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Weg met de Militaire Wetsontwerpen
De katholieke Vlaamsche Kamergroep zal de wetsontwerpen stemmen. De Standaard van 2 8  Juni roemt erop, de re

geering en M. Jaspar trouw te hebben gediend. 
Ze vragen een klein koeksken om mede voor hun kiezers te komen.

Alle bewuste Vlamingen en Demokraten zullen walgen van zooveel platheid 
en lafheid!

Aan Van Cauwelaert
die de militaire wetsvoorstellen gaat stemmen

Van Cauw elaert,
Als ik u aan het w erk zie, ben ik g e 

neigd om een zeker respect te k rijgen  
voor dames die alleen hun lijf  veil b ie
den.

Ik zal n iet zoeken naar een term , die 
al de gevoelens resum eert die uw  g e 
drag  bij ons opwekt : ik  weet toch dat 
er geen bestaat die al de verachting 
kan bevatten die we voor u voelen.

W ant uw geval is anders, Van Cau
w elaert, dan het. geval van een Baels,

Baels is nooit een oprechte flamin
gant gew eest, verm its zijn fam ilie ver- 
franscht is ; die behoort tot het zoodje 
dat oin er te komen gecoquetteerd 
heeft met het flam ingantisme.

U w geval is ook anders dan dat van 
een Poullet, van een Carnoy : min of 
meer V laam schgezinde Waalsehe B el
gen. - . -

M aar g ij, Van C auw elaert, g ij z ijt 
w aar lijk  flam ingant gew eest : uw
Vlaam sche overtu iging  was geen fa 
çade, w aarach ter g ij uw fransk iljon is
me schuil hield.

W at in ons nu leeft, dat heeft in u 
geleefd.

Ik stond mee onder uw venster op de 
Naamsche Vesten te Leuven, toen de 
studenten in 1912 U  kwam en geluk  
wenschen met uwe verk iezing tot 
volksvertegenwoordiger.

W at g ij toen tot ons hebt gezegd, ge 
meende dat met de volheid van uw 
overtu iging.

W ij voelden het aan de k lank van uw 
stem dat het u meenens was.

W ij weten dat g ij V laam sch spreekt 
met uw vrouw en met uw kinderen.

Ge stam t uit den Vlaamschen buiten, 
g ij werd opgevoed door de Vlaam sche 
studentenbeweging en had iemand 
voor tw in tig  ja a r  U uw eigen ged rag  
getoond in dit ja a r  1928, g ij zoudt g e 
bloosd hebben over u eigen zelven.

Van C auw elaert, w ij hebben U lief 
gehad.

Op het college lazen we uwe verhan
delingen en voordrachten, in de va- 
cantie g ingen we uren ver om u te 
hooren.

Dweepzieke jongelieden hebben we 
m et U gedw eept en op uw w'oord zou
den we zingend den dood zijn inge
gaan.

L ang heeft die taa ie  liefde in ons g e 
worsteld tegen het nuchter begrijpen 
der feiten.

Gij zelf hebt onmeedoogend de ver- 
eering, die we voor U voelden, dood- 
getrappeld in het slijk .

W e hebben die liefde, die vereering 
verdedigd zoo lang "het eenigszins 
kon.

W e lazen de beschuldigingen door 
René De Clercq gedurende den oor
log tegen U uitgebracht in zijn  bro
chure : « H avere tegen Vlaanderen », 
en we geloofden hem niet.

W ij waren activisten en toch geloof
den we in de goede trouw  van den 
passiv ist Van Cauw elaert.

En na den wapenstilstand geloofden 
we nog in U  : m aar g ij, g ij hebt met 
eigen handen onze vereering voor U 
gew urgd .

Zoolang er eenige verontschuldiging 
voor uw ged rag  te  ontdekken was, 
hebben we die gezocht met nooit fa
lende zorg.

M aar g ij w aart sterker in uw  zelf- 
bevuilig ing, dan w ij in onzen ijver 
om U w it te wasschen.

Gij hebt onze liefde en onze ver
eering overwonnen.

Zoo ver hebt g ij het gedreven, Van 
C auw elaert, dat we U n iet eens kun
nen haten.

V erachting is in de p laats getreden 
van vereering.

W e verachten U  omdat g ij uw over
tu ig ing  hebt verloochend om het la a g 
ste motief, dat denkbaar is.

W e herhalen het : Van Poullet aan 
vaarden we elk verraad  tegen V laan

deren, omdat Poullet geen V lam ing is, 
m aar een Belg.

Al uw  phraseologie kan U, noch ons 
bedriegen.

In de grond van uw hart, Van Cau
w elaert, z ijt g ij even w ein ig  B elg  als 
w ij.

A ls morgen V laanderen in lu ister 
van zelfstandigheid prijk te , zou uw 
hart als ons hart van vreugde kloppen.

Gij z ijt geen Belg, omdat een be
w uste V lam ing geen B elg  kan zijn.

W ij hebben lang uw lafheden, uwe 
verloocheningen verontschuldigd door 
uw  gebrek aan m annelijke w ils- en 
durfkracht.

M aar g ij z ijt zoo diep gezonken, 
dat ook die verontschuldiging ons niet j 
meer kon voldoen.

M.a±_vi-gCTj-ln 7'jn  tr>t Hf» Itiatetj»

De minimalistische 
knechten

zijn zou die beide kw esties op de lange 
baan te laten schuiven en dat het ook 

! onredelijk en onverdiend zijn zou, de 
’ vertegenw oordigers van de landbou-

verk laririg  van uw verraad  gekomen, 
m aar g ij zelf, Van C auw elaert, hebt 
ons verplicht die verk laring  te  aan 
vaarden.

Gij weet, dat w at ge  nu g a a t  doen 
m onsterachtig is.

De daad, die ge nu g a a t plegen, is 
zoo weerzinwekend laag , dat ze al uw 
andere laagheden in de schaduw stelt.

H ier gaa t het niet om een taa lw et, 
om een stuk sanctie, om een derde 
of om een tw ee derden van een hooge- 
school.

Het g aa t nu om iets veel heiligers 
dan taal.

Gij w eet dat het m ilita ire w etsvoor
stel van de regeering  het bloed van 
onze V laam sche kinderen verpandt, 
verpandt aan den erfvijand van V laan
deren, aan den historischen vijand van 
V laanderen door de eeuwen heen, aan 
F rankrijk .

F ran krijk  heeft ons bloed noodig, 
het bloed van onze kinderen om zijne, 
ook voor V laanderen noodlottige, 
opperheerschappij over W est-Europa 
te bestendigen.

Zonder Vlaanderens hulp zijn de 40 
millioen van F ran krijk  op den duur 
n iet opgewassen tegen de 60 millioen 
van Duitschland.

F ran krijk  kan ons niet missen.
U it dezen nood van F ran krijk  kon 

voor V laanderen de vrijheid , de zelf
standigheid geboren worden.

W at heeft V laanderen noodig om 
zijn w il, zijn herlevende w il in B elgië 
tot geld ing te brengen ?

Georganiseerde macht.
W at kan aan V laanderen beter die 

macht schenken, dan Vlaam sche le 
gerd iv isies ?

Tien ja a r  V laam sche legerd iv isies 
en heel Vlaanderen is bewust niet a l
leen van zijn recht, m aar van zijn 
macht.

T ien ja a r  V laam sche legerd iv isies 
en de franskiljonsche hegemonie in 
V laanderen behoort voor goed tot het 
verleden.

Van Cauwrelaert, uw  penneknechten 
laat g ij schrijven dat w ij, nationalis
ten, de wonde van V laanderen bloe
dend w illen houden.

Tien ja a r  V laam sche legerd iv isies 
en de bloedende wonde is toegegroeid 
en genezen.

En g ij, Van C auw elaert, met acht 
man van de Kath. VI. Rechterzijde, 
g ij met acht man kunt dat wonder in 
V laanderen verw ezenlijken.

En ge doet het niet.
W e maken ons geen illusies, ge zult 

het niet doen.
Och ! U w votum tegen  het te  berde 

brengen van am nestie is een k le in ig 
heid in verge lijk ing  met de goedkeu
ring die ge g aa t verleenen aan de m i
lita ire  wetsvoorstellen van de regee
ring.

Ge g aa t het bloed van onze kinde
ren, ook van m ijne kinderen v ers ja 
cheren.

Ge gaa t beletten dat V laanderen 
van het Fransche wapen een Vlaam sch 
wapen m aakt, een wapen sterk  genoeg

Hoe diep zs gevallen zijn

In De Standaard van Donderdag 28 
Juni 1.1. verscheen er op de plaats van 
het hoofdartikel een tamelijk uitvoe
rige nota over de politiek van den dag.

Die nota komt zeker niet van de 
redactie, de officieele allure ervan laat 
ons toe te veronderstellen dat ze af
komstig is van den secretaris van den 
Kath. VI. Kamergroep.

W e drukken er het belangrijkste 
stuk van over en onderlijnen hier en 
daar iets :

Twee punten staan  op de dagorde . 
der Kamer sedert ja re n : de Pacht- 
kw estie en het A m nestievraagstuk . 
Sedert enkele dagen is daarbij geko
men het legervraagstuk  w aarvan de 
R egeering  de spoedige oplossing 
wenscht. Het schijnt wel dat slechts

4nff- uk
schien vrijw el hevige besprekingen 
moet aan leid ing geven. De pachtkwes- 
tie  werd reeds herhaalde malen breed
voerig besproken en ’t is voldoende dat 
de regeering, DIE HARE M EER
DERHEID VAST IN HANDEN 
HEEFT, den wil u itd iukke de pacht
w et, zooals ze door den Senaat werd 
gestem d, in de Kamer zonder w ijz i
g ingen te doen aannemen, om die zaak 
in ééne z itting  haar beslag  te  geven. 
Het is beschamend voor het Belgisch 
Parlem ent dat het zich onbekwaam 
heeft getoond derge lijke  belangrijke 
w et te stemmen als men ziet dat de 
Fransche Kamer en Senaat de Stabi- 
lisatie-ontw erpen der R egeering , in 
één dag hebben besproken en goed
gekeurd. DAT DE REGEERING 
HIER DUS KLAAR EN DTJIDFIJTK 
HAREN W IL  UITDRUKKE dat de 
heer Jasp ar w ien het niet aan krach t
dadigheid m angelt en de heer Baels, 
in w ien de landbouwers zooveel ver
diend vertrouwen hebben gesteld , het 
Senaatsontw erp tot het hunne maken 
en het grof manoeuver der Socialisten 
en Fronters beantwoorden MET HET 
DOOR DE EENSGEZINDE KATHO
LIEKE EN LIBE RALE P A R T IE N , 
ONMIDDELLIJK EN ZONDER 
VERDERE BESPREKING TE DOEN 
STEMMEN.

