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B i j  de onderteekening
v o n  h o l  K e l lo g g  - p ac t

Op 27 Oogst a. s. zal te Parijs op het 
Quai d’Orsay de oorlog officieel in den 
ban* der Beschaving worden geslagen.

Deze plechtigheid zal met zeer veel 
ceremonieel worden omringd: te dier 
gelegenheid zullen de h.h. Kellogg, 
Stresemann en... natuurlijk de Bel
gische Immense zich persoonlijk naar 
Parijs begeven.

Kr zullen redevoeringen, banketten 
en ontvangsten bij te pas komen.

De ministeries van oorlog in de be
schaafde landen zullen herdoopt wor
den in ministeries van landsverdedi
ging. Sedert België zijn ministerie van 
landsverdediging bezit is het volop 
aan het meest ongebreidelde militaris 
me gaan doen: de andere Beschaafde, 
landen zullen dit indrukwekkend voor
beeld van de Belgische puid die een 
Fransche os wil worden met zorg na
volgen.

Het pakt zal, als ik wel onthouden 
heb, onderteekend worden door 15 
Staten

Ongelukkig zullen Mussolini en 
Chamberlain bij de plechtigheid niet 
aanwezig zijn : Chamberlain omdat hij 
ziek is en Mussolini omdat het zeer 
gevaarlijk is voor een vredelievend 
man zich een oogenblik te wagen bui
ten de driedubbele haag van politie en 
gendarmen die op zijne veiligheid v/a- 
ken.

Dus op Zondag 26 groot feestmaal 
aangeboden door den h. Kellogg. 

Dinsdag de plechtige onderteel.e-

!
weerbare mannen zullen voor den toe- } 
komstigen oorlog worden gebruikt, 
maar ook de kinderen, de vrouwen en 
de grijsaards,

lie t  wordt vreeselijke ernst met het , 
alleman soldaat. !

Er worden onder den mom van vre- ! 
desakkoorden allerlei « defensieve » j

u it  n aam  v an  V . O. S . 
te Diksmuide

umg
Woensdag ontvangst te Rambouil

let door den Voorzitter der Republiek.
I '  i i v i : • i . - .Dan algemeene en koortsige voowt- 

j _

Rede van Flip de Pillecynj ,* ... Een Vlaamsch etiket op het wapen-
bedrij f van België is niet de bedoeling van

Als de mokerslagen de stalen voor-) CJ'f’Y * ! 1
loopers van deze betonnen ve«te in ] £) L X  X I (JL*

zenden harten van Vlaamsche oud- Wij willen de VOLLEDIGE les van^hetWlaamsche bloedoffer. Wij willen

ied e ierssiag 'w as'^en  Ïe^ es ïg in g  van’f de VOLLEDIGE hulde aan onze schamele dooden.

. , . t . « d L ^ l e ^ r u t f i j S e ^ Z ' L Ï e n  En die les en die hulde krijgen niet hun volle beteekenis, indien hier, op

77  , r  |T 1 S ä S Ä  de plaals zelfvan het BLOED en van de_ OPOFFERING verzw effen
aar aan ei inj, van e^aa s^e.voo^ j wen tijd  voor Vlaanderen en voor de j w o rd t  d a t onze ta a k  n ie t  e in d ig t  m e t de VERVLAAM-

'menschhe,d 8CKING v a n  h e t  le g e r , m a a r  h a lv e rw e g e  is  m e t de
AFSCHAFFING v a n  h e t  le g e r , d a t een  v la a m s c h  e t ik e t  
op h et w e r k tu ig  v a n  den oorlog , in  ons geen  d ie n a a rs  
v in d e n  zal.

F. DE PILLPCYN, te D iksmuide, op Zondag 19 Oogst 1928.

n a a i  u a i u ^ i u i u g  v a u  u c  l a c l i o i v ;  Y l U U l

overeenkomst tusschen Frankrijk en } /, -,
Engeland wordt openlijk gesproken j Tien jaàr 'is  het geleden dat de vveJj■ e? - i-------j o - ~y
van een heroprichting van de Entente 
cordiale.

