart van uw huisge
nooten betreft, en ’t is een bewezen 
feie, dat menige kleine oorzaak aan
leiding geeft tot groote kwalen

Hoe kleiner de kwaal, hoe gemakke
lijker om verhelpen.

Bij mijn bezoeken ten huize, heb ik 
reeds de ondervinding opgedaan dat 
de leden aangesloten aan onzen zie
kend bijna uifsluitelijk ontwikkelde 
werklieden zijn, en de meeste onder 
hen een zekere welstand genieten. En 
een ontwikkld volk is vatbaar voor 
verdere ontwikkeling. Vroeger sprak 
men weinig over hygiëne onder het 
volk, doch nu dat de Staat, Provincie 
en gemeenten meer en meer het nut 
beginnen inzien van openbare gezond
heidsmaatregelen en het bestuur van 
uw ziekenfonds, de eerste van de zie
kenbonden der stad weze, om u tot 
voorlichting, raadpleging en hulp, eene 
Verpl.-Bez. ten dienste te stellen, durf 
ik verhopen, dat onze werklieden zich 
meer en nicer zullen ontdoen van alle 
voöroördéelen, zich meer en meer zul
len' opwerken iri gezonde levenswijze, 
en dat dé opkomende, jeugd, door 
krachtige lichaamsgesteltenis, gezon
de levensopvatting en zuiver ideaal 
nog meer welstand en tevredenheid in 
hun families 'zullen brengén.

G, DE MUNTER.

doodkalm antwoordde: Zeg aan uw 
commandant dat hij kan gestolen wor
den. Daarop schoot de pakkeman vol 
koleire naar zijn commandant, een 
dikzak.niet een bourgogne-kop, waar
onder drie gouden sterren schitterden. 
Stijf-in. j^ositie, met het geweer aange
slagen, zegde hij aan den komman- 
dant: «Mijn kommandant, die jonge 
vrouw daar zegt, dat ge kunt gestolen 
worden». Op deze domme verklaring 
van den wachtmeester, kon de kom- 
mandaiit zelf zich niet meer houden 
van 't lachen, blikte even terzijde naar 
de jonge dame en muilde: «Eh bien, je 
voudrais bien être volé par elle !» (Ik 
zou wel willen gestolen worden door 
haar ! )

Tableau! ’t Volk schoot in een on- 
bedaarlijke lachbui en de bleeke 
wachtmeester werd ineens rood tot 
achter zifn ooren en trapte het vol 
schaamte af.

Plots ste.eg van af den steenweg een 
oorverdoovend gejuich op. De burge- 
'meester van Kathejij ne-Waver was 
aangekomen en die riep tot het volk : 
«Als men U te 0 . L. V.- Waver niet 
wil ontvangen, dan zal Kathelijne U 
ontvangen !»

Onder daverend gejuich trokken 
duizenden naar het Houten Kruis op 
de scheidingsgrens der beide gemeen
ten. De Markt werd echter afge; ■. en 
de menschen die zelfs uit het Lof kwa
men kregen last met de gendarmen 
en mochten niet eens meer door naar 
huis.

Aan ’t Houten Kruis, leidde de bur
gemeester Claes van Kathelijne. dé 
Vlaamsch nationale woordvoerders in, 
met een kranig, geestdriftig woord. 
De menigte juichte hem oorverdoo
vend, stormachtig toe. Hij zeide o. a. 
dat hij daarstraks in 't andere Waver, 
den indruk gekregen had dat de be- 
zc :i iiig was teruggekeerd, maar als 
't ge;;;' Waver geen kliënteel wilde, 
d: r de schuld van zijn burgemeester
lijk ei: kollega, dan zou dit Waver, Ka- 
‘ helijne. ..e des te hartelijker met open 
armen ontvangen, omdat zij Vlamin
gen w;;:vfi, en de nering en de wel
vaart in hun gemeente niet willen 
verhinderen- zooals in O. L. Vrouwe 
doch willen bevorderen. Onze moeders 
waren Vlaamsch, riep de burgemees
ter, de melk die we zogen aan hun 
borsten was Vlaamsch, het Vlaamsch 
vandaag verraden en versmaden, dat 
was onze moeders in hun graf nog 
in ’t gezicht slaan. (Storm, toej.) Vla
mingen, ik héb u niet krijgsgevangen 
genomen hier, ik-heb u devrijheid ge
geven.- Leve Vlaanderen! Daverende 
toejuichingen onderlijndèn deze kra
nige' woorden van dén burgemeester

i van Kathelijne die zoodoende een les
j gaf, en een goeie, aan dien van O. L. 
! Vrouwe.
I Na burgemeester Claes sprak Ward 

Hermans, dié juichend begroet werd 
door het volk. zooals al de sprekers

De praktische gevolgen 
v a n  h e f  C o m m u n i s m e

In In 1919 heeft Hongarije gedu
rende 133 dagen geleefd onder wat 
men noemt, de dictatuur van het pro- 
leiariaat — in feite is dat de dictatuur 
van énkele groote muilen die profitee- 
ren van het proletariaat.

Schitterend waren de economische 
resultaten niet van deze communis
tische orde van zaken.

Hier gaat een overzicht over den 
economischen janboel door de com
munisten verwekt in net leven van 
Hongarije. We ontleenen deze gege
vens aan het boek van den oud-minis- 
ter-president van Hongarije, Karl 
Huszar, over «De dictatuur van het 
proletariaat in Hongarije».

«De arbeidersraden verhoogden de 
arbeidsloonen naar believen, zonder 
rekening te houden met de loonen van 
verschillende andere industrieën, dik
wijls ook zonder acht te slaan op de 
verschillende bedrijven van dezelfde 
industrie, zoodat in eenige bedrijven 
het uurloon zonder dat de kwaliteit, 
de ijver of de productie der arbeiders 
in aanmerking werd genomen, zeer 
spoedig tot 10 kr. steeg. Dit was ech
ter ook de proletariësregeering al te 
veel, zoodat zij in een verordening de 
arbeidsloonen in klassen indeelde en 
het uurloon op 8 en half kr. vaststelde.

Onder zulke omstandigheden zou 
een onderneming ook dan haar faillis
sement hebben moeten aanvragen, 
wanneer de bekwaamste ingenieurs, 
met jarenlange praktijk, de socialisa
tie eener industrie hadden moeten 
doorvoeren. Maar ook bij de inge
nieurs of, zooals de dictatuur van het 
proletariaat lien pleegde te noemen, 
de hoofdarbeiders ontbrak een door 
hoogere economische gezichtspunten 
geleid op één doel gericht plar..

Aan de eigenaars en bestuurders der 
bestuurders der gesocialiseerde onder
nemingen, dus aan hen, die met den 
aard van het bedrijf het best ver
trouwd waren, en hare administratie
ve en technische inrichting het best 
kenden, werd eenvoudig de leiding 
ontnomen en in hunne plaats kwamen 
zulke ingenieurs of commercieele di
recteuren, (dikwijls arbeiders), die 
door de politieke stroomingen naar 
voren gekomen waren en er slechts 
aan dachten, hun eerzucht te voldoen 
en hun technische en economische 
plannen uit te voeren. De industrieele 
productie werd als proefkonijn ge
bruikt.

De eene bedrijfsleider had een reeds 
-lang gevormde meening over de sa
mensmelting van bedrijven: de ma
chinas, die hij daarvoor uitkoos wer
den gedemonteerd en van de eene fa
briek naar ,de andere gebracht: een 
■.onverantwoordelijk, meestal 4 maan
den durend, doelloos werk, dat eiken
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wier kranig woord, over de duizenden 
koppen helmde. Ward Hermans wees 
op de tegenstelling der beide Waver
sche gemeenten, tegenstelling die in 
’t klein het evenbeeld was van Vlaan
deren en België. Hij begroette de dag 
: waarop ’t andere Waver ook zoo'n 
burgemeester zou krijgen als die van 
Kathelijne. (Daverende toejuichin 
gen).

Daarop sprak Van den Berghe, van 
Iseghem. Hij bracht den groet der 
West-Vlaamingen die zoo verre, van 
uit het Westland hier gekomen wa
ren. Hij bewees hoe het georganizeer- 
de Vlaamsch verzet, vroeg of laat de 
Belgische verdrukking zou doen in ’t 
zand bijten en dat de tijd zou komen 
waarop een tweede aktivisme, het 
Vlaamsche volk bevrijden zou. dank 
zij dat georganizeerd verzet, dank zij 
een sterke, maar doelbewuste minder
heid die haar wil zou weten door te 
zetten, daarin geholpen door de ont
wikkeling der geschiedenis. (Geest
driftige toejuichingen).