W at het A m nestievraagstuk betreft, 
het is onbetw istbaar dat het gansche 
Vlaam sche land wenscht dat er r.iel 
langer mede worde getalm d. M aar is 
het wel noodig a l die oude geschiede
nissen w eer op te rakelen  tot grr'ot 
genoegen van de oppositie? Dat de 
heeren Jasp ar en Janson die persoon
lijk  zeer goed gesteld  schijnen en 
vroeger herhaalde malen GENADE- 
MAATREGELS in ’t vooruitzicht 
hebben gesteld  de «geste»  doen die 
ze sedert lang wenschen te doen cn 
die iedereen sedert maanden ver
wacht. DE AM N ESTIEK W EST1E 
VERVALT DAARDOOR VAN ZEI.F 
en dan b lijft enkel de legerkw estie  die 
ook, m its tegem oetkom ingen onder 
taalopzicht, n iet zoo m oeilijk  moet 
zijn om op te lossen.

Die k laarheid  en beslistheid zal, zoo 
hopen we, er dezen nam iddag komen. 
De heer Jasp ar is te verstand ig en 
heeft te veel politiek doorzicht om 
niet te beseffen dat het van w ege de 
regeering  een onvergeeflijke m isdag

om er onze vrijheid en onze zelfstan
digheid mee te veroveren.

Dat is het sm erigste verraad  dat ge 
plegen g aa t sedert ge in 1912 naar het 
Belgisch Parlem ent z ijt gegaan .

Van Cauw’e laert in 1912 woonde g ij 
in een nederig burgershuis op de 
Naamsche Vesten te Leuven.

Nu woont ge te  Antwerpen in een 
trotsch heerenhuis.

W e weten waarom  ge datgene ver
raadt w at ge in uw hart nog voelt de 
waarheid te wezen.

Van Cauw elaert, we verachten U.
A. D’HAESE.

I w ers en de katholieke V laamsche Ka
merleden DIE DE REGEER LMG 

! TROUW HEBBEN GEDIEND EN 
1 GESTEUND EN ZICH DAARDOOR 

VEEL MISNOEGEN OP DEN HALS 
HEBBEN GEHAALD, MET LEDI
GE HANDEN IN VERLOF TE STU- 

; . REN.

Veel commentaar behoeft dit plat 
stukje van de «trouwe dienaars» van 
den krachtdadigen heer Jaspar niet.

Ze zullen dus de pachtwet stemmen 
lijk de Senaat die verknoeid heeft.

Dat is één.
Ze zullen de militaire wetsontwer- 

: pen stemmen, «mits tegemoetkomin
gen onder taalopzicht».

Dat is twee.
En dan blijft de amnestiekwestie.
Het nemen van een paar genade- 

maai regels zou dus volstaan om de
~Jg f i tlï gSl UiH.w e s i.ly  "VÄ11 ic ïX  IC dovi ï — ■ 

vallen.
Daar begrijpen we waarlijk het eer

ste woord niet van.
W ij dachten dat er een grondig ver

schil bestond tusschen genade en am
nestie.

Herhaaldelijk heeft de Kath. VI. 
Landsbond op dit verschil met nadruk 
gewezen en verklaard dat hij geen 
vrede zou nemen met genade, maar 
amnestie eischte.

Nu blijkt het dat de genademaat- 
regels van Jaspar-Janson de amnestie
kwestie zouden oplossen.

Het is zoo fantastiek, dat we voor
alsnog aan dit nieuwe verraad niet 
kunnen gelooven.

Misschien brengt de Kamerzitting 
van heden Donderdag 28 Juni eenig 
uitsluitsel.

JP R A  A T JJE
Het Belgisch gevecht om het Leu- 

vensche opschrift op de un iversite its
bibliotheek am useert me gew eld ig  

! sedert vele wTeken. D aar is een trag i- 
' comedie over te schrijven die leuk 

zou zijn.
Onze lezers kennen gew is de g e 

schiedenis, w ant de heele Brusselsche 
pers is er mee begaan, en de katho lie
ke Belgische pers zit er zelfs gew el- 

t d ig mee verlegen.
j In de dagen der g lo rierijke  oorlogs- 
j ziekte had men dus gezw oren op liet 
' bibliotheeksgebouw een opschrift te 
i doen p laatsen  w aarin  de furor Teuto- 

iiicus (D uitsche fu rie ), voor eeuw ig 
zou geschandvlekt worden, m aar na 
tien ja a r  zijn er zelfs in Belgisch-pa- 
trio tieke middens al menschen die vin
den dat het nu al schikken kan.

De rector Ladeuze heeft dus bevel 
gekregen  het opschrift n iet te laten 
aanbrengen.

Furor Teutonicus wordt als kw et
send aangezien voor het Duitsche 
volk. De «F uria  francese» is wel niet 
beleedigend voor het Fransche volk 
waarom  zou de «furor Teutonicus-» 
het dan wel zijn voor het Duitsche of 
moeten we aannemen dat de gezind
heid die spreekt uit de lap idaire phrase 
van een van Barbusse’s helden nog 
a ltijd  bestaat : «Guillaume (W illem
II) est une bête puante, mais Napo
léon est un grand homme»?

Nu tot daar toe. Dus de rector mocht 
het opschrift n iet laten plaatsen, m aar 
in p laats van nu den eenvoudigen 
moed te hebben om de w are reden te 

i bekennen waarom  het opschrift moest 
wegblijven, nam de rector en zijn 

j secretaris Vander Essen hun toevlucht 
1 to t een echt Belgische hypocrisie : 

«H et opschrift werd wreggelaten  om- 
j dat het latijn , w aarin  het gesteld  was, 
' n iet door den beugel kon. Het wras 

keuken latijn».

Als men in B elgië nog kan lachen, 
he ?

Nu de patriotten van «Souvenez- 
vous» en «NVnibliez-jamais» die w il
len ook niet afgeven : keukenlatijn  of 
C iceroniaanscli L atijn , het opschrift 
moest er op, die kop die moest er op.

Ze slaagden er in den A m erikaan- 
schen architect, W arren , op hun hand 
te krijgen  — zou die W arren  soms 
fam ilie zijn van den in Leuvensche 
studentenkringen zeer populairen P a
ter W arren? — en nu g ing  het spel op 
den wagen. W arren  zwoer mee : «Die 
kop die moet er op» en hij haalde er 
de schim bij van K ardinaal M ercier en 
’t lijf van den ballonvaarder en beeld
houwer P ierre De Soete, zoo een echt 
Brusselsch kieken ; en de schim zw eeg, 
m aar P ierre zwoer ook: «Die kop, die 
kop die moet er op».

En De Soete haalde er de Brussel- 
sche fascistenvriend H uysm ans bij, 
liberaal senator en advokaat, m aar L a
deuze, de rector, haalde er de policie 
bij en nu bewerken de beide partijen 
m ekaar met processen-verbaal en
J v u n u c i u u  rH tü fa —rWr-f 1, r . - - r, ry ->

En w ij, w ij zitten als T ertius gau- 
dens op die franskiljonsche boksmatch 
te k ijken  en we verkneukelen ons bij 
eiken sw ing, bij eiken upper of under
cut want g e lijk  wie van de twee en- 
caisseert, 't is toch een vijand die en- 
caisseert.

En dat brengt mij aan de zedeles 
van dit geval.

Als w ij zooveel plezier beleven aan 
het feit dat de franskiljons bakeleien 
en plukharen, dan mogen w ij aanne
men dat de franskiljons evenveel pret 
hebben als w ij nationalisten m ekaars 
neuzen tot bloed slaan.

Nu ik vind het zonde zooveel leute 
aan onze vijanden te bezorgen en ik 
m aak het vast voornemen voortaan 
als ik met een nationalist w at u it te 
vechten heb dat niet meer in ’t open
baar te doen.

Als er zoo w at is, dan brengen we 
dat zaak je in orde achter gesloten 
blinden en deuren : we kalefateren
daar m ekaar eens naar hartelust, m aar 
we brengen dan ons kleeren in orde, 
wasschen desnoods het bloed af, 
schminken de blauwe plekken w eg en 
komen beleefd koutend met m ekaar 
buiten.

M aar in ’t openbaar zijn we vrien
den, al was ’t alleen om de fransk il
jons het plezier niet te gunnen dat w ij 
nu beleven aan hun «furor belgicus» 
ofte opschriftenrelletjes.

T IJL .

Uit onzen Pijlkoker
Helaas ! al te waar.
P allie ter geeft er in zijn laatste  

nummer een franskiljonsche Jezu ie t 
V£n langs die het S t Ignatius-gestich t 
te Antwerpen onveilig m aakt, en be
slu it :

«De bevoorrechte positie, welke pa
ters en nonnen in dit land bekleeden, 
hebben zij te danken aan het katho
lieke Vlaam sche volk, en die bevoor
rechte positie m isbruiken zij nu reeds 
honderd ja a r  lang, om op dat zelfde 
katholieke V laamsche volk te spuwen 
en het zooveel te benadeelen».

Tot weerziens, Pallieter.
Het moedige spotblad «P a llie ter»  

w aaru it we hierboven hebben gec i-j 
teerd «zal wegens onvoorziene om
standigheden, half Jun i worden g e 
schorst».

De redactie m eld t: «W ij kunnen
thans nog niet zeggen wanneer hij 
opnieuw zal verschijnen. A lleen d it: 
de nieuwe «P a llie te r»  zal geheel en 
al hervormd en veranderd voor de 
pinnen komen».

W e hopen dat dit w aar zal wezen 
want jaren lang  heeft P allieter ons

elke week over veel Belgisch onrecht 
en V laamsche lafheid gewroken.

In zijn afscheidspeech zegt Pallie- 
ter-zelf het volgende :

En nu, adieu.
Of liev er : tot weerziens.
P allieter, eerste reeks, werd vooraf

gegaan  van veel voorbereiding die het 
succes m ogelijk  m aakte.

M et dezelfde nauwgezetheid zal 
P allieter, tweede reeks, de P a llie ter 
van de nieuwe formule worden in- 
eengestoken.

In zekere kringen zal er vreugde en 
verlichting zijn bij het onderbreken 
van onzen arbeid. Voorzichtig aan ! 
W ij zeggen het B eatrys n a : «Ik  ga 
m aar ik kom w eer». En aan onze 
trouwe vrienden van g isteren  en a ltijd  
zeggen w ij : «Houdt u kloek, b lijft on 
bij, hebt een beetje geduld. 
sch ijn lijk  nog zijn wij te rug  bv u voor 
de eventueel« am nestie».

Ze maken stukken.
Elders in dit-blad m aakt onze mede-

AVtlTKCr r  lj I 7. Kfl—rTTrii 1 i j 1 ntrru- ~Aâ> Ïnf j-
denten te Leuven verw ekt rond het 
opschrift op de universiteitsb ib lio
theek.