Men kent de juiste draagwijdte van 
deze vlootovereenkomst niet maar de 
dithyrambische artikelen van de chau
vinistische Fransche pers laten voor
zien dat de vrees, die tot uiting komt
in de Amerikaansche, Duitsche en Ita- 3 I enf’ en gedurende deze tien jarei 
liaansche pers, geerond is. f ^eeft I e leV&en’ dl<! den oorlog had be

reid in zichzelf terugzonk en dat de1’ 
millioenen oorlogsslaven naar hun j  
haardsteden werden gezonden, juist in 
tijds om te voorkomen dat uit den, 
walg voor den moord de broederschap j 
over de loopgraven ging geboren vvol
den; en gedurende deze tien jaren

liaanSche pers, gegrond is
Een ander verschijnsel w ijst inde- 

zeifde richting: Fransche en Engel- 
sche bezettingstroepen zullen in het 
Rijnland gemeenschappelijke maneu
vers uitvoeren.

En als de oude Entente cordiale ver
rijst, wat zal er dan Duitschland, Rus
land en Italië beletten dit voorbeeld 
te volgen?

En waarop liep deze vroegere poli-:„i. „ j - f . . . : ----- -----1-------

■i l i j ^  -  . ,  i   .  —  — —   — i

hecrscht, den vrede onmogelijk gt- 
maakt. Men heeft met volkeren gt- 
sjacherd, mijnen en zeehavens uitge- 
deeid, men heeft op vredesvergaderia- 
gen een papieren vredesduif over de 
kanonnen geplakt, alsof men de los
branding met een vodje papier wilde 
tegenhouden. En dit alles werd ver- 

Î richt in naam van de onbekende sol
daten die in elk land als schutsengelen

.. , . - r  j van chauvinisme werden ingehuldigd.Jt.ek van «defensieve» verdragen uit, j De taak yan de yiaamsche Oud- 
deze politiek van den eewaoenden 3 — . • • “*«
vrede?

Op oprlog en morgen zullen we 
evenals gisteren voor dezelfde ramp

van den gewapenden . Strijders evenals de opinies van (Ie
I Vlaamsche Oud-Strijders hebben een

algemeens 1 
zetting van den bewapeningswedren 

Ze spreken van den vrede °P
^ aai a^en 1|ievve' «oorlog aan den 

den ooi o g .e ])eteekenen hebben kun- 
'üe laatste lachtmaneuvers boven

°wden o n ^ e n -  y„  weJV«’uus boven Londen een alge- 
. oorlogsrepetitie gehouden.

j eigen plaats in Vlaanderen. De VlajSji
p - ------ ---------  -------r , sche Oud-Strijders hebben het nooit

staan : de oorlog, maar wreeder nog . jcunnen brengen tot de principieele'e
dan de oorlog . . t !>r«kiiicjiej.weeslachtigheid die b**“

v’c'“ voorbeeld der J fier dat zijn m^n mensch in Vlaan^,.
‘ ! ook,v«f’ 'mogendheden. { erdoor zou v e *1 vmnferr^
1 f Volgend bericht over de toestanden i Wij staan in het midden van velerlei * te verjagen

in Polen spreekt voor zich zelf : ) strijdgerucht : strijdgerucht in Vlaan- | *
De Poolsche legerbegrooting be- ! deren voor het cultuurrecht van ons ; '^at hebben wij aan een hulde voor

draagt voor het loopende jaar 750 mil- j eigen volk, strijdgerucht overal in de dooden indien wij de levenden een 
lioen loty (ongeveer 4 milliard 500 j landen waar kazernen zijn, en poli- j Pf°01 laten van de oorlogsgelegenheid

1 i ___/■! O__________+ "---J-«-“—S  «"—£ —~ e —---  ------ ■ fi

1 ygx luchtgevecht had plaats op 
<*u\k' groote hoogte (7000 m.) dat het 
„{vc'ergeschut praktisch onbruikbaar 
‘v.s terwijl de keten van 500 zoek- 
chlen alleen dan iets kon uitrichten, 

als 
voor 
eenige

mentaire rhetorika heeft gediend, de 
volkeren die schaamteloos bedrogen 
werden.