Amedée Vesbruggen, de Bazelsche 
kasseier, riep tot de menigte dat ze 
zich niet kwaad moest maken op de 
gendarmen, die maar dienaars waren, 
de schuldigen dat waren de volksver
raders van het Vlaamsche recht en het 
Vlaamsche volk, de dienstknechten 
van het franskiljonisme, zoo den bur
gemeester in O. L. V. Waver en zijn 
handlangers, zoo de Van Isacker’s en 
de IDe Keersmacker’s. Amedee wees 
ook naar de toekomst. Beter is het 
dat er vandaag geen jongens vallen, de 
tijd zal komen waarop wij ruim ons 
offer zullen kunnen brengen voor de 
verlossing van ons volk. (Daverende 
toejuichingen).

Thomas De Backer deed het volk 
al dadelijk schateren met zijn nieuw 
werkwoord : We zijn in Waver ge- 
gommerd geworden, 't Bewijs van ons 
macht is dat ze zoo’n leger gendarmen 
op de been hebben gebracht. Ze voelen 
te Brussel dat Iran rijk gaat uit zijn. 
Vlaanderen groeit naar de daad, en de 
Vlaamsche zelfstandigheid, het keert 
meer en meer den rug naar het ver
drukkend Belgisch regiem. 'Vlaande
ren zal eenmaal, onvoorwaardelijk de 
amnestie weigeren aan België, als 
loon voor 't onrecht dat honderd jaren 
straks op Vlaanderen weegt. Hier 
staan wij, bevfestigend de solidariteit 
der Vlaamsche nationalisten van de 
drie Antwerpsche arrondissementen, 
vooruit naar den strijd, en vooruit ten 
zege! (Geestdriftige toej.)

Herman Vos zeide hoe de dag van 
hedeu een les van aanschouwelijke 
strijdvaardigheid was. Had de burge
meester het volk willen wijsmaken 
dat wij wanorde wilden stiehtenh, de 
dat - wij wanorde wilden stichten, de 
zoimene vastberadenheid dat ons doel 
was : de Vlaamsche orde ! Wij zullen 
alles stellen op ons doel. Zij die nog 
willen komen vertellen dat de Vlaam-

productieven arbeid onmogelijk maak
te.

Een ander ingenieur had een wel
doordacht plan over normalisatie van 
verschillende machinetypen. Dit plan 
kon slechts door grootscheepsche be
stellingen van buitenlandsche ma-' 
chines worden verwezenlijkt. In plaats 
van onder deze drukkende omstandig
heden de tot dusverre gevolgde pro
ductiemethode voort te zetten, wer
den nieuwe constructies beproefd; er 
werden reusachtige bestellingen ge
daan ; de monteering der machines 
voorbereid enz. Slechts koortsachtige 
toebereidselen, maar geen productie. 
Er waren ingenieurs, die dachten over 
de invoering van nieuwe takken van 
industrie in een tijd, toen wij gebrek 
hadden aan kolen, ijzer, erts en hout, 
en het dus te verwonderen was, dat de 
bestaande bedrijven nog aan het werk 
konden blijven. Daar de vereischte 
vakarbeiders evenwel voor de afzon
derlijke bedrijven ontbraken en ook 
de noodige machines niet ter beschik
king stonden .(hoewel dé installaties 
van gelijksoortige fabrieken voor dit 
doe! werden gebruik) konden de nieu
we fabrieken haar bedrijf niet openen. 
De vroegere productie werd dus daar
door volkomen opgeheven. Dit alles 
geschiedde natuurlijk niet zonder dis
puten en vergaderingen, evenals ook 
het doorzetten van zulke plannen niet 
van hun levensvatbaarheid afhing, 
maar van de vraag, of de politieke in
vloed van den ontwerper groot genoeg 
.was, om den tegenstand der verschil
lende arbeidersraden en der afzonder
lijke volkscommissarissen, belast met 
de uitvoering der socialisatie, te kun
nen breken. De arbeiders zagen op 
werk van den ingenieur uit de hoogte 
neer en verijdelden dit ook in gevallen, 
waarin het misschien doelmatig was. 
Bij deze wrijving tusschen de hand- en 
hoofdarbeiders kwam nog de politiek; 
de leden der Sovjet-regering, wier po
sitie niet meer zeker was, maakten 
van deze oncenigheid gebruik om liaar 
te versterken door partij te kiezen 
voor de handarbeiders. Daardoor ver
dween in de fabrieken alle discipline 
en werd aie industriële productie on- 
dermijnd.

Beschouwen wij eenige resultaten in 
cijfers. De kolenproductie, hoewel de 
mijnen toch ver van het brandpunt der 
bolchewistische anarchie, van Boeda
pest gelegen waren, ging terug op één 
derde der vredesproductie. In eene 
mijn waren arbeidspraestatie en loon 
van een dagschicht als volgt:

October 1918 716 kg.
Loon (der houwers) 16.Q4 kr.
Februari 1919 551 kg.
L0011 (der houwers) 41.35 kr.
Mei 19.19 309 kg.
Loon (der houwers) 58.65 1er.

In de aan het verkleinde Hongarije

sche nationalisten een bende straat
jongens zijn. die wijzen we naar de 
gebeurtenissen van vandaag. Voor een 
bende straatjongens mobiliseert men 
geen regiment gendarmen, ’t Bewijs 
van hun vrees voor onze groeiende 
macht hebben ze geleverd vandaag. 
Wij staan solidair in den strijd met ’t 
aktivisme, harder dan ooit wordt den 
strijd ingezet, en de amnestie zal in 
de Kamer besproken worden, zonder 
dat wij ook maar één beleediging zul
len dulden tegen dezen die Vlaanderen 
hebben gediend tot den bedelstaf en 
den kerker. Wij zullen de Belgische 
misleiders in Vlaanderen, ontmaske-, 
ren voor het volk, opdat het volk ver
neine hoe schandig het bedrogen 
wordt. Het geweld, tegen ons ge
bruikt, zal ons dat niet verhinderen. 
Vrienden, strijdt uit goeden wille. 
Denk aan Uüenspiegel's begeesterend 
woord toen hij de vrijheid te gemoet 
ging: Zijt vroolijk, ’t is geworden de 
dag, de Vlaamsche vrijheid is ver- 
overderd ! (Daverend applaus).

Staf De Clercq haalde den burge
meester van O. L. V. Waver duchtig 
over den hekel, zoodat er hartelijk ge
lachen werd. Als Jacob Van Artevelde, 
die stierf voor zijn volk, als Philips 
Van Artevelde, die sneuvelde voor 
Vlaanderen, als Zannekin die streed 
en stierf in den eeuwenoude strijd met 
onzen erf-vijand Frankrijk, als de 
mannen uit den Boerenkrijg, die sneu
velden voor outer en aard, als dat 
allemaal landverraders waren, dan zijn 
wij het ook, want ook wij willen strij
den en vallen voor Vlaanderen, voor 
het Vlaamsche volk. opdat het weer 
worde, vrij en groot als in vroegere 
eeuwen. Wij strijden tegen Brussel, 
dat gehoorzaamt aan Parijs, wij strij
den tegen de Leliaarts, de Vlaamsche 
Belgicisten, de Van Isackers en de De 
Keersmaekers. die ons volk verraden 
en verkoopen als oorlogsvee aan 
Frankrijk. Tusschen ons en hen kan 
geen kameraadschap meer bestaan. 
Wanneer ze gijzelaars willen nemen, 
zooals Van Isacker met Ward .Her
mans deed, of geweld willen gebruiken 
als nu, dan zal dat vroeg of laat be
rouwen.

Hier daagden plots de gendarmen 
op in de verte. Staf stelde de menigte 
gerust met de woorden: Laat ze maar 
gaan, als wij morgen de baas worden 
dan trekken ze de wacht op voor ons. 
(Algemeen gelach).

Staf ging daarop verder. Hij ont
leedde het verraad der Belgicisten, die 

. door de legerwetten de grootste mis
daad jegens Vlaanderen bedreven had
den, die ooit werd gepleegd tegen het 
Vlaamsche volk, een misdaad tegen 
zijn leven, tegen zijn bloed. Het Bel
gisch belang is het onze niet, want !t 
is dit van Frankrijk. (Daverende toe
juichingen).

Tot slot sprak Ward Hermans die 
de aanwezige massa aanspoorde om

I gelaten mijnen werden in vredestijd 
dagelijks 1800 wagons kolen gepro
duceerd. Tegen het einde van den oor- 

j log verminderde de productie tot 1200 
j wagons, gedurende de dictatuur van 
j het proletariaat tot 600 wagons.
: In een machinefabriek bedroegen de
j loonen voor 100 kg. gietwerk.

Tn het jaar 1917 21 kr.
» » » 1918 48 kr.
» » » Aug. 1919 220 kr.