Verleden W oensdag nu werden er 
na een patriotisch banket stukken g e 
m aak t: de p ilasters aan de «Locarnis- 
tische» balustrade werden door Leu
vensche patriotten verbrijzeld.

De geeste lijke  overheid heeft in 
B elgië sedert den wapenstilstand zoo 
ijverig  het patriotism e gesteund dat 
we nu niet zonder leedverm aak be
merken dat ze door die aan haar boe
zem gekoesterde slang nu ook gebeten 
wordt.

 ̂Ons doet het ook plezier dat de 
V laamsche studenten M gr. Ladeuze 
nu zelf zijn plan laten trekken  in deze 
ophefmakende «B ata lje».

Zetbaas Jaspar i t  bij zijn opperbaa* 
verslag gaan geven.

W oensdag is de Belgische Jasp ar 
bij Poincaré gew eest.

Het B elga-telegram  m eldt: «H et 
onderhoudt nam een uur in beslag. 
Beide Eerste M inisters hebben een 
overzicht genomen van de v raagstuk 
ken die tevens F ran krijk  en B elg ië 
aangaan, welke overigens heel ta lr ijk  
zijn en waarvan de voornaamste de 
handels- en nijverheidsbetrekingen 
betreffen, alsmede het militair vraag
stuk, de Koloniale v raagstukken  en 
ook de financiën».

is  dat du idelijk? Jasp ar is dus aan 
zijn m eester Poincaré u itleg  gaan  g e 
ven over den stand van de onderhan- 
delingen met de kath. «V lam ingen».

H ij zal aan Poincaré verheugend 
nieuws hebben kunnen melden en we 
hopen wel dat de h.h. Van Isacker. 
B lavier, Vindevogel ende andere d ier
ge lijk e  w eldra evengoed als N euray, 
met trots zulen kunnen w ijzen op een 
lin tje van de Legion d’honneur.

Intusschen bew ijzen zulke «g e 
sprekken» de zelfstandigheid van 
B elgië !

Onwaardig defaitisme.
De Belgische held «Thieffry» advo

kaat en luchtschipper is plots weerom 
opgestegen om naar Congo te vliegen 
en hij heeft na een vlucht van 230 
Km. zijn reis weerom moeten onder
breken.

Verder dan F ran krijk  schijnen die 
zelfstandige Belgen niet te geraken.

• ui Standaard-redacteur die voor 
zijn blad dat n ieuw tje heeft k laar  g e 
m aakt is zeer ondeugend gew eest Hii 
sch rijft : ‘

"Het zal eiken gewonen sterveling  
wel zonderling aandoen dat Thieffrv 
ju is t den D insdag morgen heeft geko 
zen voor zijn vertrek , wanneer de 
weertoestand toch als to taal g ew ij
zigd moest zijn aangekondigd en na
dat hij de dagen tevoren zoo'n pracht 
van n weer had gehad.

\\ at beteekent deze insinuatie tegen 
de eer van een Belgisch held?
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Rond de Pachtwet
De heer Van Dievoet tegen den Pachltermijn van negen jare « 
De dubbelzinnige houding van den Belgischen Boerenbond \ W

Op 8 Jun i 1928 werd aan de K a
merleden het verslag  over het w ets
ontwerp betreffende de pachtwet, na
mens de m iddenafdeeling u itgebracht 
door den heer Van Dievoet, volksver
tegenw oordiger van den Boerenbond 
voor het arrondissem ent B russel, ter 
hand gesteld .

E lkeen herinnert zich hoe op 27 
April 1927, de Kamer met 79 stemmen 
tegen 63 en 6 onthoudingen den duur 
van den pachtterm ijn  op 9 ja a r  vast- 
stelde.

A l de Staatskatho lieken , waaronder 
de vo lksvertegenw oordigers van den 
Boerenbond, m itsgaders enkele libe
ralen  stemden tegen  de 9 jaar .

In dezelfde z itting  werd het recht 
voor den huurder na 3, 6 of 9 ja a r  op 
te  zeggen, met 67 stemmen tegen 65 
en 5 onthoudingen verworpen.

Onder de tegenstem m ers vinden wc 
nogm aals al dc vo lksvertegenw oordi
gers van den B. Boerenbond.

Op 5 M ei 1927 werd het gestem de 
w etsontw erp overgem aakt aan den 

çnaat die er eerst op 13 December 
ov^vptem de en onder andere w ijz i- 
g in g e n S s ^  pachtterm ijn  van 9 ja a r  
verw ierp e n t ^ ^ J a a r  bracht.

H et w etsontw erp kjvam  toen op
nieuw naar de Kam er w aar het in de 
afdeelingen en m iddensecties werd be
sproken. M et 4  a temmen tegen <5 werd 
door de middensectie den term ijn  van 
9 ja a r  opnieuw aangenomen. Een voor
ste l gedaan om de bespreking van het 
ontwerp opnieuw te beginnen in de 
Kamer, op W oensdag 13 Jun i werd 
m et 83 stemmen tegen 72 verworpen.

Nogmaals vinden w ij onder dc 83 
tegenstem m ers al de S taa tskatho lie
ken (de Boerenbonders inclu is) alsook 
de liberalen.

B ij het verslag  opgem aakt door den 
heer Van Dievoet heeft deze laatste  
eene nota gevoegd w aarb ij hij den 
pachtterm ijn  van 9 ja a r  bekam pt. De 
argum enten door den heer Van Die
voet aangehaald  in dit betoog tegen 
den pachtterm ijn  van 9 ja a r  houden 
geen steek.

Lees liever w aarm ee de heer Van 
Dievoet voor den dag komt :

1 . W ij moeten, in de eerste p laats,, 
to t een u its lag  komen. Een eerste 
m aal heeft de Kam er de pacht van 
negen ja a r  aangenomen, en de Senaat 
de pacht van drie jaar . H andhaaft de 
Kam er haar standpunt, dan kan het 
conflict blijven duren en gansch de 
hervorm ing in gevaar brengen ...

Buitengewoon sterk , n ietw aar.
Omdat de meerderheid van den S e 

naat, voor een groot gedeelte saam- 
gesteld  uit mannen met een langen 
naam en waaronder geen huurders t<. 
vinden zijn , de 9 ja a r  pacht verwerpen 
heeft de m eerderheid der Kam er maa- 
van haar standpunt af te zien.

Dat het gering  verschil van 16 stem 
men, ten gunste der 9 ja a r  in de K a
mer, de tegenstanders ervan <n R a.ner 
en Senaat de gedachte ingeeft dat de 
p artijgangers der 9 ja a r  het zouden 
kunnen opgeven, m et hel oog >p liet 
in gevaar stellen  der andere gunstige 
w ijz ig ingen  door de pachtwet ver
overd, en dat ze die gedachte tot een 
argum ent om werken, l ijk t  ons erg op 
«chantage». W ij kunnen daarop ant
woorden: H et is de schuld niet der 
p artijgangers van de 9 ja a r , dat het 
verschil ten gunste dezer w ijz ig ing , 
enkel 16 stemmen bedraagt. Hadden al 
de vertegenw oordigers van den Boe- 
Boerenbond en de kristene dem ocra
tie zich voor de 9 ja a r  u itgesproken, 
met recht voor den huurder na 3 of 
6 ja a r  opzeg te m eger doen, dan zou 
het ontwerp met eene verplet.erende 
meerderheid naar het S e n a .t  ? i:n  
overgem aakt (ongeveer ’ 09 s im m e n  
tegen een d ertig ta l op 27 4-27 althans) 
en zouden de vroede hae?en '•’■an dfii 
Senaat zelfs de kleine berekening

niet hebben gem aakt, die nu a ls vo
gelschrik  door den hear Van Dievoet 
c-pgedischt wordt.

2. « Onderstellen #ij du, zegt de hee> 
Van Dievoet, dat de Senaat zich ter 
slotte aansluit bij de pacht van negei 
jaar. Zal die hervorming den pachter 
enkel voordeal bijbrengen ?  Ja , zoo h' 
den pacht krijgt tegen een zeer gematig
den prijs. Neen, zoo de pacht hem alleen 
wordt toegestaan tegen een hoogen prijs. 
En het laat geen twijfal (sic) dat he 
laatste geval zich voor vele pachters zal 
voordoen. *

Daar tegenover stellen wij dat di- 
hooge prijzen evengoed door schraap
zuchtige verhuurders kunnen worde' 
verelscht wanneer het pachten geldt van 
drie jaar en niemand den pachter ka 
verplichten onaanneemlijke voorwaarden 
te aanvaarden.

En om dit euvel te verminderen en weg 
te nemen, heeft de heer Van Dievoet 
zijne vrienden maar aan te zetten, voor 
de bepaling te stemmen die aan den huur
der het recht verschaft na 3 of 6 jaar op 
te zeggen.

3. Als derde en laatste argument 
discht de heer Van Dievoet ons het vol
gende op :

< Eukele maanden geleden had een 
cigcuaai een groot getal pactiten te ver
nieuwen : hij stelde een gematigden prijs, 
liet de pachters de keuze tusschen eene 
pacht van 9 ja a r  en eene pacht van 3 
jaa r . Allen zonder uitzondering kozen de 
pacht van 3 jaar . »

ÜTegenover deze zoutelooze grap van 
den heer Van Dievoet stellen wij eene 
andere die een eigenaar, tegenstander 
der pachten van 9 jaar , in ons bijzijn 
ophaalde :

< Ik heb 62 huurlingen, die van mij 
land huren zonder pachtkontrakt. Deze 
62 huurlingen hebben allen eene verkla
ring onderteekend, waarbij zij de mee- 
ning nitdrukken, dat er geene nieuwe 
pachtwet noodig is. »

De verklaring was echt en de handtee- 
kens ook. Natuurlijk, wie de verklaring 
biet onderteekende kreeg opslag of was 
zijn land kwijt.

De heer Van Dievoet zal er o. i. wat 
anders moeten op vinden om zijne hou 
ding goed te praten bij de overgroote 
meerderheid der landbouwers, die den 
verplichten pachttermijn van 9 jaar , mits 
recht van opzeg voor den huurder na 3 
of 6 jaar, wenschen in eenen wettekst te 
?ien omzetten.

De Waalsche landbouwersvereeniging 
U P. A. en de Vlaamsche landbouwers 
vrereenlging « Redt U Zelve * spraker 
zich ui; voor den pachttermijn van 9 jaar.

Vanwege den Belgischen Boerenbond 
dja we nog niet juist te weet gekomen 
of hij er VOOR of TEQEN is !

De overgroote meerderheid althans 
der leden van den Belgischen Boeren 
bond steken het achter stoelen noch ban
ken dat zij de 9 jaar verkiezen boven 3

Wat belet dan de leiding uitspraak te 
doen ?  S . D.