Een zaak van geweten is het, voor 
ons, Vlaamsche Oud-Strijders, den on- 
voorwaardelijken en algeheelen strijd 
tegen oorlog en oorlogsmogelijkheid 
in al haar vormen en al haar gevolgen 
door te zetten.

} En te meer is het een zaak van ge- 
j weten dat niet onze bitterheid vooral 
1 aan den grond ligt van ons streven. 

Daar is. meer en daar is beter. Daar 
is de hulde die wij te brengen hebben 
aan onze dooden en die hulde bestaat 
voor ons Vlaamsche Oud-Strijders, 
niet in het verheerlijken van hun dood, 
maar in-*t bestrijden van de oorzaken
den voor altijd uit cle viaaniscne vi1r£^

stand verder gebracht dan tot alge
meene formules die door de daden van 
eiken dag werden gelogenstraft. En 
de gemeenste vorm van den oorlog, de 
koloniale veroveringstochten, heeft in 
die hooge en slaperige vergaderingen 
van Genève geen woordje opspraak 
verwekt. En hier te lande gaat de be
zorgdheid van hen die wetten maken, 
niet hooger dan de commandotaal en 
enkele maanden diensttijd. Voor hen 
blijft het militaire regiem onbespro
ken, hun geeft de heerschappij van de 
kazerne geen aanstoot en noch Vlaam
sche noch demokratische benamingen 
beletten hun rhethorika van beroeps- 
. militaristen tot de hunne te maken om 
hun vaderiandsche reputatie van ver
dacht mftUitiLT "P vivju-mv-q—---

groot-finaneïers : zij zullen het mor
gen opnieuw zijn. Zij weten en bege
ren het. En zij zijn voorzichtig.

Het bioote feit blijft: Hst lag in 
hunne r/iadht de legerweisvoorstellen 
te kelderen ; zij hebben niet eens erstig 
gepoogd het te doen.

Dit moet gezegd en herhaald en nog 
herhaald worden aan de Vlaamsche 
werklieden, opdat zij spoedig zouden 
klaar zien in het valache en domme 
spel der Belgische socialisten.

lioen
^ .  w  ï  .  ,  --------------------------— ** ***jAAp V . U  ^ ; w a *

milliocn frank), de begrooting der \ tiekers en financiers om de kazernen vl4V' 111 un» muur rvn war neD-
oorlogsmarine bedraagt 29 millioen. f te bevolken. En hoe pijnlijk de geestes- ! *3en w e.eraan dat in België het kanon
Het legerbudget maakt 33 perc., dus ! nood is van ons volk, hoe ongeduldig * tweetalig wordt? 7-T̂ t mnnrJt,,;™ u;:«*
een vol derde deel van de gezamenlijke f °ok ons bloed jaagt bij het nagaan van 
uitgaven van den Poolschen Staat. | de traagheid waarmee het geholpen 

Naast deze aanzienlijke uitgaven f wordt door hen die zich zelf zijn lei- 
voor de eigenlijke militaire inachts- j ders noemen, toch is ons oor het meest 
middelen staan nog levendige bemoei- | gespannen naar dien strijd waar de

de Diilsnelle aanvallers zich een I ^ " Y?°l' de , ? ilitaire, opleiding van ; oorlogswelsprekendheid de oorlogs-pijisneiie aanvallers zien een | ,je jeUgd en zejfs van de vrouwen. In ! misdaad vooropgaat. ! - ------- ----------
>r een met duizelingwekkende vaart , ]iet j aar ^927 hebben ongeveer 3500 ! Iu de rangschikking van onzen anost I z^ n t-vrann'e verliest.
ige duizenden meters lieten om- j vrouwen een militaire opleiding ont- j staat op de eerste plaats de bezorgd- i Maar een Vlaamsch

laagghjden om hun bommen te wer- | vang en. Gedurende dit jaar wordt een heid voor het levenslot van de millioe- j wapenbedrijf van België
oevaiiig in een ncnr- | leidsterscursus georganiseerd voor : nen menschen die gedrild worden voor r,r,A,’r’"

j defensieve doeleinden, met defensieve
kanonnen en defensieve generaals. Is

n iü t Arx ~ -----1 --------------- J -* r»