In dezlfde fabriek bedroeg de weke
lijksche arbeidspraestatie van 444 ar
beiders in Juni 1918, 187,000 kg., in 
ju li 1919 slechts 40.000 kg.

De prijs eeiier dorschmachine van
8 paardenkrachten steeg van 200.000 
kr. (oorlogsprijs) op 1.400.000 kr. ; die 
van een locomotief van 120.000 kr. op
2.400.000 kr. ; van een naaimachine van 
500 kr. op 7.500 kr. ; de kostprijs eener 
schroefmoer werd veertien maal hun
ger, die van eenige gesmeede voor
werpen zeventien maal. De Sovjet-re- 
ger ing  voerde ijzeren 20-hellerstukken 
in, waarvan het maakloon 32 heller 
per stuk bedroeg. De kostprijs eener 
eiectrische gloeilamp (peervormig) 
was 70 heller, gedurende het bolche- 
wisme bedroeg alleen het arbeidsloon 
van zulk een lamp 7 kr. Een pannen- 
fabriek, die in Juni 1918 aan hare 400 
arbeiders wekelijks 20.000 kr. had uit
betaald, betaalde gedurende het bol- 
chewisme aan 240 arbeiders 62.000 kr. ; 
in een chemische fabriek werden de 
loonen in denzelfden tijd tot het drie
voudige verhoogd. Er werd echter in 
plaats van de wekelijksche productie 
van 5 en half wagon slechts 1 wagon 
geproduceerd. I11 een textielfabriek 
waren in plaats van 58 arbeiders 80 
arbeiders werkzaam, wier gemiddelde 
praestatie bijna tot 1/3 der arbeids
praestatie van Juni 1918 terugliep en 
de wekelijksche productie van 80 ar- 

; beiders bedroeg 1000 meter tegen 
9500 meter van de vroegere 58 arbei
ders.

Deze verhoogingen der productie
kosten geschiedden zonder eenige 
economische regelmaat. Op de eene 
plaats stegen zij tot het vijfvoudige 
van de productiekosten tijdens, den 
oorlog, op een andere tot het tien-, 
zelfs tot het twintigvoudige. De oor
zaak dezer verhoogingen lag in de 
vermindering der productie zelve. Een 
kenschetsend voorbeeld is het volgen- 
de :

Het roode leger deed bij een wapen
fabriek een bestelling wapens. Een 
voorloopige prijsberekening werd van 
de fabriek niet gevraagd; maar er 
werd overgekomen, dat bij de afleve
ring der wapens zou worden vastge
steld, hoeveel voor administratiekos
ten, arbeidsloonen, ondersteuning van 
de nagelaten betrekkingen der solda
ten van het roode leger en voor de 
grondstoffen moest betaald worden 
enz. Door deze bedragen bijeen te 
voegen werd dan de productieprijs der 
wapens vastgesteld. Daar gedurende 
de regeering van het proletariaat de 
produktie echter tot een minimum te
rugliep, sprak het van zelf, dat een in 
die fabriek vervaardigd wapen niet 
zooals tot nu toe 70-80 kr., maar 1400- 
1500 kr. moest kosten.
s a s
haar sympathie die ze vandaag zoo 
klaar bewezen had, om te zetten in 
daden, door het Vlaamsch nationalis
me te verspreiden met woord en daad, 
zich te abonneeren op zijn orgaan in 
de streek «De Klauwaert», lid te wor
den der Vlaamsch nationale Wachten, 
enz. Hij verhaalde zijn onderhoud met 
den burgemeester, die op hem den in
druk gemaakt had van «een gestamp
ten Belg», zoo dom als achterlijk, en 
deed de toehoorders schaterlachen met 
sommige woorden van den Waver- 
sche-11 Baas Gansendonck te herhalen. 
Met een laatste beroep op Vlaamsche 
nationale waardigheid en een scherts, 
dat er toch geen plaats meer was in 
den bak, en men dus maar kalm en 
waardig zou huiswaarts gaan, ging de 
menigte onder het zingen van een 
geestdriftigen «Vlaamschen Leeuw» 
uiteen. Echter niet voor dat den gewe
zen burgemeester De Bruyn van Den
derleeuw, die ze intusschen uit den 
bak gelaten hadden nog een kranig 
woord gesproken had, dat het volk in 
geestdrift ontstak. Velen trokken naar 
Kathelijne, een ander groot deel naar
O. L. Vrouwe. Onderweg joegen de 
gendarmen met hun dravende peerden 
het stof op der baan, ’t was alles wat 
ze nog doen konden. In de gelagzalen 
werd de Vlaamsche Leeuw gezongen, 
terwijl de meeste pelotons 'der rijks
wacht het in den schemeravond af
stapten naar de plaatsen van waar ze 
gekomen waren. Anderen hadden pal
jassen gekregen in ’t klooster en ble
ven overnachten. Burgemeester Gom
mers had men nergens gezien. Sommi
gen zeggen dat hij heel den dag op 
zijn bijzonderste kamer heeft gezeten, 
daar waar zelfs de koning te voet 
moet gaan en zijn handlanger, den 
brouwer, hield zich maar zoo dicht mo
gelijk bij de gendarmen, daar waar 
geen volk mocht komen, om zoodoen
de zijn heldhaftigheid te toonen. Arme 
sukkelaars! Wat hebben ze nu be
reikt ? Ze hebben ’t wel gevoeld aan 
de Vlaamsche nationalisten, toen ze 
s avonds door het dorp wandelden, 

dat de nederlaag aan den kant was van 
de domme, anti-Vlaamsche reactie die 
haar straf niet zal ontgaan, en dat de 
Vlamingen, zegevierend uit het strijd
perk kwamen. Wat moeten die domme 
snullen van onnoozele Belgen, boonen 
ge...eten hebben.

En zeggen dat Ward Hermans hun 
voor elke maand een meeting of voor- 
voordracht heeft beloofd en een nieu
we betooging hççft toegesegd op
7 Oktober a. s.

t Zal Vlamingen regenen dien dag!
N. B. — Op de eere-lijst der aange

houdenen stond o. a. onzen voor zijn 
Vlaamsche o overtuiging afgestelden 
burgemeester van Denderleeuw, De 
Bruyn, die de gendarmen in ’t gezicht 
de waarheid zegde en ’t volk begees
terde door zijn vurig woord.



Er waren echter ook bedrijven, die 
volstrekt niets produceerden: daar
werd de fabriek eenvoudig- ais verga
derlokaal beschouwd, waar de arbei
ders elke week slechts verschenen om 
volfens de aanwijzingen van den ar- 
bei’ , . . .ad hun loon te halen, of waar 
venvnnlc» van de roode soldaten om 
hun steunuitkecringen kwanten, zon
der dat de fabriek gedurende de dicta
tuur van het proletariaat iets had ge
produceerd. Bij het aanstellen van ar
beiders werd volstrekt geen rekening 
gehouden met het beginsel, dat in 
iedere fabriek slechts zooveel arbei
ders te werk gesteld moeten worden, 
ais volgens de eischen der techniek en 
een economische productiewijze ge
plaatst kunnen worden, maar er wer
de*:, zonder acht te slaan op de geld
middelen en den voorraad grondstof
fen meermalen in de machinale afdee- 
lingen zooveel arbeiders aangesteld, 
als uit politieke overwegingen noodig 
werd geacht om de arbeiders in dat 
bedrijf vrijen tijd voor propaganda te 
geven. In fabrieken, die zelfs niet de 
beschikking hadden over zooveel ko
len en grondstoffen, dat zij gedurende 
den tot 6 uren verminderden arbeids
tijd 100 arbeiders aan het werk kon
den houden, werden 3 tot 400 arbei
ders aangesteld, die zooals vanzelf 
spreekt op de fabriek in plaats van pro- 
ductieven arbeid te verrichten de ver
warde toestanden tijdens de dictatuur 
van het proletarian! bespraken, tegen- 
revoluties onderdrukten, tegenrevolu- 
ties vorbereidden, zonder evenwel aan 
de productie ook maar te denken

De financieele aangelegenheden der 
fabriek werden op zoodanige wijze be
handeld, dat eerst de kas der fabriek 
zelf werd uitgeput, dan volgens aan
wijzingen der vertegenwoordigers van 
den arbeidscommissaris en arbeiders
raad de banksaldo’s der fabrieken wer
den opgeëischt en ten slotte de fabrie
ken bij de bank in de schuld kwamen. 
Zoo kon het gebeuren, dat een onzer 
voornaamste munitiefabrieken, die 
voor uitbreiding van gebouwen enz. 
nooit geld behoefde op te nemen, maar 
dit uit eigen kapitaal kon bekostigen, 
in een schuld van 60 millioen kr. ge
raakte, en de schuld van een wagon- 
fabriek tot 16 millioen kr. steeg. En 
toch werd in geen van beide fabrieken 
ernstig werk geleverd of iets van 
waarde geproduceerd.