De Handelsbank
biedt U baar voordeeligste plaatsingen aan, ge
waarborgd door den sterken Bankgroep HAN
DELSBANK, FONDSENBANK en NOORDSTAR 
met een gezamenlijk kapitaal en reserven van 
ruim ZESTIG  M ILJOEN.

KASBONS 6 maanden op naam of aan drager 
6 t. h. bruto of 5,101. h. netto.

KASBONS 3 maanden op naam of aan drager 
5,50 t. b. bruto of 4,501/4 t. h. netto.

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

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

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

Bereidt overal en met zorg
de 11 Juli-herdenking voor

Hei Schandaal der
Beursspeculatie

W e hebben hier in ons blad herhaal
delijk  onze lezers gew aarschuw d te 
gen de speculatiewoede.

De laatste  paar weken hebben vele 
slachtoffers van de speculatiedrift een 
duchtige emmer koud w ater over den 
kop gekregen . De kranten beginnen 
reeds zelfmoorden te melden van g e 
rumoerde speculatiegekken.

W e kennen er in onze onmiddellijke 
om geving tientallen  die op enkele da
gen tijds niet alleen hun m irifïeke 
w insten hebben verloren van de laatste  
maanden m aar daarbij de vrucht ran  
tien ja a r  arbeid.

De groote w insten w are ïi het stuk 
spek in de val, toen de muis binnen 
w as sloeg do val toe en de muis is voor 
de kat.

Hoe begrijpen al die sukkelaars niet 
dat dit speculeeren op term ijn  ja a r 
lijk s m iljoenen en nog m iljoenen op
brengt aai\ den Staat.

Dat er op die specu latieziekle dui
zenden bankiers, w isselagenten en fi
nanciers van alle kaliber teren en 
smeren.

W ie betaalt dat allem aal ?
Is het niet zonneklaar dat de w aar- 

deverhooging van vele beurswaarden 
op niets anders kon gesteund zijn  dan 
op zeer w ein ig  te vertrouwen m aneu
vers.

Een bepaalde bankgroep w il een 
w aarde opdrijven w aarvan het een 
goed aan tal in portefeuille heeft : de 
«finantieele» pers die van die bank
groep afhankelijk  is k r ijg t  het w ach t
woord, al de filialen over heel het land 
k rijgen  dezelfde directieven. Er komt 
aldus veel v raag  naar die w aarde, dus 
s t ijg t de prijs to t de bankgroep die 
het maneuver in gan g  zette van oor
deel is dat het voorloopig genoeg is en 
de aandeelen in haar bezit te gelde 
m aakt. Dan komt de katastroof voor 
de snullen ... te rw ijl de bankgroep in 
kw estie al bezig is met een nieuw 
zaak je op te zetten.

W e herhalen het nog eens aan onze 
lezers : m istrouw t die speculatieve

«w aarden» hunkert niet naar die oog
verblindende winsten.

Er is m aar een soliede m anier om 
welstellend te worden : w erken en
sparen en het gespaarde op een veili- ' 
ge manier beleggen

En ve ilig  beleggen dat w il zeggen 
dat ge niet al uw eieren in een korf 
moet leggen : zorgt er voor dat een 
deel in onroerend, een deel in roerend 
goed belegd is.
"E n  als ge, w at gezond is, een deel 
van uw bezit iti beurswaarden w ilt be
leggen, k iest dan ernstige n ijverheids- 
w aarden, geen speculatieve waarden.

Er is nu een eerste inzinking op de 
beurs gew eest.

M aar dat brengt nog de genezing 
niet van de zieken.

De speculatiekoorts is nog niet v er
dwenen.

Op de Beurs te B russel w il men 
m aatregelen treffen om te verhinderen 
dat de w isselagenten die op term ijn  
spelen meer w agen dan ze betalen 
kunnen, lijk  velen het doen volgens 
w at de laatste  inzinking heeft bew e
zen.

W e gelooven dat dit alles p leisters 
zijn op een houten been.

Men zal voort speculeeren, want 
velen hebben het w erken verleerd en 
voelen geen sm aak meer in de kleine 
m aar Vaste w inst van hun dagelijksch  
werk.

V lam ingen volgt dat voorbeeld niet.
De banken zijn in de naoorlogsche 

periode v reeselijk  m achtig geworden. 
De stab ilisatie aan 175 heeft hun het 
spaargeld van honderdduizenden in de 
brandkasten ge worpen.

Dat speculeeren w il nu anderm aal 
dezelfde brandkasten garn ieren  met 
hei spaargeld  van dezen die bij den 
stabilisatiedans ontsnapt zijn.

Zoo wordt dc macht van die banken 
verpletterend.

Deze banken zijn de vijanden van 
liet herlevende Vlaanderen.

V lam ingen ruïneert u niet om onze 
vijanden sterk te maken.

De vrijheid en de zelfstandigheid van 
de katholieke V I. Kamergroep.

De Dokwerkersstaking
TE  ANTWERPEN

Alles w ijs t er op dat de invloed van 
de socialistische partij over _ heel 
V laanderen afneem t: de verk iezing
voor de w erkrechtersraden  heeft dat 
voldoende aangetoond.

M aar nu is er te Antwerpen een 
grap gebeurd die een e igenaard ig  licht 
werpt op den invloed van socialisten 
en communisten in de havenkringen.

Sedert geruim en tijd  bleek er bij 
de dokw erkers eeu neig ing  te bestaan 
om een loonstrijd te beginnen: men 
wilde 10 fr. meer per dag.

M aar P ie t Somers, de leider van het 
socialistisch syndikaat, w ilde van geen 
stak ing  weten om de volgende reden :
1 . de kas van het synd ikaat w as le eg ;
2. er w as w ein ig  w erk  in de haven.

In elk geval P iet Somers, de leider 
van het socialistisch dokw erkerssyn- 
d ikaat, w ilde dus van geen stak ing  
weten, hij w as zelfs moedig genoeg 
om den kop te bieden aan de w erk lie-kop
den die wel het w erk  wilden neerleg
gen.

M aar M aandag reden een paar 
werklieden de haven af en riepen aan 
de laders en lossers : «H et syndikaat 
gebiedt te staken».

De werklieden dachten : het is het 
socialistisch synd ikaat dat de stak ing  
gebiedt en verlieten  het werk.

Toen ze op het bureel van het syn 
d ikaat kwam en waren de secre taris
sen alzoo verwonderd a ls de stakers. 
En nu kwam  het u it : de werklieden 
die op hun fiets de haven afgereden 
hadden om overal tot de stak ing  op te 
roepen w aren communisten.

M aar geschiedde het wonder.
De werklieden wilden niet aan den 

arbeid niettegenstaande de pogingen 
van P iet Somers en zijn vrienden: In

tegendeel nu werd de stak ing  a lg e 
meen.

M eer nog het socialistisch syndikaat 
stelde een referendum voor onder de 
dokwerkers en ... dat referendum viel 
uit tegen de bem iddelingspogingen 
van P ie t Somers.

W e stellen de v raag  : W ie is ver
antwoordelijk voor de tuchteloosheid 
van de dokw erkers?

De socialistische leiders zelf.
In p laats van hun leden op te voe

den hebben ze integendeel hun men
schen veelal m iskw eekt met goedkoo- 
pe dem agogie.

Deze methode w reekt zich nu.
En w ie zullen ook hier w eer de 

slachtoffers zijn als de stak ing  erke- 
lijk  ontijd ig  is als P iet Somers ver
k laart?

De w erklieden natuurlijk .
De werklieden zijn a ltijd  de eerste 

slachtoffers van deze dwaze . dema 
gogie.

Hei indexcijfer in Juni
Op 15 Juni bedroeg het index

cijfer 811 voor heel het land, tegen 805 
In April.

Voor de provincie Antwerpen 827
» Antwerpen en omstreken 854
* de provincie Brabant 826
* Brussel en omstreken 858
» West-VIaanderen 796
» Oost-Vlaanderen 804
* Qent en omstreken 807
* Henegouw 834
» Luik en omstreken 805
* Limburg 805
» Luxemburg 806
» de provincie Namen 797

VERZET! VERZET!
Zijn de V lam ingen dan een volk van 

slaven ?
Zijn w ij, V lam ingen, dan m aar goed 

om in het leger als «kanonnenvleesch» 
gebru ik t te worden of om te dienen 
als «k iesvee» voor woordbrekende 
vo lksvertegenw oordigers ?

Zijn w ij vergeten , dat in den «Groo
ten Oorlog», onder het bevel van 
«zw ijgen , m aar vechten», 85 percent 
van de soldaten in de loopgraven V la
mingen waren ; dat 3/4 van de gesneu
velden en van de invalieden V lam in
gen zijn ?

Gaan w ij goedvinden, dat een nieu
we legerw et die verkeerde toestanden 
g aa t bestendigen en in sommige op
zichten nog slechter m aken?

IS ER DAN NIETS VERANDERD, 
NIETS VERBETERD IN HET 
VLAANDEREN VAN DEZE DA
GEN ?

Zijn w ij nog het «Arm  V laanderen» 
van voorheen, dat zijn kinderen uit 
ellende, als «prim es», als «rem plaçan- 
ten» door zielhonden naar de Eransche 
kazernes van V laanderen en W allonië 
zag  drijven?

Gaan w ij, «v rije »  V lam ingen, het 
nog langer geduldzaam  aanzien, dat 
onze V laam sche jongens worden g e 
drild en opgecommandeerd ook door 
de m eest puminelsche inboorlingen 
van het u itstervend W alloriie die, om
dat ze een beetje d ialect Fransch ken
nen, het in het verfranschte Belgische 
leger tot een graad  konden brengen? 
Gaan onze V laam sche studenten, gaa t 
onze V laam sche schooljeugd van het 
vakonderw ijs , het verdragen dat zij, 
V lam ingen, V laam schgezinden, opge
roepen tot verplichten kaderdienst, als 
officieren en onderofficieren, eveneens 
zullen verplicht zijn hun eigen Vlaam
sche landgenooten in het Fransch te 
commandeeren, onder het spotgelach 
van de Waalsche studenten, van de 
Waalsche jeugd, die in hun eigen 
streek, die voor hun taalgenooten, 
een dergelijken toestand geen 24 uren 
zouden dulden?

Er is iets verkeerds, iets ongezonds, 
iets rot in een staat, w aar de m eerder
heid zich de wet laat stellen door de 
minderheid ! Ook in het Belgische le- 
niingen geen slaven, geêïi ovcfWürme- 
nen zijn, geen ondergeschikten, geen 
knechts van de W alen, w eigeren zij 
ook gedrild en bevolen te worden in 
een vreemde taal.

De dem okratische V o lksvertegen
woordigers hebben vóór de laatste  
k iezing beloofd, dat zij er zouden voor 
zorgen, dat in afw achting van de ont
w apening en den wereldvrede, de m i
lita ire  lasten van alle soort ook in ons 
land minder zouden worden.