---Ö-Ö'"''ÖV* ‘̂V*V4
die woekert in ons land? En wat heb-

( ben we eraan dat in België het 
j tweetalig wordt ? Het moordtuig blijft 
’ en voor dit tuig is onze afkeer onover

komelijk.
Wij begiijpen het: na bijna honderd 

jaar van knechtenbehandeling is het 
een soort geestelijke overwinning als 
één van de zinnebeelden van de Vlaam
sche minderwaardigheid het etiket van

 O ö - - J -----  ----  ------  ^  *

pen en soms toevallig in een licht
bundel verzeild raakten.

Deze luchtmaneuvers hebben bewe
zen dat Londen op enkele uren totaal 
verwoest gan worden en dat daarte
gen geen ander verweermiddel bestaat 
dan... hetzelfde te gaan doen bij den 
vijand.

De Londensche «Star» besloot dan
ook.

«Indien een waarheid naar aanlei-

drie dagen duidelijk aan den dag is ge
komen, dan is het zeker deze, dat, 
tenzij de Westersche wereld tevreden 
is met een stelsel van wederkeerige 
vernieling, de huidige gedragslijn 
moet zijn, dat men den toekomstigen 
oorlog niet doodelijk maar onmogelijk 
maakt».

Welk is het middel om den oorlog 
oamogeiijk te maken?

Lloyd George heeft in een onder
houd met den correspondent van de 
«Star» dit middel aangeduid : ONT
WAPENING.

Hij zegde : «Dit alles toont aan, dat 
de pacten tot niets dienen, als men 
het probleem der ontwapening niet be
handelt. In mijn laatste redevoering 
in ’t Lagerhuis liet ik opmerken dat 
het Kellogg-pact en het verdrag van 
Locarno nutteloos zouden zijn, tenzij 
men de bewapeningèn streng beperkt. 
Immers, ’t is nutteloos pacten te slui
ten zoolang de natiën hunne vernie- 
lingsmiddelen verbeteren. Dat moet 
vroeg of laat op een catastrophe uit- 
loopen ; zij kan niet vermeden worden, 
’t Is de geschiedenis van al de groote 
bewapeningen; bestaan eenmaal de 
middelen, dan zegt het aankomende 
geslacht altijd : «Laten wij er de proef 
mede nemen».

Niemand kan de waarheid van deze 
uitspraak loochenen.

W*lnu da», om t# wet®* a i  d» Sta- 
tH  vredelievend« éi*  w«J «orloi?»? 
zuchtige gevoelens koester«*, moet»« 
we niet luisteren naar de woorden va* 
de leidende staatslieden maar letten 
op de daden.

En deze daden bewijzen alles behalve 
een neiging tot te ontwapenen.

We herinneren aan de nieuwe Fran
sche mobilisatiewet : niet alleen de

leidsterscursus 
gasafweer.

Aan het defile te Warschau van de 
militaire jeugsvereenigingen voor ge
neraal Wrobleski namen naast acht 

i bewapende batailjons der militaire 
, jeugdformaties, twee batailjons gym- 
j nasiasten en «en  afdeeling der uni- 
I versiteitsjeugd ook een vrouwenba- 
j tailjon deel.

Een bijzonder energieke propagan- __1 _ - j * « « .........ding van de maneuvers der afgeloopen i (ja ^onder 6
drie da«ren duideliik a an  den da.o- is °,nde\ d,e der . middelbarescholen is door de Poolsche lucht en 

gasbeschermingsliga begonnen. Op 
aanstichting van deze liga heeft de 
minister van onderwijs in een rond
schrijven aan de scholen verklaard, 
dat de scholen tot taak hadden, de ge- 
heele jeugd van beiderlei geslacht be- 

i langstelling voor den vliegerdsdienst 
j in te boezemen en scholieren, die voor 
; den lateren vliegerdienst geschikt 

blijken te zijn, voort te helpen....» 
t Als dat geen voorbereiding betee- 

kent tot den oorlog, wat beteekent 
dan dat wel ?