Het bezit der gesocialiseerde bedrij
ven verminderde van 21 Maart, tot den 
val der dictatuur van het proletariaat 
met ongeveer 800 millioen kr. ; wan
neer men hierbij telt, dat de geldvoor
raad der fabrieken uitgeput en een ge
deelte der grondstoffen gestolen of 
verspild werd, dan is de werkelijke 
vermindering van de bezittingen der 
Industrie (met uitsluiting van de ver
liezen, veroorzaakt door de slechte 
arbeidsdiscipline, die de productie zoo
zeer verminderde) op anderhalf mil
liard kr. te schatten. Inderdaad een 
schitterend gevolg der 133-daagsche 
Radenheerscnappij.

EEN BELANGRIJKE PRIJSKAMP

Door « O f f e r w i 11 i g h e i d », de 
Vereeniging van vrijwillige belasting
betalers voor Vlaanderen ( V.V.B.V.), 
wordt hierbij bekend gemaakt, dat zij 
een prijs uitlooft van

TWEEDI7TZEND FRANK

voor de beste propaganda-brochure, 
handelende over de

Geschieden L3 des* Vlaams,ehe Beweging

waarvan de tekst haar vóór 1 April 
1029 zal onderworpen worden.

Bedoeld is een werkje van een om
vang van maximum drie vel druks 
(48 blz.) gewoon 8°-formaat, in 10 
punts-letter. Het zal het opgegeven 
onderwerp moeten behandelen op 
wetenschappelijke wijze, maar daar
bij toch geschikt blijven voor ver
spreiding in breederen kring, ook, ver
taald, in het buitenland.

Bij de beoordeeling der ingekomen 
teksten zal de jury, waarvan de sa
menstelling later wordt bekend ge
maakt, zich vooral laten leiden door de 
vraag, in welke mate het den schrij
ver gelukt is, uit het aangevoerde fei
tenmateriaal de logische gevolgtrek
kingen, ook voor de toekomst, af te 
leiden.

Alle teksten dienen ingezonden aan 
de voorzitster van « Offerwilligheid », 
Mejuffer Rosa de Guchtenaere, Lieven 
de Winnestraat 34, Gent, als aangetee- 
kende zending, en haar uiterlijk op 
31 Maart 192$ bereiken. De teksten 
moeten getypt of goed leesbaar ge
schreven zijn en voorzien van een ken
spreuk, welke herhaald wordt op een 
verzegeld omslag, dat naam en adres 
van den mededinger bevat.

«Offerwilligheid» behoudt zich het 
recht voor, desgevallend, steunend op 
het oordeel der jury, den uitgeloofden 
prijs In verdeeling, of, zoo geen enkele 
der inzendingen voldoet, NIET toe te 
kennen.

De bekroonde tekst wordt ipso 
facto, volledig eigendom der vereeni
ging. D-e niet bekroonde teksten wor
den aan hun auteurs teruggezonden.

Wanneer geen enkele tekst be
kroond wordt, kan de vereeniging 
nochtans besluiten tot uitgave van den 
eerst geklasseerde, mits uitbetaling 
aan den auteur van een tusschen par
tijen overeen te komen honorarium.

Wie nadere inlichtingen zou behoe
ven, richte zich daarvoor tot Mej. R. 
de Guchtenaere, aan het hiervoren op* 
gegeven adres.

Alle verdere berichten omtrent de
zen prijskamp zullen, langs den weg 
der Vlaamsch-nationalis'tische pers ter 
kennis van belangstellenden gebracht 
worden. »

De Senaatverkiezingen 
te Gent

Deze verkiezing gaf als stemmen
resultaat :

Kommunisten: 10324: katholieken: 
72020: socialisten : 41455 ; nietige brief
jes: 19736.

Op 11 Maart 1.1. was het resultaat 
van een andere tusschentijdsche ver
kiezing :

Liberalen: 19620; katholieken:
66.740; socialisten: 41926; nietige
briefjes : 13397.

Deze uitslagen laten vermoeden dat 
er voor onze vrienden in het Gentsche 
bij de komende Kamerverkiezingen 
heel wat te oogsten is.

Laten ze van nu af aan de taak aan- 
pakken.

EENE LIJFRENTE VOOR 
DR BORMS !

Dr Bonns schreef naar aanleiding 
van de stichting van het Bormsfonds : 
«Het geeft mij zoo een rustige zeker
heid, dat, wat er nu ook met mij mpge 
gebeuren, de toekomst van mijn ge
zin in alle geval zal verzekerd zijn. 
Dat is altijd mijne groote bekommer
nis geweest in het gevang en die wordt 
door uw aller edelmoedigheid nu voor 
goed verdreven».

Het Vlaamsvche Volk zorgt voor ee-n 
degelijke premie voor deze verzeke
ring. Een eerste inzameling bracht het 
kapitaal, noodig voor de lijfrente, op 
fr. 135.000.

Wie nog niet stortte, stelle niet lan
ger uit !

Postcheckrekening nr 2079.79 
Bormsfonds te Merksem.
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Stipte geheimhouding blijft be
waard.

Een schoone kroos verzekert en alle 
gemak van terugbetalingen gegeven.

Als elk zijn plicht doet worden we 
’n sterke fmantieelc macht.

Vlaamsch Huis.
De beste plaats om deftig en aan

genaam een avond, of Zondagnamid
dag door te brengen is in ’t Vlaamsch 
Huis. Geen wonder dat het van langs 
om meer bezocht wordt.

Het kabinet Jaspar gered
en de Amnestie gekelder*

Kiesfonds.
Al onze leden en bezoekers storten 

wekelijks hun penning in ’t Kiesfonds. 
Dat is de noodzakelijke munitie waar
mee we toekomend jaar de stelling 
van de vijand bestormen.

ELK DOE ZIJN PLICHT ! |

Wat te voorzien viel, is gebeurd. De 
meerderheid van de Kamer heeft be
sloten ’t ontwerp Van Cauwelaert met 
bïjbehooïende amendementen te ver
zenden near een Commissie, over wier 
voorstel de Kamer op 6 November zal 
beraadslagen.

De toestand is nu klaar. Zooals wij 
hei in onze rede verklaarden: de Ko- 
ning wil niet begenadigen, de Regee
ring wil niet amnestieeren en de lieer 
Van Cauwelaert laat zich af schepen.

Bij herhaling heeft hij het ver
klaard : mijn ontwerp is niet onaan
tastbaar, zoo dat het bijna een uitnoo- 
diging werd tot de Regeering om het 
over boord te smijten en er iets anders 
voor in de plaats te schuiven. Dat an
dere is de verjaring, beperkt volgens 
het amendement Van de Vijvere.

Zciis aan dit laatste kleven zulke 
juridische fouten, die op grove on
rechtvaardigheid uitloopen, en waar
over w ij voorloop!« niet meer dan dat

zullen zeggen, dat het niet aanneem
baar is. En «De Standaard» zelf van 
gister gaf het eenig&zins tos.

Maar, hoe dan ook de terugtocht 
van den heer Van Cauwelaert heeft 
het lot van de amnestie bezegeld. Zij 
komt er niet.

Misschien de verjaring 1 Maar ook 
dat is op zijn minst genomen aan tw ij
fel onderhevig.

"t oen de heer Van Cauwelaert onze 
bewering, dat de hangende militaire 
wetten op het lot van zijn ontwerp en 
op al het knutselwerk van de coulissen 
dezer laatste dagen wegen, bestreed, 
toen riep de heer Jennissen uit dat 
onze veronderstelling kinderachtig 
was en eiken grond miste.

Wij weten niet of de heer Jenni&sen 
aanwezig was in de vergadering van 
de parlementaire liberale groep, inaar 
w ij weten dat het daar uitdrukkelijk 
gezegd is : het amnestie vraag stuk
krijgt geen oplossing voor de militaire

i Davidsfonds — Eigen Leven.

K erke lijk  n ieuw*

K E R K E L U K E  KA LEN DER

Z-v'ïdsor ?3 September, 17e Zondag na 
Sir.x-n

M a a ^ e  24 9 . L V. van de Verlossing 
der Slaven.

O pslag 25, n-i* van dan dag.
26. HH Cvprianus en Justlna 

öond 'd*p 27. HH Co-tras en Damias. 
Vrij. a<? 28. H Wences’aas.
Z^b-rda,! 29. W;i Hg basPiek van 

H Mlchaë', aar^seuge!. Volle maan.