De Vlaam sche volksvertegenw oor
d igers hebben zich sedert 1925 ver
bonden tot het verdedigen van den 
zesmaandendienst, van den verkorten 
diensttijd , van de indeeling van het 
leger in V laamsche en W aalsche d i
v isies, van de gew este lijke indeeling, 
van het V laam sch kommando.

M aar w at zien we vandaag gebeu
ren ?

De regeering , die in den grond, an ti
dem okratisch is en franschgezind, de 
B russelsche R egeering , die aan het 
Fransch-Belgisch m ilita ir Verbond g e 
ketend lig t, de R egeering  heeft aan 
het Parlem ent m ilita ire  w etsontw er
pen voorgelegd, die de volledige ont
kenning zijn van de beginselen, w aar
voor het Vlaamsche k iezerskorps in 
1925 u itspraak  heeft gedaan.

GEEN ZESMAANDENDIENST, 
MAAR EEN VERLENGDE DIENST
TIJD voor alle zonen, voor alle g estu 
deerden, voor alle werklieden en be
dienden van S taa t, provincie, gem een
te, en alle diensten met een officieel 
karak ter , een d iensttijd , die, met de 
3 terugroepingen tot volle 16 maanden 
kon u itgerokken  worden. Ook geen 
Vlaamsche legerdivisies, geen VI. 
kommando, m aar de bestendiging van 
het m engelsysteem , waarvan, nu b ij
na 100 ja a r , de V lam ingen a ltijd  het 
slachtoffer zijn gew eest.

En op taalgeb ied  is de ontworpen 
w et zelfs slechter dan de w et van 
1913: HET IS EEN TERUGGANG, 
EEN REACTIE OP DIE W ET, door 
het u itslu itend gebru ik  van het 
Fransch voor te schrijven als taa l 
voor de betrekkingen onder officieren, 
door uit dc wet van 1913 de bepaling 
te schrappen waardoor alle m ilitare 
reglem enten noodzakelijk in het Ne
derlandsch moeten worden vertaald  
en alle onderricht ook voor de V lam in
gen in het Nederlandsch moet worden 
ingesteld, bevestigt de nieuwe wet de 
opperheerschappij van het Fransch, 
verheft ze de taal van de Waalsche 
minderheid als officieele Belgische le
gertaal.

W elnu, men w ete h e t: zoo de 
Vlaam sche bevolking niet onmiddel
lijk  in verzet komt is er groot g e 
vaar, dat de regeeringsvoorstellen  bin
nen zeer kort door de Kamers te 
B russel worden aangenomen.

DE REGEERING WIL DE WET 
IN STORMPAS ER DOOR K R IJ
GEN : zij heeft berekend, dat, indien 
alles v lug gaat, de bevolking geen tijd , 
geen gelegenheid zal hebben om ken

nis te nemen van dc voorstellen en 
aan zijn protest u iting  te geven. D ruk
k ing wordt uitgeoefend, hoogere ge- 
zagsinvloeden laten zich gelden. Het 
wordt een heel complot tegen den 
volksw il. A lles speelt zich af achter 
de schermen en de openbare zittingen 
van Kam er en Senaat zullen m aar 
kom edievoorstellingen zijn.

Van de V laamsche vo lksvertegen
w oord igers moet de R egeering  het 
hebben : de R egeering  zal van de
V ertegenw oordigers van de V laam 
sche Demokratie eischen, dat zij hun 
verkiezingsbeloften en verplichtingen 
tegenover Vlaam sche burgerij en 
werkliedenstand loslaat en verloo
chent DE REGEERING DWINGT 
DE VLAAMSCHE VOLKSVERTE
GENWOORDIGING, TOT MEIN
EED.

ZAL HET LUKKEN ?
Onze mannen stemmen tegen, 2 

communisten ook ; de socialisten ver
zekeren dat zij eenparig  — en allen 
op post — in de oppositie zullen staan. 
A ls dat w aar is, zal het voldoende zijn 
dat 8 Vlaamsche demokratische volks
vertegenwoordigers, dat 8 leden van 
de «Vlaamsche Kamergroep» hun 
woord gestand blijven, den nek niet 
plooien voor niemand niet, voor Jas
par niet, voor den koning niet,

Vlam ingen in tientallen van jaren 
z ijt g ij er n iet in gelukt van de Bel
gische R egeering  uw recht te  ver
k rijgen . Noch in het leger, noch in 
het bestuur, noch in het gerech t: nu 
strijd t ge w eer tevergeefs voor am 
nestie.

Zult g ij het dulden, dat binnen de 
tijdspanne van één enkele maand, de 
aan F ran krijk  verslaafde Belgische 
R egeering  een w et er doorhaalt, die 
het onrecht bestendigt en die U krenkt 
in uw eer, die den legerd iensttijd  ver
lengt en de wantoestanden op ta a lg e 
bied bestendigt en erger m aakt?

Gij zult, Vlamingen, uw wil 
luide uitspreken deze dagen, dat uw
volksvertegenwoordigers het hooren 
zullen, opdat zij niet worden de mis
prezen, verloochende Judassen van 
hun volk !

Hoe men met de rentehouders den 
zot houdt.

Iemand die daarvan een handje w eg 
heeft is de liberale senator D espret!

«W elhoe, zegde hij in den Senaat, 
worden onze rentehouders te kort g e 
daan ? •

«K rijgen  z ij hunne 3 t.h. in trest 
n iet?

«En k rijgen  zij bij de delg ing hun 
100 fr. niet te ru g ?  W aarom  zouden 
zij k lagen ? Daar w as een tijd  dat de 
S taa t besliste, wanneer hem geld ont
brak, nog slechts de drie vierden van 
de renten u it te betalen. Dat w as 
slechter !»

Is dat niet met de rentehouders den 
zot houden !

W at zouden ze jubelen, indien de 
S taa t hun de drie vierden der rente 
tegen goudprijs w ilde uitbetalen, zoo
als het gebeurde in een paar landen 
w aarvan  de heer Despret spreekt.

Dan zouden ze ten m inste nog 75 fr. 
te rug  hebben op de 100 w aar men hun 
nu 14 fr. in de handen stopt met eenen 
in trest van 40 centiem.

VI. Economisch Verbond. Jaarbeurs.
De uitvoerende R aad van de J a a r 

beurs van het V. E. V. vergaderde ver
leden M aandag onder het voorzitter
schap van den heer Jos. A. L. Verm eu
len, ondervoorzitter de heer Gevaert 
in het buitenland vertoevende.

De plannen van den heer bouw
m eester R itzen en den heer K. Grote 
aangaande de verdeeling der stands 
werden goedgekeurd en het arch itec
tonische geheel, dat bekomen werd, 
zeer geprezen.

De zaal zal voor het overige door 
een toepasselijke versiering  in over
eenstem m ing gebracht worden met 
het geheel, dit alles bekroond door 
een monumentalen zuil to t verheer
lijk ing  der w erk ing van liet V. E. V. 
Ook de kleine p lakkaten  van den heer 
Grote en het groot p lakkaat van den 
heer M archant, die op ruim e schaal 
verspreid worden, bekwam en a lle r 
goedkeuring en de kunstenaars w er
den bij monde van den voorzitter ge- 
lukgew enscht om hun werk.

Het is n iet meer te betw ijfelen  dat 
de Jaarbeu rs in a lle opzichten een vol
led ig  w elslagen  te gem oet gaat. Zoo
wel u it W est- als Oost-V laanderen als 
uit Erabant, L im burg en Antwerpen, 
kwam en er toetredingen toe zoodat de 
onderneming belooft te worden een 
heuglijke p restatie  van de Vlaam sche 
n ijverheid in gansch de %rerscheiden-

Alle ware Vlamingen 
abonneeren zich 

op ons blad



Autobusdienst tusschen Ingelmunster en Roeselare Z o n -  e n  feesdagen 
alléén

Iseghem Statie 7.11 7,56 8,41 9,26 10,11 10,50 11,41 12,26 13,11 13,56 14,41 15,26 10,11 16,56 17,41 18,26 19,11 20,11 '  20,41 21,26 22,11 22,56
Iseghem Post 7,13 7,58 8 43 9,28 10,13 10,58 11,43 12,28 13,13 13,58 14,43 15,58 16,13 16,58 17,43 18,28 19,13 20,13 20,43 21 28 22,13 22,58
Iseghem Abeele 7,17 8,02- 8,47 9.32 10,17 11,02 11,47 12,32 13,17 14,02 14,47 11,32 16,17 17,02 17,47 18,32 19,17 20,17 20,47 21.32 22,17 23,02
Roeselare Statie 7,30 8,15 9,00 9,45 10,30 11,15 12,00 12,45 13,30 14,15 15,00 15,45 16,30 17,15 18,00 18,45 19,30 20,30 21,00 21,45 22.30 23,15

Roeseiare Statie 7,45 8,30 9,15 10,00 10,45 11,30 12,15 13,00 13,45 14,30 15,15 16,00 16,45 17,30 18,15 19,00 19,45 20,30 21,15 22,00 22,45 23,15
Iseghem Abeele 7,58 8,43 9,28 10,13 10,58 11,43 12,28 13,13 13,58 14,43 15,28 16,13 16,58 17,43 18,28 19,13 19,58 20,43 21,28 22.13 22 58 23,43
iseghem Post 8,02 8,47 9,32 10,17 11,02 11,47 12,32 13,17 14,02 14,47 15,32 16,17 17,02 17,47 18,32 19,17 20,02 20,47 21,32 22,17 23,02 23,47
Iseghem Statie. 8,04 8,49 9,34 10,19 11,04 11,49 12,34 13,19 14,04 14,49 15,34 16,19 17,04 19,49 18,34 19,19 20,04 20,49 21,34 22,19 23,04 23,49

Stilstand op aanvraag : Emelghem-Dam (St Cecilia) — Iseghem-Patersklooster — Cachtem-Statie — Rumbeke-Albertstraat en Vierweg.

( 1.) 50 centemen opslag voor iedere stilstand buiten de aangeduide standplaatsen.
2 ) Na 10 uren ’s avond« zal de prijs verdubbeld worden voor nachtdienst.

OPMERKING N

VLAGGESCHENNIS : ZONDAG 8 JULI, opvoering van
Rond de 11 Jyiivisring in Vilvoorde

Wij knippenuit het verslag der ge
meenteraadsvergadering, van 15 Juni
1.1. (verslag verschenen in het liberaal 
weekblad «De Weergalm) onderstaan- 
den tekst :

«VOORSTEL TOT VIERING VAN 
«11 JULI EN 11 NOVEMBER.

«Het College wordt gemachtigd een 
«toelage te verleenen voor de feesten 
«bij die gelegenheid ingericht ; een 
«halvtn dag verlof zal af-n de scholen 
«gegeven worden.