En België ?
Polen is een Fransche vassaalstaat : 

hij bewapent als Frankrijk zelf.
België is een Fransche vassaalstaat: 

en zien wij hier hetzelfde niet gebeu
ren ?

Niet genoeg dat van nu af aan over
eengekomen is dat bij oorlogsgevaar 
— merkt dit wel, er moet nog geen 
oorlog verklaard zijn, oorlogsgevaar 
is voldoende — zullen Fransche troe
pen onmiddellijk België binnenrukken 
en Luxemburg bezetten.

Nominaal zullen deze Fransche troe
pen onder het bevel staan van den 
koning der Belgen.

In feite zullen — lijk bij het laatste 
offensief voor den wapenstilstand — 
de Franco-^elgische troepen onder het 
bevel staan van een of anderen Fran
schen generaal Desgouttes.

En het ongehoord® i* dit i Um  git 
hem daarin: Vlaaraseh* v»lk*v»rtet 
ge*woordig»r», di» me* niet m « »  f » -  
noeg vertrouwd om hen kennis te la
ten nemen van het Fransch-Belgisch 
militair-accoord, zijn bereid om de 
nieuwe legerwet, die ons voor goed 
aan de zijde van Frankrijk in de^en 
toekomstigen oorlog werpt, te stem
men met gesloten oogen.

- __ t gviitiaais. is
het niet in de school van de Vlaamsche 
Beweging dat wij den eerbied hebben 
geleerd voor het volksbestaan, dat wij 
het egoïsme van de casten hebben lee
ren haten en de rechtvaardigheid lee- 
ren liefhebben? En is het niet logisch 
dat wij, als eerste daad van onze lee
ring, de internationale waarheid en 
liefde zouden stellen tegen de interna
tionale leugen en castegeest?

Voor ons is de oorlog zoo monster
achtig, zoo ontzettend, zoo zedeloos ! 
en onrechtvaardigbaar verschenen dat ■ 
hij altijd oprijst in onzen geest, vôôr al j 
andere, en dat wij gegroeid zijn buiten 
de grenzen van ons Vlaamsche vader
land in het vaderland dat menschheid 
heet.

Velen onder ons voelen dat zij een 
soort boetedoening hebben te verrich
ten voor het aandeel dat zij hadden in 
de laatste zonde tegen de menschheid. 
Niet zóó is hun hart omdat de uitslag 
van den oorlog in strijd was met be
loften, of omdat de schuldenlast zwaar 
weegt op de schouders van hen die 
eerst gedwongen zijn te verwoesten 
en daarna weer op te bouwen. Maar 
omdat zij het werktuig zijn geweest 
van leugen en haat en eigenbelang en 
omdat zij aan de wereld willen sparen 
wat zij zelf hebben ondergaan.

De Vlaamsche Oud-Strijders zijn 
niet zooals menig staatsman of krijgs
overste waarvan de nachten niet on
rustiger zijn omdat vijftig duizend 

1

etiket op het 
_____is niet de be

doeling van onzen strijd. Wij willen 
] de VOLLEDIGE les van het Vlaam- 
' sche bloedoffer. Wij willen de VOL- 
I LEDIGE hulde aan onze schamele 
j dooden. En die les en die hulde krijgen 
j niet hun volle beteekenis indien hier, 
i op de plaats zelf van het bloed en van 
* de opoffering, verzwegen wordt dat 

onze taak niet eindigt met de VER- 
VLAAMSCHING van het leger, maar 
halverwege is met de AFSCHAFFING 

! van het leger, dat een vlaamsch etiket 
op het werktuig van den oorlog, in 
ons geen dienaars vinden zal