S T A D S N I E U W S

Raak gezegd.
De Volksmacht schrijft: Ons volk 

weet dat onze Vlaamsche jongens ge
vallen zijn om den oorlog te vernieti
gen en de zege te bevechten van den 
vrede op het militarisme. Ons volk 
weet dat ons Vlaamsche jongens in 
den dood werden gejaagd met de be
lofte van gelijkheid in rechte en in 
feite na den oorlog voor de Vlamin
gen. En ons volk is verbitterd wan
neer ’t ziet hoe die regeering diezelfde 
Vlaamsche dooden van den Ijzer uit
speelt tegen den Vrede en tegen 
Vlaanderen.

Laat ons erbij voegen en wanneer 
het ziet hoe de christene demokreten 
als laksche knechten zulke regeering 
dienen, en er lid van worden.

Zou de Volksmacht zijn naam niet 
in De Valschaard kunnen veranderen ?

Isegemsche Bouwmaatschappij.
Aanbesteding 12 huizen wijk Kes- 

teloot. — Bestek 379.320 fr.
Uitslag der aanbesteding.
1. Van Groenweghe en Vandorpe,

Ingelmunster fr. 414.136
2. Ostijn Alberick, Iseghem 416.675
Beernaert en Onraet, Iseghem

437.000
4. Folent en Deforce, Iseghem

439.200
5. Desmet Alfons, Iseghem 440.410

De Voorzitter.

Uit onze Inrichtingen
Bieruitvoer.
De klanten die niet tijdig mochten 

bezocht zijn, verzoeken wij hun naam 
en woonplaats in ’t Vlaamsch Huis aan 
een onzer talrijke propagandisten op 
te geven.

De nieuwe voerder zal hen in de 
eerste dagen een bezoek brengen. We 
vragen eenigen tijd geduld en we be
loven dan een regelmatige en stipte 
bediening.

VI. Nat. Vakverbond.
Al wie kan is dringend verzocht 

Zondag a. s. het muziek te vergezellen 
naar Rumbeke. De sociale inrichtingen
— Vakverbond en Ziekenbond — doen 
hun plechtige intrede in ’t Vlaamsch 
Huis. Bijeenkomst te 3 uur in Sno- 
ckaertsbrugge (rechtover ’t oude 
mannenhuis bij de kerk). Stoetsge
wijze trekken we dan naar ’t Vlaamsch 
Huis.

F amilieziek enbond.
Wie wordt er nog lid ? Wc gaan 

naar de 3000! Waarom zijt gij nog 
geen lid? Door lidmaatschap verze
kert ge tl en uw gezin en betuigt ge 
solidariteit metnnve strijdgenooten.

Kermis gilde.
Veel nieuwe leden zijn ingeschre

ven. Wie vooruitziet tracht te sparen. 
En de spaargilde is ’n schoone gele
genheid. Wie doet er nog mee?

Spaarkas.
Eiken Zondag van 9 tot 10 uur is 

ze open. Door te sparen in eigen in
richting plaatsen we ons geld vertrou
welijk.

Maandag a.s. 24 September, Schubert 
avond door de orkest- en zangafdee- 
ling.

Begin te 7,30 uur stipt.
Donderdag 27 September, algemee

ne vergadering. Inwendige orde. en 
voordracht door den IT. Smeesters, 
gewestelijke propagandist van het 
Davidsfonds.

Alle leden zijn verwacht.

De Mandelgalm.
Propagandisten vergeet ge de ver

spreiding niet van onze pers? De Man
delgalm en De West-Vlaming, moeten 
hun aantal lezers verdubbelen. Ze zul
len daarvoor uw hulpe noodig hebben.

nimmwi wtomt

P ä f r o ö o ms He r

« ; il ; p .?« boo, te vaa 
VRöU WFANT ASIES 
wo’dt ge'r.asgd dorr 

d2
Schoe f brick Van Llerde 

124, Brusselstraat te Halle

ARDOYE
’t Was Zondag 1.1. de groote dag. 

Het lokaal der christene werklieden 
werd ingehuldigd. Verschillende we
ken reeds zagen w’al de afdeelingen in 
«De Volksmacht» ’n verwoede propa
ganda voeren, om toch de betoogiogen 
van die jonge Nationalistische snotters 
te kunnen overtroeven.

Wij hadden dan ook ’n paar duizend 
betoogers verwacht en besloten, aan 
die menschen bij middel van strooi
briefjes eenige inlichtingen te geven 
over de legerwet zooals zij nu door 
hunne leiders werd gestemd.

Twee duizend briefjes hadden we 
alzoo doen drukken en we hebben ons 
deerlijk misrekend. Hoop en al, muzi
kanten, vlaggedragers, turners en rui
ters te paard meegerekend,, rekening 
gehouden van de schooljongens, telde 
de stoet amper 650 betoogers. En zeg
gen dat ons gemeentebestuur daarvoor 
1000 fr. van onze zuur betaalde belas
tingen weggaf.

Die fiasco was ook door de inrich
ters en de betoogers zelf vastgesteld. 
Een hunner kon het iiiet verdragen 
dat wij, vreedzaam, de betoogers de 
legerwet leerden kennen en wilde een 
onzer propagandisten ’n rammelingske 
draaien en zijn briefjes af nemen.

Zeer voorzichtig werd die Roese- 
laarsche wildeman ’t stof uit zijn klee- 
ren geborsteld, en een beetje andere 
manieren geleerd. De briefjes werden 
dan opnieuw de betoogers in de hand 
gestopt en de overscheute werd op 
de gemeente en in de gemeenten van 
den omtrek rondgedeeld.

’t Was voorwaar ’n goeie dag voor 
’t Vlaamsch Nationalisme.

Eenerzijds stelden we de futloosheid 
der christene organisatie, en het gemis 
aan vertrouwen in de leiding vast, en 
anderzijds trokken we de aandacht op 
hun verraad in zake legerwet. We 
wisten niet dat dit zulke mannen wa
ren, zei er ons een oud wijvcke na ’t 
lezen van die circulaire.

«De Volkschaard» schreef Zondag
1.1. dat er Beni’s affichen werden af
gewreven. Beni heeft alzoo de air van 
dat op de leiders van 't Vrij Kristen 
Syndikaat te steken.

Zou Beni geen beetje klaarder 
willen spreken. Beni, gij zijt geen fari
zeeër, en dubbelzinnigheid past dus 
niet noch in uw mond noch in uw pén.

En wat betreft ’t laatste oordeel 't 
past niet dat ge andermans rekening 
maakt. Denk ’n beetje op den Tolle
naar Beni. ’t kan u geen kwaad doen.

1
S o c ïa le  S y n d ik a te

K R O N I J K

De Iseghemsche leiders der chris
tene syndikale werking, hebben ons 
voorbeeld gevolgd, en sedert 'n paar 
weken schrijven ze onder de Rubriek 
Iseghem, !n syndikale kronijk. Echter 
mogen zij die kronijk met den titel 
van leugenkronijk vereeren.

Aangaande de staking Thanghe-

wetten door den Senaat veilig gebor
gen zijn.

En daarna? Er zijn nog altijd eenige 
liberalen te vinden, die bereid zijn 
roet in het potje te smijten, dat de 
heer Van Cauwelaert al half gaar 
denkt.

Toen de stemming gister afgeloopen 
was, drukte een lid van de oppositie 
de hand van den heer Max om hem 
gehik te wenschen met zijn overwin
ning.

De Brusaelsdhe burgemsester, op de 
hem eigen wijze, neep een oogje toe 
en keek glunder met het ander, stra
lend van vergenoeging.

Intusschen ontving de b. Van Cau
welaert van zijn kant, de bartelijke 
gelukwens chen van den her Jaap:-** »u 
al de ministerieele spitsbroeders, van 
wie de zetels even hadden gewankeld.

De heser Van Cauwelaert redde hei 
cabinet Jaspar ten koste van zijn eigen 
wetsontwerp.

H. VOS, Volksvert.

Maandag 24 September, te 7 u. 30Groot Schuberfc-Concert
in de zaal van ’t Vlaamsch Huis, door de 
orkest en zangvereeniging Davidsfonds- 
Eigen Leven.
Vanhoutte, de zaken werden volledig 
verkeerd voorgesteld,, noodigen wij 
dan ook die leiders tot onze vergade
ring uit. Omdat we voorzagen dat ze 
niet zouden komen, boden we hen aan, 
ons in hun lokaal bet woord te laten 
voeren, om de feiten met hun gezeg- 
dens te vergelijken.

Dat werd een beetje te warm, en 
we kregen als antwoord, dat al ons 
geschrijf en onze vergaderingen hen 
onverschillig laten, hetgeen in andere 
woorden wil zeggen, dat ze gaan blij
ven liegen.

I'n inderdaad! Ze blijven volharden 
in de boosheid. Per strooibrief dienden 
we die menschen opnieuw van ant
woord. Omdat het tevens een doku
mentäre is' rond verschillende feiten, 
en de vernietiging van socialistische 
en christene (? )  verzinsels znllen we 
het briefje toekomende week in ons 
blad Laten verschijnen.