«De driekïeure vlag, de vlag van de 
«stad eu op 11 Juli een gele vlag met 
«zwarten leeuw met ROODE tong 
«(om ze te onderscheiden van de sepa* 
«ratistische v lag)) EN MET DRIE- 
«KLEURIGE OMLIJSTING (om het 
zinnebeeld der nationale eenheid te 
«handhaven) zullen op het stadhuis 
«geheschen worden.

«Aangenomen met algemeene stem- 
«men».

Op een andere bladzijde, van het
zelfde bladje, lezen we nog een ander 
artikel.

Hier gaat het :

«HET FEEST VAN 11 JULI 1928.
«Het feestcomiteit had gevraagd 

«aan het Gemeentebestuur een offi- 
«cieele plechtigheid in te richten en 
«de vlag met zwarten leeuw op gou- 
«den veld te hijschen.

«Een voorstel, in die termen gedaan, 
«kon niet aangenomen worden en de 
«betreurenswaardige feiten die zich 
«voorgedaan heben bij de betooging 
«voor amnestie, hadden het wantrou- 
«wen nog vermeerderd.

«Zooals de liberale groep zeer juist 
«deed opmerken, als er Vlamingen zijn 
«die hun vlag beminnen, en die het 
«recht hebben ze uit te hangen zooals 
«de Walen den Waalschen haan hij- 
«schen, dient er rekening gehouden te 
«worden van een activistisch en sepa- 
«ratistisch element, dat van den Zwar- 
«ten leeuw een zinnebeeld van opstand 
«gemaakt heeft. Die vlag was het 
«vaandel geworden dat door de Duit- 
«schers, tijdens de bezetting, be- 
«schermd werd.

«Ontneemt aan die vlag, zegden 
«onze vrienden, de vlek die ze be- 
«smet, geeft haar haar karakter 
«weer, en niemand zal er zich nog 
«tegen verzetten dat ze uitgehangen 
«worde, want Vlamingen en Walen

«moeten op gelijken voet gesteld 
«worden. Van het oogenblik dat de 
«vlag met waalschen haan ge- 
«heschen wordt in het Walenland, 
«mag dit ook gebeuren met de 
«vlaamsche vlag in onze streken, 
«doch altijd zonder dat ze een sepa* 
«ratistisch karakter hebbe».

! «’t Is aldus dat, na onderhandelin-
«gen, een zeer gelukkige oplossing ge- 
«vonden werd, welke de rechtmatige 
«gevoelens der Vlamingen eerbiedigt 
«en de Walen niet kwetsen kan; aldus 
«wordt de nationale eenheid gevrij- 
«waard.

«Deze gelukkige oplossing zal tot 
«vreugde strekken van de Vlamingen, 
«die hun land beminnen en van alle
«Belgen».

> Zou dat waar zijn? Is zoo iets denk
baar?

Tegenover zulke vuile daad, kan 
geen echte Vlaming een oogenblik 
aarzelen. Wat hier is geschied is zoo 
walgend, zoo afschuwelijk, dat geen 
woorden krachtig genoeg zijn om die 
daad te bestempelen. Ook roepen wij 
allen, als één man :

De Vlaamsche Volkspartij van Vil
voorde pleegt geen verraad !

De Vlaamsche Volkspartij doet niet 
mee !

Dc Vlaamsche Volkspartij tcekent 
krachtdadig verzet aan tegen het 
schenden, tiet onteeren van den alou- 
den standaard, den eigendom van 
Vlaanderen, de vlag onder wier plooien 
onze dappere voorvaderen van 13Ö2 
zich hebben vrijgevochten !

ï De kaakslag door het schepencol-
j- lege van Vilvoorden aan de Vilvoorde- 
; naren gegeven, moet door alle Vla

mingen. dien naam waardig, worden 
gevoeld.

Alle Vlaamsche kringen en organis
men dienen in ’t openbaar protest aan 
te teekenen.

Schande ! heeren van het schepen
college ! Domheid of boos opzet, om 
’t even, doch uw geldpooten van ons 
heilig wapen. Gij wilt de geschiedenis 
verkrachten door haar in kleuren te 
steken die Vlaanderen nooit heeft ge- 

j kend noch erkend, kleuren opgedron- 
i gen door Frankrijk, omwille der frans- 

kiljonsche kasteelheeren en hun hee- 
reknechten. Welnu de geschiedenis 
zal zich wreken !

En wee de schuldigen !

Kerkelijk nieuws
KERKELIJKE KALENDER

Zondag 1 Juli, Plechtigheid HH. Petrus 
en Paulus.

Maandag 2. O. L Vf. bezoeking. 
Dinsdag 3, H. Leo. Volle maan.
Woensdag 4. mis van de octaaf. 
Donderdag 5, H. Antonius Maria Zacc. 
Vrijdag 6, Octd. van Petrus en Paulus. 
Zaterdag 7, HH. Cyrillus en Methodius.

STADSNIEUWS
’s Zondags is er maar éene apotheek 

open van stad. Apotheek van dienst 
Michel Wyffels, Marktstraat.

BURGERLIJKE STAND 
Geboren:

Agnes Demuynck, d.v. Gust. en Aug. 
Hostens, Krekelmote.

Simonne Ricart, d.v. Remi en Ber
tha Vièrstraete, Rousselarestr. 103.

Godfried Demeyer, z. v. Leonard en 
Martha Seys, Krekelmote, 408A.

Julien Landuyt, z. v. Alphonse en 
Valerie D’hont, Kortrijkstr. 111.

Overli jdens :
Georges Dewolf, 1 d., z. v. Remi en 

Maria Dewolf.
Georgette Dewolf, 2 d., idem.
Emerencia Bruneel, huish. 59 j. vr. 

Jan Feys.
Huwelijken:

Julius Breemeersch, borstm. 62 j. 
won. te Emelghem en Magdalena Le- 
cluyse, naaister, 32 j. h. w.

Cyriel Decoopman, borstelm, 39 j. en 
Flavia Brûlez, bottienstikster, 36 j. 
b. h. w.

Jules D’hont, schoenm. 24 j. en Rach. 
Grymonprez, huisw. 21 j. b. h. w.

Frederik Bourez, borstelfabrik. 21 j. 
en Irène Bourez, z. b. b. * .  w.

11 Julifeeaten.
Zondag 8 Juli ’s namiddags opvoe

ring van «Piaske» door de Vlaamsche 
Meisjesbond.

Korte inhoud. — Rita Verdonck, 
om haar vroolijk en zonnig karakter 
bijgenaamd : Piaske, en haar zusje
Mietsie zijn de kinderen van een ge
vangen Vlaamsch Aktivist. Hun moe
der is overleden. Beide kinderen wor
den in huis genomen door een rijke 
Tante, Mevrouw Verwegen, die in 
den grond maar weinig op «die akti- 
vistenkinderen» gesteld is.

Piaske is op kostschool, — een fran
sche kostschool natuurlijk ! — waar ze 
om haar Vlaamsche overtuiging en om 
wat de Bestuurster noemt «de mis
daad van haar vader», gesard, ver
volgd en ten slotte weggezonden 
wordt.

Terug bij haar tante en nichtje Em
my, heeft Piaske het erg te verduren ? 
De harde Vlaamsche strijd, voor haar 
nog geheiligd door het grootsche offer 
van haar vader, leeft ze meê met heel 
haar ziel; maar ze wordt niet begre
pen door die kleinzielige menschen. 
Haar grootste troost vindt ze in de 
zeldzame bezoeken in het kille ge
vang. Beide kinderen vinden eene 
echte moeder in Mevrouw Torbeek en 
een zuster in Annie Torbeek, een ge
wezen kostschoolvriendin met wi^ns 
broer Piaske verl&ofd is. Het geluk 
bloeit' stilaan open voor Piaske, tot 
op zekeren dag het hartverscheurend 
nieuws komt, dat vader aan het doo- 
dend celregiem bezweken is.

’s Maandag. — Van af 6 uur namid
dag, pintjedek in 't Vlaamsch Huis.

DINSDAG 10 Juli, 's avonds te 7 u. 
muziekconcert in den hof van ’t VI. 
Huis. Na het muziekconcert lichtstoet 
(fakkeltocht) door de bijzonderste 
straten der stad.

Al onze leden en sympathisanten 
zijn verzocht eraan deel te nemen. De 
lichtstoet belooft prachtig te zijn, hij

P I A S K E
IN T VLAAMSCH HUIS

zal voorzien zijn van opschriften en 
spandoeken. De stoet vertrekt en ein
digt aan ’t VI. Huis.

'WOENSDAG 11 Juli. — Vlaamsche 
Hoogdag, ’s morgens in de kerk van 
St Hilonius H. Mis voor het heil van 
Vlaanderen.

’s Avonds concert door de Sympho
nie Eigen Leven.

Nadere bijzonderheden in ons vol
gend nummer.

Familieziekenbond «’t Volksbelang».
Ons ledental groeit dagelijks. . De

nieuwe voordeelen komen met 2 Juli, 
in voege. We berichten hierbij al onze 
leden dat een zeer strenge kontrool 
zal uitgeoefend worden. Iedereen zal 
begrijpen dat we misbruiken moeten, 
tegenhouden en voorkomen. De kon
trool zal op ieder ziektegeval worden 
toegepast.

Spaarkas.
De vooruitgang is regelmatig. Ie d i

re* Zondag komen nieuwe spaarders- 
bij.. Nog velen blijven echter ten ach
ter. Vrienden, bedenkt dat onze strijd
voornamelijk een Strijd is tegen de

■ gffdmachl. Qto. Vlaautécbcjççnt.sït rnoe*
ten we tot Vlaandrens heil aanwenden. 
Dat doen we door in eigen inrichtin
gen te sparen.

Goede waarborg, alle gemak voor 
terughalen. Begrijp uw plicht en volg 
het goede voorbeeld.

K. V. N. V. en de legerkwestie.
Het K. V. N. V. besloot tot een actie, 

om de legerontwerpen door het volk 
te doen kennen. Dat is een doelmatige 
werking, die een schril licht werpt op 
de knechtschap van socialisten en 
christenen. Zij hebben op dit oogen
blik Vlaanderen’s lot in handen.

Zij zullen gestraft worden in het 
lidmaat waarmee zij zondigen.

Ondanks al hun schreeuwen: we zijn 
voor zesmaandendienst meer als ge
lijk wie (stijl De Volksmacht), schij
nen ze tot het ergste volksverraad in 
staat.

8 man uit de Kath. Demokratische 
Kamergroep zijn genoeg: De Bruyn, 
Catteeuw, Duchatel, Goetgebuer en 
Allewaert, wat zullen zij doen?

Sociale Syndikale

KRONIcJK
Kongres.
Zondag a.s. te 10 uur in de Boven

zaal van ’t Vlaamsch Huis te Rousse- 
lare zijn al de bestuursleden en pro
pagandisten onzer afdeelingen ver
wacht.