Een belangrijke vergadering.
Maandag 1.1. hielden de Iseghem- 

sche schoenmakers een bijzondere al- 
gemeene vergadering. De leden waren 
talrijk opgekomen. Ook waren de 
christene leiders uitgenoodigd om hun 
leugens te staven.

’s Middags lieten zij een circulaire 
verschijnen waarin ze meedeelden dat 
ons geschrijf en onze vergaderingen 
hen onverschillig laten. Zij houden 
daar niet van. ’t Is ’n gemakkelijke 
uitvlucht.

Juul Declercq zette dan eel ’t geval 
uiteen, en geestdriftig werd de hou
ding van het Vlaamsch Nationaal 
Vakverbond goedgekeurd. Nieuw 
overgekomen leden vroegen de aan
wezigen te doen zooals zij, en hun 
lidboekje naar het Vrij Kristen Syndi
kaat over te brengen.

Bij de borstelmakers.
«De Volksmacht» spreekt over nieu

we moeilijkheden die bij de borstel
makers zouden kunnen opdagen. Zou
den we hen niet beleefd mogen vragen 
waarop die \eronderstellingen steu
nen? De uitspraak van het Scheidsge
recht zegt wel dat aan 816 punten de 
patroons 5 t. h. verhooging zullen toe
passen. Beide partijen hebben zich 
verbonden die uitspraak volledig na te 
leven. Vanwaar dan moeilijkeden? 
Een woordje uitleg ware gewenscht.

Wat even gewenscht ware, dat is 
een eerlijke toepassing van het kon
trakt. Op het veertigtal patroons zijn 
er geen drie die eerlijk in elk geval het 
kontrakt toepassen. Hoe brengen die 
menschen dat overeen met hun katho
lieke -overtuiging? Denken ze mis
schien, dat de werklieden als ze naar
stig gewerkt hebben, ook niet graag 
krijgen wat het hunne is?

Dat er daardoor moeilijkheden ko
men ware meer verstaanbaar. Maar 
aan de hand van ’t kontrakt zouden 
die moeilijkheden dra opgelost frijn.

Een vraagje.
De heeren Gebroeders Wybo in 

Coolscamp doen hunne werklieden in 
ploegen werken, geven daarvoor geen 
vergoeding (wachturen worden in die 
weverij niet betaaKl).

Zouden die mannen soms Nationa
listen zijn? Of zijn het katholieken? 
Misschien weet Leonard dat wel?

En Houtekier in Wyngene. ’t is 
zeker ook 'n Nationalist? En Goddee- 
ris in OostNieuwkerke ?

En dien Iseghemsche Boer, met zijn
10 fr. daags. Je wordt groene als hij 
'n leeuwenvlag ziet. En toch.

’t Zijn voorzeker ai Nationalisten. 
De mannen van de katholieke partij 
!n doen dat niet !

Wat zou Leonard er van denken?

Leest en verspreidt 
ons Blad

HET BONDSLIED

Slaven kan men onderdrukken 
En doen buigen voor ’t geweld,
Hun het vrij gevoel ontrukken, 
Waarbij ’s menschen boezem zwelt ; 
Maar wie burger werd geboren,
Op een vrij gevochten grond,
Blijft het plekje toebeliooren 
W aar eens zijne wiege stond.

i Koor.
Y laan d re n 5 grond, door heel de wereld 
't Fiere vrijheidsoord genoemd,

, Blijft, niet eigen taal ompereld,
Door vernuft en kunst beroemd.

Vlaamsche neringen en gilden 
Streden voor hun taal en recht 
En zij wonnen wat zij wilden.
Want zij wilden wat was echt.
Aan de Lei- en Scheldeboorden 
Sneefden Gal en Kastiljaan 
En de vrijheidsstraJen gloorden 

, Rond de ontplooide leeuwenvaan.

i Vrijheid 1 Vrijheid 1 duur verkregen 
t IXföff der vaadren heldenmoed 
j Gij zijt in ons taal gelegen,
! Die oas voor vcrbastriiiK hoedt,

’t VlaaniAcbe volk past geene keten 
Wairt omschorst met leeuwenkracht. 
Zal ’t de grootheid nooit vergeten 
Van het vrije voorgeslacht.

I V9 REEKS. — INGENAAID 9 FR.
I 195 blz.
I I. De geldduivel, 322 blz.

2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6. De burgers van Barlingen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,
8. Levenslust, 378 bl2 .
9. Het goudland, 348 blz.

!0. Het ijzeren graf, 317 blz.
Vï* REEKS. — INGENAAID 10 FR.

3!6 blz.
1. Eenige bladzijden, uit het boek der 
natuur, 294 blz.

2 De kwaal des tijds, 28? b!
3. Moederliefde, 280 blz.
4. Batavia, 268 blz. n
5. De boerenkrijg, 307 biz.
6. Everard T’Serclaea, 2(54 blz.
7. Valentijn, 271 biz.
8. Geschiedenis mijner jeugd, 310 blz
9. De jonge dokter, 310 blz.

M .-Mw. jjj-Jby-itrearde Uitgaven 

VOLL hl) ïGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
Kiïoore b». i kb cler! in octavo-formaat

; Het volledig stel 58 boekdeelen,
I in eens genomen. 400 r.

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

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

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

4. Baas Ganzendonck, 142 bis
5. D« totaling, 149 blz.
5. De baanwachter, 126 blz.
7 Een« O t* m l  132bïz.
SL Wat eene moeder lijden kan : Rede

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

schilder wordt, 127 blz.
10. Eene welopgevoede dochter 

118 blz.

II* REEKS, INGENAAID S FR.
377 blz.

1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. ?«Ien*cnes3feJloed, 169 blz.
3. Eene verwarde zaak, 180 blz.
4. Een zeemanshuisgezin ; De dich
ter en zijn droombeeld; Eene uit
vinding des duivels, 166 blz.

5. De keus des barten, 170 b.lz.
, 6. De gierigaard, 164 blz.

7. Moeder Job, 167 blz.
8. Crasf Hugo van Craenhove,

172 bh'.9. De plaag der dorpeo, 175 blz.
10. U a s sn d it  Keesmens, 163 bLd.
11 f“--; ziekt«» der virbeeiding, 175 blz.
12. De twee vrienden? Rikke-tikke- 

tah, 171 blz.
13 E«n goed hart; Houten Clare,
Hl* REEKS.

183 blz.
INGENAAID 7 FR.

1. De arm« edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, Î97 blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 biz,
6. Koning Oriand; Blinde Rosa,
7. Gerechtigheid va« hertog Karei,
«> Üe rolnaézanger, 187 blz.

i 9. Schandevree*, 190 blz.
■ 10 Met wasson beeld, 255 blz.
; 11. Be oom van Felix Roobeek, 315 bïz

12. De schat van Felix Roobeek,

T o » n £ @ 8s ! i f k k * i r a

T E  KO ' P i?! B ?• ! vulk*- 

ve»heffing, O n  t. r a ijsst?■ >at, ' 4 
Aa i si ;

Prochievrijers,
Landelijk spel in 4 bedr. (11 h.
6 d. bijz.) 2e prijs «Noordstar», 
Staatspremie 12.00

Dorpsgezag, 3.50
Blijspel in 1 bedrijf (6 h. 4 d.)

J. Van de Steen. — In den Tempel, 
Tooneelstukje in 1 bedrijf 1 50 fr. 

Herman Van Overbeke. — Roeping, 
Drama in 3 bedrijven 7 50 fr
Fantazie in 1 bedrijf. Priis 5 fr. 

Jozef Boon. — Van een Nonnetje dat 
wonderen Balsem wou koópen, 

Een spel met een beetje droom en 
een beetje werkelijkheid in 1 bedrijf

Prijs 7 fr.
Paus Van Haegendonck, 3.50 

Tooneelstuk in 3 bedr., Staatspre
mie. Met dit stuk werd in 1922 ’t 
«Landjuweel» gewonnen (7h 3d.) 

Leentje uit ’t Hemelrijk, 2,50 
Blijspel in 1 bedrijf (3 h. 3 d ) 

De Zot,
Spel van bet erf in 3 bedr. Staats
premie (7 h. 1 d.)

The Golden River, 5,00
Tooneelspel in 4 bedr Stantspre- 
tuie (11 h. 3 d.)

Renier Ysabie. — Viva Christo Rev! 
Missiespel in 3 bedrijven, actueel en 
boeiend. — Spannende volkskunst.

15.00 fr.

PU
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Alle ware Vlamingen
abonneeren zich

op ons blad

S P R O E T E N

verdwijnen gewaaïcor^d door

J ’ Z f  Crème Splendid
-L  Prijs 12 fr.

T? koon Jfiaik apotheken.
Apotheek LALEMAN ie Iseghem.