Dagorde :
1. W at wil het VI. Nat. Vakverbond, 

door Berten D’Haese.
2. Hoe werken, hoe organiseeren 

w ij? door J. Declercq.
Bestuursleden op post !

Bij de Borstelmakers.
Talrijk stapten onze borstelmakers 

op Maandag 1.1. ter gelegenheid van 
hun feestdag in stoet en onder geleide 
der Vlaamsche Harmonie, naar de H. 
Mis in de St Hiloniuskerk.

Na de Mis had er optocht plaats 
door enkele straten der stad, waarna 
de algemeene feestvergadering aan
vang nam.

De Schrijver gaf een overzicht van

de actie in het verloopen jaar gevoerd,
; gevolgd door een program van actie 

die in bet komend jaar uitgewerkt 
) wordt.

Er heerschte de beste geestdrifte 'i stemming en de aanspraak werd uit- 
’ bündig toegejuicht. Daarna volgde de t loting en met het spelen van de 
Vlaamsche Leeuw door de Harmonie 

jj werd deze vergadering gesloten.
De borstelmakers halen dit iaar eere 

van hun feest, ’t Stond in het teeken 
van Vlaamsche deftige leute.

Bij de Vlasbewerkers.
f  In betrek met de loonsbeweging, be-
V sliste het VI. Nat. Vakverbond tot het
i uitgeven van een circulaire, waarin ’■ ons standpunt, in betrek met onze al

gemeene looneischen, wordt medege
deeld.

Zoo mogelijk wordt de omzendbrief 
in ons volgend nummer medegedeeld.

T extiebe werker s.
De toestand blijft onveranderd. Tot 

nog toe hoorden we nergens dat de 
machtige vakbonden een loonactie in- 

n,
’t W o rd t tijd  dat- xfo text*elbew et^. 

kers hun tanden toonen..

Metaalbewerkers.
’t Blijft altijd hetzelfde. Om de af- 

geslotene overeenkomst die voor som
migen veel te kleine loonen voorziet, 
bekommeren zich liet grootste deel 
der patroons niet.

We wachten op een ernstige actie 
van de sterke vakbonden. De a lg e
meene overeenkomst bracht voor de 
werklieden verslechting, in dezen zin 
dat ze de werking van christene en 
socialistische Syndikaten heeft lam g e
legd.

Bij de Textiebewerkers te 
Kortrijk en Omtrek.

Daar dreigt opnieuw een groot kon
flikt. De heeren patroons sluiten zich 
sterker aaneen, en dreigen bij het 
minste geschil met lockout.

De domme staking van verleden 
jaar, die door de patroons met lockou- 
teeren volledig gewonnen werd, heeft 
hunne pretentie verhoogd. Zij eischen 
alle meesterschap binnen hunne fa
briek niet alleen over het doode, maar 
ook over levend materiaal. Ze straf
fen en zenden weg naar beliefte en 
eischen dat de vakbonden niets anders 
doen dan bij de patroonsfederatie 
klacht indienen. De patroonsfederatie 
oordeelt eigenmachtig, en eischt dat 
haar oordeel door de werkliedenorga
nisatie wordt aangenomen.

Dat is diktatuur, noch min noch 
meer. Tegen zulke handelwijze dienen 
de vakbonden door de regeeringen be
ter beschermd te worden. Dat moet 
gezegd worden in een land waar de 
demokratie de meerderheid heeft... 
maar... onmachtig is.

mee gegaan. Stance koos en paste 
voor den spiegel terwijl Trezeke meer 
keek naar de voorbijgangers. Mijn 
vrouwken had haar goesting gevon
den, rap het ding nog eens opgezet.

— He, Trezeke, zei ze, dat is ne 
chikke he ?

— Ja, tante, die met zijn klein moes- 
taclike, ja zulle !

Te Parijs had een loopkoers plaats 
voor de vrouwen van meer dan 100 
kilos en te Berlijn stonden twee leden 
van het zwak (? )  geslacht te boksen 
en sloeg de eene de andere knokkel 
in vijf ronden.

De historie van Jan Pladijs zal dus
niet verwonderen. Ik zag hem in de 
week op een bank gezeten, waar hij 
in het zonneken wat lucht kwam 
scheppen. Jan had een gezwollen ge
zicht, twee blauw oogen, een rooden 
neus en een wonde op het voorhoofd, 
die met windels was bedekt.

— Ehwel. riep ik. ehwel Jan, leerde 
gij nu ook boksen?

— Neen, zei Jan. gelaten, ik niet,
maar mijn vrouw

Een flink besluit werd onlang ge- 
-teoâe« .lieoE xk ■ m-gf* n? e e n t e r a a <;1 , yajn 
Manchester. Alle oorlogsherinnerin
gen, kanonnen, helmen, aangespoelde 
mijnen, enz., zullen uit de parken en 
openbare plaatsen verwijderd worden 
en in zee worden geworpen. De com
missie zegde dat in een tijd waarin 
de gedachte aan ontwapening steeds 
meer veld wint, deze oorlogstrofeeën 
misplaatst zijn en vooral op de jeugd 
een ongewenschten indruk moesten 
maken en de zucht naar oorlog en 
avontuur aanwakkeren.

Zoo komt het gezond verstand weer 
langzaam terug op den voorgrond. 
Laat ons hopen dat hier in ons land, 
ons Vlaanderen, hetzelfde gebeure.

SPROETEN
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

Te kooo in aile apotheken.
Apotheek LALEMAN ie Iseghem.

■NA/W^-

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

Te koop in alle apotheken. 
ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FAiSIILIEZIEKEBORD VOLKSHELDIN

VARIËTEIT
Kato, vroeg Jeannette, kent gij de 

beteekenis van de sterren?
— Wel zeker, zei Kato, een met 

twee sterren is ne luitenant, een met 
drie sterren is ne kapitein !

Stance ging overlaatst een zomer
hoedje koopen, ons nichtje Trees was

VLAAMSCH HUIS
Verzekert tegen

ISEGHEM
Ziekte 
Invaliditeit 
X-stralen 
Opereratle 
Geboorte 
Sterfte

En telt reeds ni er dan 2000 leden. 
WEES OOK VOORUITZIENDE 1

ONTHOUDT !
Heden ZONDAG Ie JULI, Roeselare 

Inhuldiging Strijd vlag K. V. N. V. en 
plechtige Inhuldiging VLAAMSCH HUIS

Nieuwe geïllustreerde Uitgave
DER

VOLLEDIGE WERKEN

VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat 

Het volledig stel 58 boekdeelen, 
in eens genom en, 400 fr.

I“ REEKS. — INGENAAID 5 FR.
1. De omwenteling van 1830, 139 bh
2. Een slachtoffer der moederliefdf ; 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 blz.
5. De loteling, 149 blz.
6. De baanwachter, 126 blz.
7. Eene O te veel, 132blz.8. Wat eene moeder lijden kan: Redevoeringen, 128 blz.
9. Siska van Roosemael; Hoe men 

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

118 hlz.11° REEKS. — INGENAAID •  FR.
1. Eene gekkenwereld, 155 blz.
2. Mensch snbloed, 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 harten, 170 blz.
6. De gierigaard, 164 blz.
7. Moeder Job, 167 blz.8. Graaf Hugo van Craenhove,

172 blz.
9. De plaag der dorpen, 175 blz.

10. Lambrecht Hensmans, 163 blz.
11. De ziekte der verbeelding, 175 blz.
12. De twee vrienden; Rikke-tikke- tak, 171 blz.
13. Een goed hart; Houten Clara,

183 blz.

III» REEKS. — INGENAAID 7 FR.
4. Batavia, 268 blz. n
5. De boerenkrijg, 307 blz.
6. Everard T’Serclaes, 264 blz.
7. Valentijn, 271 blz.
8. Geschiedenis mijner jeugd, 310 blz
9. De jonge dokter, 310 blz.IV» REEKS. — INGENAAID 8 FR. 
1' De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo en Lieveken, 195 blz.
4. Het wonderjaar, 195 blz.
5. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz.6. Koning Oriand; Blinde Rosa,
7. Gerechtigheid van hertog Karei, 

1°5 blz.
8. De minnezanger, 187 blz.
9. Schandevrees, 190 blz.

10. Het wassen beeld. 255 blz.V REEKS. — INGENAAID 9 FR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel, 315 blz.
6. De burgers van Darlingen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,
377 blz.

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

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

316 blz.
VI' REEKS. — INGENAAID 16 FR.
1. Eenige bladzijden uit het boek der
natuur, 294 blz.

2. De kwaal des tijds, 283 blz.
3. Moederliefde, 280 blz.

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

1. De kerels van Vlaanderen, 536 blz.
2. Jacob van Artevelde, 555 blz.

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

Dorpsgezag, 3,50
Blijspel in I beclrij f (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. Prijs 5 fr. Jozef Boon. — Van een Nonnetje dat 

wonderen Balsem wou koopen, 
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 het erf in 3 bedr. Staats
premie (7 h. 1 d.)

The Golden River, 5,00
Tooneelspel in 4 bedr. Staatspre
mie (11 n. 3 d.)Asbjcernson. — Vertellingen uit het 

hooge Noorden fr. 4,50; geb 5,50 
August Cuppens 9.00
Constance I'eichmann 12,00Joris Baers. — De Bibliothecaris als 
Opvoeder 5,00
De Catalogen 3,75M. E. Belpaire. — Antwerpen voor 
honderd jaar 5,00
Wonderland. 8 deelen, elk 8.00 Steph. Claes-Vetter. — Stil Leven, 
Roman 16,00
Vertelsels uit het schoone Hemel* 
rijk fr. 4,50; geb. 5,50H. Cruysberghs. — Onze verlossing 

_ . 6,00’ Louisa Duykers. — Zij die getrouw 
bleef, roman 18,00Joris Eeckhout. — Litteraire Profie
len, 2» deel 20,00



Gij allen die min of meer onderhevig 
zijt aan tnrstkwalen : Bronchiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku
chen en Fluimen, indien gij tot hiertoe 

alles beproefd hebt zonder afdoend effekt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe 
dig, vergeet niet dat er een middel is dat sinds 50 jaren duizenden en duizenden hopeiooze 
gevalien genezen heeft. Neemt ook dit middel :

Borsibalsem fflariin Toms, Resina zalf, Microhenplllen
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en ’1 zekere geneesmiddel van 
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist, 112, W etstraat, Brussel ASTHMA 

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

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

H e t  O u d  B ï e r  d e r
is gekend voor brouwerij l e  Aram,,

’t gezondste, kicekste, aangenaamste

A. Louwaege-¥erstraete, Cortemarck

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

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

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem,

een frissc'iï mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig ! Z A N N E K I N
Voor uwe elektrische inrichtingen van'drijfkracht, 

verlichting, verwarming, bellen, telefoon en 
radloinstellingen, wendt u tot ’t huis

HENRI SIMOENS- SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEOHEM

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

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIER 
gezond, kloek natuurlijk

Brouwerij St Louis
L. VERLENOE LOO

Alieenveikoop voor Iseghem en omliggende :
S M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEMf

Allergunstigste prijzen voor herbergiers en koffiehuizen !C S

Neringdcenere, zoekt uw profljtiH

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

gepoederd worden met

D U L C I O R  P O E I E R
Te kooop in alle goede Apritheften. 

DE DOOS 1 ,50  F R .

DE VALLENDE 
ZIEKTEN !

EEN ENKEL OENEESMIUDEL 
zult gij vinden dat doelmatig is  tegem deze 

wreede kwaal

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

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

en nooit of nooit schadelijk is
Menievuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 iaar duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks b« den bereider
Apotheker Vandenbussche - Meenen

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

«fS ..

M O N O
POEDERS

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

Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

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

zij onmiddelijk de hevige pijnen stillen, 
zij altijd genezen daar waar a lle andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebben,
zij door meestal de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

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

zij,, dank aan hunnen aangenamen smaak, door de moeilijkste 
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.

S U I K Ê R B A K K E R I J

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEOHEM

Artikelen voor S t N ik laas, Paaschartikelen en N ieuw jaarsgeschenken.

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

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

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

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

F I 1 I 0 S
B. Van Hyfte

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

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

MET ZSKERHEfD VOOS ALTIJD GENË2EN ‘

W 0 N ? ^ k z JL L p
• "  apqTKïEK

D l S P S S r r t t ITWERPEN .

VER1NC
SPECIAAL

VOOR BFIAND, HAARWORM f
BAAPDZJ SKT (  , J  EU HT îE emalu AM OER £ j

V E L f B E K f E M l
TE VERKRIJGEN 

in alle Iseghemsche Apotheken

M U Z IE K
H U IS

A. Van Hee-Fonteyne
Brugstraat, 17 Iseghem

Groote keus van Phono’s 
(spreekmachlenen) 

en platen (disques) van alle 
merken alsook allerhande 

muziekinstrumenten, zooals Harmonicas, 
Violen, Mandoiinen enz.
—: Alletoebeboorten :—

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUEREHUVSEHTRÜŸT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Trouw e bediening Lage prijzen

voor het zuiveren van ’t bloed
GENEEST ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :
uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, enz. 

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A .p oth ek er V andenbussche
49, R IJS ELS TR A A T, 49,

Prijs 4,50 frank Prijsg 4,50 frank

€

MEENEN
Prijs 4,50 frank

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

7 7Dit alles zijn de zekere kenteekens dot uwe 
Nieren, Blaas of Leverziekelijk zijn en gij zoohaast 

•  mogelijk uw toevlucht moet ® nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van genezin

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

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

QOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe
Stoven, Kachels en Easunren

wendt u tot

Gen. simhisre - uuGh
Roeselaerestr. 88, Iseghem

M agazijn van verlakt, aluminium en 
genikeleerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
nolzen. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
bulzestoven in eigen werkhuis gemaakt.

Gazinrichtingen Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

Schoenmagazijn 

I .  uaodenberona-Bourgeois
Marktstraat 17, ISEGHEM

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

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

Dwells, borstels, zeemvellen, sponsen 
en alle kuischgerief.

Het huls gelast zich met herstellingen.

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Blitianke» : Antwerpen & Kortrijk
Agentschappen ;

Brugge, Crombeke, Poperinghe, Harelbeke, Moeskroen, Thielt,
Fondsenbank maakt deel uit 

rvan de groep Fondsenbank- 
Handelsbank-Noordstar.

Kapitaal en Refterven : 50.000.000 frank

B IJH U IS  T E  IS E G H E M  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

7
I  I I I

Waarom hoesten al* BORSTPILLEN LALEMAN 
U radicaal genezen ?

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

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

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

DUS VOOR] ALLES NAAR DE

Apotheek Florent Laiamen
Brugstraat, 2 Iseghem

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 63

KORIRIJKSCHE BOUW- 
• EU YPflTHEEKHflS •

BUREEL :

Groote Markt, 1, Kortrijk
Spreekdraad 382. S|,reekdraad 382.

Kantoor open alle werkdagen van 9 tot 
12 en van 2 tot 5 uur.

ALLERHANDE INLICHTINGEN 
over ’t koopen, verkoopen van gronden 
en hulzen, over ’t overnemen van pacht
hoeven in Frankrijk.

O pm aken  van  P la n s  en  B e s te k k e n  

voor ’t bouwen van huizen, v illa ’s , 
fabrieken, enz.

—  A l le r h a n d e  V e r z e k e r in g e n  —  

Brand • Leven - Ongevallen
GELDLEENINGEN

op vaäte eigendommen aan de meest 
voordeelige voorwaarden.

Drukkerij « Volksverheffing » Aalst.
Onderwijsstraat, 14.

UithetRootland
DOOR

René DE CLERCQ.
—o—

Uitwendig met klimmende voldoe
ning, aanwakkçrend, prijzend, verbe
terend soms, slechts zelden berispend, 
schreed Joost, door het noeste votk, 
den vlâsgaard neer en op. Hun mees
ter vermeden zij niet, noch sloofden 
zich af om vleidank, noch gretend 
wachtten van werken totdat hij voor
bij was, lijk het elders aleens gebeurde 
bij schriele schrobben. Hem voelden 
zij geern kijken op hun handen : zij 
wisten hem medegaande, en lazen 
blijdschap in zijn blikken Die bewust
heid gaf hun trots, den trots der 
trouw. Neen, de braven mochten niet 
merken dat er kommernis drukte op 
de ziel van hun hoofdman, noch vree- 
zen dat de kroon op hun arbeid niet 
zijn eenige, niet zijn hoogste verwach
ting was. Daarom geen ongeduld ver
radend koortsig gebaar, geen smoring 
op den spiegel zijns gemoeds, waar 
hun vriendelijke lach in verduisteren 
kon.

Alzoo hij, zichzelf beheerschend, 
stadig zijn dagtaak bekortte, kwam 
uit de richting der hoeve Seppeken

aangerend. Het liep duivelscb zeere, 
platbarvoets, recht op hem af. Hij 
stond, monkelend, en hoorde het vent- 
jen hijgen.

— Nonkel Joost, riep het van ver. 
Nonkel Joost, er is een brief uit Baar- 
ne. Ze komen. Alle drie !

Het gelaat des landmans helderde 
op.

— Dat’s goed, manneke.
En leutig glad liep Seppekens bo- 

bijntjen af.
— Meter is uiterst welgezind. Gauw 

ze, loop naar het stuk, zeg aan non
kel dat- we ons kermisvolk mogen ver
wachtende zijn. En 'k mag nu helpen, 
zegt ze, en pootjes geVen met de jon
gens op het land.

— Ja, ja, lachte nonkel, en spelen 
ook. Maar geen parten, verstaan? En 
kom na den dienst uw zakken eens 
toonen, hoe diep ze zijn.

Seppeken was al weg bij Rik Meet 
en Maaiken, en liet ze allemaal raden 
en meetellen hoeveel dikke stuivers 
hij wel krijgen zou, van nonkel Man
dus, van nonkel Miel, van nonkel Joost 
en van zijn meter voor zijn spaarpot, 
en van Frederik Lazore, van Karei, en 
van de dochter daar, die nu ook eens 
meekwam. Maar ze moesten niet nij
dig zijn, zijn maatjec, hij zou dee
len, op zijn zielke waar, mits ze hem 
lieten helpen en kommandeeren.

De namiddag was ver gezet; het 
vlas ook. Alles gepluisd en leeggeplun
derd; schier geen herel te kwist en 
hagen, kloek als getimmerd met hout. 
Aan den elskant alleen, in de krieuwe

lende schaduw, stond er een arme roe- 
breedte recht. Hoe lang nog?... Met 
de hitte uit de lucht week de stram
heid uit de lendenen. De hoofden hie
ven op. Het was geen sloven meer, 
geen razend gewroet, maar een aan
gename bezigheid, een leutige tijd
korting.

— Laat, Siska, zei Thilde, ik doe 
de rest.

En Lietje Pieterjanszoon :
— Een vaste vloer, he, 't zal gaan 

om te dansen.
No'f kraaide victorie en Kimpe 

morde dat het spijtig was.
— Wat spijtig? gekte Kardoen.
— Dat ’t uit is !
Overal was het praten, neuriën, joe

len, schreeuwen. De jongens wipten 
over de hagen: de meisjes klapten in 
de handen. Er was geen middel om 
die geweldigen te temmen.

— Kijk, ze steken de vlag op den 
toren.

— Waar, Seppeken, waar?
— In ’t ravengat. Maaiken, zie, ze 

wappert al.
— Hoort ge dat ? riep Rik. Ze schie

ten !
Het buischte driemaal achtereen dat 

het dreunde langs de lucht en schudde 
door de boomen, en de grond, mede- 
rillend, daverde.

Hoera !
De klokken gingen op, alle drie te

gelijk, in den beginne wildstormig en 
verward, als om het luidst, dan trager, 
met vaster gebons en geleidelijk re
gelmatig, van schel tot zwaar en vol,

hun breedtonig bronsgezang, verkon
digend van wijk tot wijk, van dorp 
tot dorp, de diensten en feesten van 
Voudene.

Maar luider dan kanonnen, hooger 
dan klokken, zetten de' Lampaerts in, 
met stemmen als trompetten, dat het 
helmde, ver ver over ae avondvelden 
naar het rozige Westvuur toe.

— En zullen we te avond slijtpap 
eten?

—■ Ja  w ! schreeuwden hen vijftig 
kelen en driedubbele echo’s na.

Ze zwaaiden den meitak, wierpen 
met hun hoeden, ze dansten en huilden 
het in hun klompen.

— En zullen we morgen kermis vie
ren?

— Ja  w !
Joost jubelde mede, met inniger 

vreugd.
En telkens een nieuwe kreet op

barstte, klonk het in zijn ooren, sloeg 
bet door eiken pols.

— En zullen we morgen kermis 
vieren ?

— Ja w !
En de woorden zochten een dieperen 

zin, kregen een anderen klank
Het gonsde om hem heen, het 

stroomde op hem toe. Hij hoorde het 
duidelijk, daar, hier, in zijn hart.

— En zullen de Lazores komen?
— Ja  z’ !
— En zal mijn Rozeroos er bij zijn? 

Voor de eerste maal?
— Ja  z’ !
Roos, ha Roos ! Dat was zijn triomf.

V. O. S.-sen,
Vlamingen, Menschen, 
gij allen die nog iets edels in U voelt !
staat op uit uwe lamzakkige passiviteit 
en verklaart luidop, in betoogingen, op
tochten, moties, bij elke gelegenheden, 
te pas en ten onpas :

W eg met de Legerwet

Leve de Ontwapening I