(



Gij ailen die min of n.ecr onderhevig 
zijt aan Ivstkwalen : Bronchiet, Griep 
Asthsna, Ke •iontstHiop, H< esten, Ku 
chen en Flirmef, indien yn tot hiertoe 

alles beproef ? Ik bt zonder afdoend eff* kt te bekomen, indien £ ij hopeloos zijt en n»fsmoe- 
dig, • ergcet. niet dat er een middel is dat sind« 50 j^ren duizenden en duizenden hopeiooze 
geval en gerezen heeft. Neemt ook dit middel :

lopiislsem lïierün Mi Resina zi, igrisiiüëi!
Folgt d e j f o l l e d i g e  behandeling voor zes weken waarvan het r e g e lm a t ig  gebruik de d iepst ingaworteU 
ziekten uitroeit en g en e e s t ,  en aldus 't best voorbehoedmiddel is tegen de ter ing en zekere g eneesm ii

rtelde borst  eesmiddel van
(ISTHfflft

P R IJZ E N  : ï««4erZalf 17,51 fr., met Zalf 25 fr., Microbeupillen \IM fr., Maagdraak 21 fr., Behamtdijig m r  18 dagen 85 fr., Seri« vaa é wefca

Schrijft om Inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-SpecfaHst, 112, Wetsüaat, Brussel 
of wendt Ù rechtstreeks tot uw apotheker die U het gevraagde ra! b«orgea.

it.

l i e t  O u d  H ie r  t i e r
is gekend voor 8 Mll„

‘t gazondsts, kioekste, aanganaamsts

A .  L o iiw a e g e « ¥ e rs  i n e t e , C o rte m a rc k

P E C T O I D S
Overtreffen alle an d ere  zw arte  p iüakens t sgen den hoest !

Z I J  K O S T E N  E N K E L  4  F A  A N K  ! 

U W  A P O T H E K E R  H E E F T  E R  !
Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een frisse ie n o ii , een aangename adem.

ZORG DAT Q!J ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

M O N O
P O E D E R S

Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

Haofd- én Schele Hoofd pijn. Zenuwlijdan, 
Hsvifj® Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

OMDAT
W A . A . J R O M  ?
zijn de MONO POEDERS verkieslijk dan alle anders prociukten van gelijken aard ?

rij qnmiddelijk de hevige pijnen - stillen, 
zij aitijd genezen daar waar sUe andere geneesmiddelen mislukt 
zij de raai? nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geueesheeren voorgescbreven 

worden, om hUaae menigvuldige genezingen, zelts in de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunnen aangenamer! s-na^k, door de moailijkste 
personen gemakkelijk ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

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

tSBOBSm

Ioest aandachtig ! | Z  A N  N  E  KI N  S u i k e r b a k k e r s
Voor u v# elektrische isrichttag«n vaa'drljfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radloiiiBt#lling#n, wendt u tot ’t hais

HENRI 3IM0ENS-SCHACHT 
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van nieuwe en okasie motors.
/Ule iisratelliugaa Spoedige uitvoering
Inlichtingen en beschrijvingen zonder verbintenis 

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIERj
gezond, kloek natuurlijk

B r o u w e r i j  S t  L o u is
L, V S ftL E f lö E  LO O

Alleenverkoop voor Isegbam en omliggende :
S.M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

Allergunstigste prijzen voor herbergiers en koffiehuizen
Naring doen ars, zoekt uw  profijtJJ

De schoonste kinders....

zijn deze die dagelijks
gepoederd worden met

D U L C I O R  P O E I E R

D IS  V A U L E N D E  

Z I E K T E N  !

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

EEN ENKEL GENEESMIDDEL 
zult gij vinden da* doelmatig is tegen deze 

wreede kwaal

HET IS DE Poeder Epilepsia
P r i j s  : I O  f r a n k

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan allen die het go 2d gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 /aar duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den bereider
Apotheker yanüenbussche - M®en®n

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

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

Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

Artikelen voor St Niklaas, Paaschartikelen en Nieuwjaarsgeschenken.

Kruidenierswaran
Conserven, Specerijen, Chocolade, Dessert, Biscuits, Pralines, Fotdants, 

Suikers, Doopsuikers, C'iocolade in.reepen en in pakken.
Qroote keus yaa Spekkei, escence, acidulé, forré.

Eierkleursel voor broodbakkers.
In ’t groot SUIKERHANDEL in 't klein

B l j z o n d s r e  P r i j k e n  v o o r  V o o r t v e r k o o p e r s

M I N I S
B. Van Hyfte

Oent, Nederkeuter, 32 Gent
(dicht bij het Paleis van Justitie)

E IN D E  B A D S E IZ O E N
Nieuwe pianos, slechts eenige maanden 

In i uur gewe- st, met grooten afslpg 
te koop.
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TE VERKRIJGEN
in aile Iseghemsche Apotheken

OP DEfï KLUÏS8ERG
Wie den Kiuisberg bezoekt, late niet 

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

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

en keukens.
Stalling voor motos en velos koste

loos.
Eenig depot voor de streek van alle 

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

Verkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEVERE-MHTSE9TIIYT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Tro u w s  bediening Lags prijzen

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

ÜBNEEST A 1.1.ERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
a is lag , puisten, sp een , g em is  aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, g a l ,  sli jmen, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS Bij DEN UITVINDER

A p o th e k e r  V andenbusB ohe
4 9 ,  R U S E L S T R A ä T , 4 9 ,  MEENEN

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 ?Is uw water troebel oj te sterk gek leurd  Lij at gij aan jicht, heup oj 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 dat uwe 
Nieren, Blaas ©f Laver
ziekelijk zijn en gij zoohaast mogelijk uw toevlucht moet nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

Î
Daiila Pillen

EN
S am sam ’s  OlSebalssm

Oateihare gei Umschriften van ger.ezin 
gen, bekomen door het gebruik van deze 
wondere geneesmiddelen, rijn het beste 
bewijs dat rij aileen in staat ztja boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
genezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

Q0BDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe
sum üachsis on Maren

jji wendt u tot

gern, fihsüigre-supels
Roasslaerestr. 88, Iseghem

Magazijn van verlakt, aluminium en 
genike’eerd keukecgerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noi?en. — Grooie kens van vejlakte 
meoagerestoven '■’an de beste merken en 
buizestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gazinrichtingen Zink & Loodwsrk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Laat uwe Geidzakan  
varzorgen door de

Fondsenbaak
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRUT, 84 BRUSSEL
8 ijM e ? i: üiunrpsn & Ksririjft

Agentschappen :
Brugge, Crombeke, Poperinghe,Harelbeke, Mosskroen, Thielt.

Fondsenbaak maakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Handàsbank-Noordsîar.
Kapitaal en Reserven : SO.OÛO.OOO Irank

B IJH U IS  TE ISEGHEM  
R O E SE LA E RE STR A A T, 2 8

?
a b h

Waarom hoestan als BORSTPILLEN LALBMAN 
U radicaal genezen ?

Waarom koorst o! tandpijn lijden als CACHET
TEN KEPHIL die doen verdwijnen ?

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

Waarom zelf ziek of zuchtig zijn als U ter apotheek Laleman alles kunt verkrijgen om 0  ge 
zond te maken ?

{DUS VOOR1 ALLES NAAR DE

AiioM F M  Laleman
Brugstraat, 2 Iseghiiti

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize T ele fo on  03

Schoenntagazijn
R. iMAirgliMlanrpUs
Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote k^usvan mans-en vrouwschoenen 
30 i, h. goedkooper dan dè konkurectie.

O .k verkrijgbaar aan de voordseligste 
prijztjn : kinderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der beste merken.

D .veils, borstels, zeemveileo, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het huis gelast zich met herateiüugen.

E C Z E M A

huiduitslag, rood« vlekken, jeukingen, 
springende bandeo, haarworm bij klnde- i ren, genezen door het gebruik van

Cadeline-zeep
Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FAÜLiEZiEKEBOÜQ VOLKSDEUN)
oLsaisscfl nuts
Verzekert tegen

\mm
Ziekte 
Invaliditeit 
X-straleu 
Opereratie 
Geboorte 

i Sterfte
i En telt rïods m?er d*n 2000 'eden 

WEES OOK VOORUITZIENDE !

1 Drukkerij « Volksverheffing » Aalst.
! Onderwijsstraat, 14.

Joepie is soldaat
door P ol Varen s .

(3e V e r v o lg )
Joepie lag ai een uurtje wakker. Hij 

kon er echter moeilijk toe besluiten 
overeind te komen, en ’t was slechts 
na dat de sergeant hem barsch toe- 
gesinunvd had : «Et vous, vous dormez 
encore!», dat Joepie met verwilderde 
blikken recht sprong-, om voor de 
tweede maal de kaki-broek aan te 
trekken.

— Goe gesloape. Joepie?
— Ah! Witte, goeie morgen!... Wel 

’t was percies nie al te best joeng. ’t Es 
verdomme herd die stroêzak, ’k geloêf 
dat er hiel stokken in steken.

— Mijnen rug is percies gebroken... 
en dat oorkussen... ne kasseistiên en 
heit er nie oan.

Naast hen plooide er één de dekens 
en de lakens driemaal in de lengte en 
tweemaal in de breedte; de Witte zag 
het verwonderd aan, en zei :

— Ei! die ploêt dat allemoal oep... 
Joepie kijkt es...

Joepie zag op in de aangeduide rich
ting en na eenig oogenblikken te heb
ben toegekeken, riep hij tot dien ka
meraad :

— }•„/; b.- s!:^ da voc doen ^

— Ja, de sergeant heeft het me ge
zegd...

Joepie en de Witte zouden het dus 
ook maar opplooien, als de sergeant 
het zegde, dan moest het wel zoo zijn.

Daarna gingen ze zich beneden 
wasschen en toen ze daarmee klaar 
waren begonnen ze te ontbijten ; dien 
morgen moesten ze zich tevreden stel
len met het half brood van daags te 
voren of ten minste met hetgeen er 
nog van overschoot, want de meerder
heid had het reeds den vorigen avond 
aangesproken. Koffie kon men bene
den krijgen ; natuurlijk werd er daar 
ook gestampt en geduiveld om er aan 
te geraken.

Om half zeven was ’t patatten-jas- 
sen. Toen de sergeant beval de mes
sen te gaan halen en op de koer samen 
te komen werd er menig zuur gezicht 
getrokken; Joepie liet zoo dikwijls 
zijn« verdomme» hooren dat de Witte 
reeds tweemaal had opgemerkt : «Ge 
zijt zeker met aa link biên oat ’t bed 
gekomen vandaag».

Thuis was Joepie nochtans een eer
ste aardappelschillen, zoowel jongens 
als meisjes hielpen daaraan mede. ’t 
Was zelfs voor hem het aangenaamste

uurtje van den dag, wanneer ze ’s 
avonds moe van ’t veld waren terug 
gekerd en nadat de koeien waten be
steld en ’t avondeten verrobberd. ging 
het gansche gezin in kring zitten rond 
den grooten ketel. En terwijl de mes
sen duchtig spiralen daarstelden werd 
het leed en wel van den dag bespçÆEn.

Ook vertelde -vader dikwijls ;$(M.ike 
geschiedenissen uit den ouden tij^J his
tories van' spoken en zwarte katten, 
,?n  bokkenrijders en rooversbenden. 
Hij verhaalde echter liefst van den 
boerenkrijg ; het leefde als een over
levering in de familie dat vaders over
grootvader, 'Pist Van Roy, was aan
voerder geweest van.den troep uit hun. 
dorpj menig sanskulot had hij in ’t 
zand doen bijten...

— On n‘épluche plws ic i? !
Joepie verschrok... in zijn droomerij 

verzonken had hij den sergeant niet 
zien naderen ; hij gebaarde of het te
gen hem niet was en herbegon'vlijtig 
te schillen, al vloekende binnensmonds

Wanneer de laatste aardappel van 
den grond verdwenen was mochten ze 
en half uurtje rusten.

Rónd acht uur Was ’t alw eer verza
melen.

De rekruten stonden pas in rang 
toen de luitenant de koer kwam op.ee- 
trjppeld... met hoosaardige blikken 
nam hij het troepje in -oogenschouw.

De «schachten» stonden pal en on
beweeglijk.
■ Na wat gefezel met den sergeant 
begon deze laatste in ’t fransch uit te 
leggen waarin de ruststand bestaat ; 
de brusselsche korperaal moest weer

vertalen: «Oep het kommandement 
van «En place repos» moe-j-aaleze 
linke voet veujoet zette, en aale- han- 
nen oep aalezen bo-ëk croiseeren».

En na het nog een voor gedaan te 
hebben beval de sergeant: «En place 
repos!»

De helft kwam natuurlijk te laat.
— «Autant!» — «En place repos!»
Wanneer ze zoo een twintigtal kee- 

ren van schoudersrechtstand naar 
ruststand waren overgegaan, ging het 
toch al tamelijk goed.

De officier beval ten slotte zelf 
' eens... Daarop hi'eld ‘hij een kleine 
redevoering, in ’t Fransch natuurlijk, 
over de plichten van den soldaat

De Vlamingen die er niets van be
grepen luisterden schijnbaar zeer aan
dachtig. daarna kregen ze in ’t Neder- 

Jandsch wat ten gehoore in den vol
genden aard: «In ’t leger zijt ge alle
maal soldaten, en daarmee uit. Hier 
mag noch over politiek noch over taal
kwestie gesproken worden. Alleman 
is hier gelijk ! Degene die ik over die 
zaken mocht hooren spreken, zal ik 
weten te vinden...»

— «En place repos, garde vous!» 
en de onderrichting werd voortgezet.

Wat de Vlamingen over dat alleman 
is hier gelijk, dachten hoeft niet ge
zegd.

’s Middags na een nieuwen gedwon-
• gen «pic-nic» op de koer, ontving 
«ieder soldaat in dienst van ’t vader
land» nogmaals een half brood.

Het zou hun voorzeker van pas ko
men, had de luitenant gezegd, want 
,’s namiddigs vertrok men naar de gar- 
nizoenstad...

Om drie uur stond de gansche bende 
dan ook in slagorde op de koer. Ze 
waren geladen als muilezels en het 
zweet parelde op aller gelaat

De Julizon brandde in den hemel en 
de ijzeren helm drukte loodzwaar op 
het hoofd der jongens.

Daar klonk het «En avant 
marche!» en de bruine stoet stampte 
de poort uit...

De kleinsten .die aan den staart mar
cheerden konden weldra slechts met 
moeite volgen, velen liepen gebogen 
als'wilden ze steun zoeken tegen den 
zwaren ransel die hen op den rug hing. 
Er werd haast niet gesproken, niet 
opdat ze zich aan 't verbod vee! zou
den gestoord hebben, maar eenvoudig 
omdat ze niet en konden... de kloek- 
sten vonden echter telkens nog moed 
genoeg, om als er een of ander exem
plaar van ’t mooi geslacht passeerde, 
even in ’t geniep «pst, psst» te doen...

De weg scheen nog langer dan twee 
dagen te voren en toén het station in 
de verte zichtbaar werd slaakte me
nige borst een zucht van verlichting. 
Ook stonden ze geen twee minuten 
stil of de- valiezen werden op den 
grond gezét.

Eenige oogenblikken latei- mochten 
ze station binnen en namen ze plaats 
in den trein ; Joepie en de Witte v/aren 
samen.

Den ransel en .’t geweer wierpen ze 
boven in 't net en hunne reiszakken 
duwden ze oader de bank, en terwijl^ 
Joepie den ijzeren helm van zijn krul- 
lekop nam zei hij

— Verdomme, Witte, naa hem ik 
gezwiêt. Die kask is me toch zoê

zwoar en da geweir drukt oep aa 
schaavers dat ’t verschrikkelijk es, en 
meteen bracht hij de linkerhand aan 
de rechter schouder, om te crtiderzoe- 
ken hoeverre en hoe hard het nog pijn 
deed, mijne sac-de-vijoage, ei me per- 
tang nog ’t miest van al g ’ambeteerd, 
ging Joepie verder, dat es altijd ’t ge
wicht van iêne kant en dat droagt zoê 
moeilijk.

De Witte die blijkbaar de zaken zoo 
zwart niet in zag, antwoordde :

— Joa, Joepie, \va wilder oan doen, 
we zullen moar verduldig ons kroas 
droagen, onze pastoer zeit dat oêk al
tijd.

De trein ging aan ’t rollen. . en de 
schachten aan 't zingen.

’t Was misschien Wel niet uit pure 
pret, maar allen w'aren er van over
tuigd, dat soldaten , in een trein ge
woonlijk. zingen, waarom zouden zij 
uitzondering maken.

Al de laatste en voorlaatste nieuwe 
dansaria’s werden uitgekraaid. De 
Walen zongen de woorden en de Vla
mingen akkompagneerden met tra-la- 
la-la... Het dansrepertorium geraakte 
ecter uitgeput en toen kwamen de 
Vlamingen met hunne liederen voor de 
pinnen. Of ze veel beteekenden laat ik 
oordeelen, hoor maar:

«Een en twintig, twee en twintig, 
drij en vier en vijf en zes en tw intig;

Zeven en twintig, acht en twintig, 
negen en twintig, de-ertig.

Toujours, toujours ma mère, ma 
mère

Toujours, toujours ma mère l ’amour.

( ’t Vervolg).