Want indien de Vlaamsche Oud- 
Strijders een Vlaamsch Vlaanderen 
willen, dan willen zij toch in de eerste 
plaàTs cea beter Vlaanderen. Voor ons 
zijn beide begrippen onscheidbaar en 
ondeelbaar zooals in een zonnestraal 
het licht en de warmte onscheidbaar 
en ondeelbaar zijn. Wij hebben Vlaan
deren gediend in een tijd waarop het 
lijfsgevaar en de geestelijke vereen
zaming een voldoende voorwendsel tot 
nietsdoenerij zouden geweest zijn. En 
nochtans nooit werd Vlaanderen be
mind en gediend zooals in de loopgra
ven. Omdat wij daar dichter het men- 
schelijke benaderen en omdat uit ons 
verdiepte inzicht een vollediger, meer 
omvattende liefde was ontstaan. Se
dertdien kunnen wij de Vlaamsche 
problemen niet meer beschouwen bui
ten de grondproblemen van de wereld 
en Vlaanderen alleen dienen als factor 
van de menschheid.

- ------ 1----
van den oorlog, komt alleen door den 
aandrang van de volkeren.

Vlaanderen gaat zijn redding tege
moet door het stuwende gedachtenle
ven dat overal, buiten parlementaire 
groepeei ingen orn, de atmosfeer be
reidt van het Vlaanderen van morgen.

De wereld gaat zijn nieuwe levens
regel tegemoet door het sublieme ver
bond van de moeders die geen slag
velden aan den horizont van hun leven 
willen, van de Oud-Strijders die nooit 
zullen vergeten waartoe zij misbruikt 
werden, van een geslacht van jonge 
mannen die het nieuwe vaderland, de 
menschheid, hebben gevonden.

Dit zijn de idealen die klaarder en 
klaarder voor ons, Vlaamsche Oud- 
Strijders, omlijnd staan.

Zoo helpe ons God en Onze Lieve 
Vrouw van Vrede die geen helm of 
geen zwaard voert, maar heur moe 
derarmen opent voor alle menschen 
en alle volkeren.

De Legerwetsvoorstellen
EN DE SOCIALISTEN

Hadden de socialisten gewild, w il
den ze, dan worden de wetsvoorstel
len tot herinrichting van het belgisch 
leger GEKELDERD.

Zij hebben macht genoeg om het te 
doen.

Zij hebben overal luide verkondigd 
dat zij ailes gingen in ’t werk stellen 
om dis wetsvoorstellen te kelderen.

Maar zij WILLEN ze niet kelderen.
Hunne oppositie ertegen is zand in 

de oogen, bluf.
Hoedat ?
Obstructie in de Kamer is niet ge

noeg om die wetsvoorstellen te kelde
ren. De socialisten weten het en zien 
het.

En dan zeker niet de gezapige ob
structie die zij toepassen, en die stil
aan ineenzakt, door gemis aan doel
bewuste planmatigheid. 

j -------- ■

De gekheid van de 
\T1. Belgicisten

-

Zoo het legervraagstuk niet wordt 
opgelost in den zin van de uiteenzet
ting (van Dr Rombouis) kunnen de
Vlaamsche ministers (Carnoy, Hey
man) niet langer in de Regeering blij
ver».

(M. P. Van Steenberghe, tijdens de 
vergadering van den Kath. VL Lands
bond in 1927. Zie «Standaard» 19-12- 
27).

En welk waren de eischen vervat in 
die uiteenzetting

1. Bestuur en Beheer van het leger 
Vlaamsch.

2. Vlaemsche en Waalsche legeraf- 
deelingen.

3. Commandotaal in VI. Legerafdee- 
Jingen Vlaamsch.

Deze eischen werden geestdriftig 
toegejuicht en er werd beslist de uit
eenzetting van Prof. Rombouts te ver
spreiden.

De Kamerheeren Vergels en Blavier 
willen remmen.

Eerw. Pater Claes vliegt recht en 
zegt (zie «Standaard» 19-12-27) :

«dat het nu eens dp tijd tot spreken 
is en dat de Landsbond al te dikwijls 
werd aansprakelijk gesteld voor de 
fratsen van het Parlement.

«W ij zullen eene groote volksbewe
ging op touw zetten over het militaire 
vraagstuk. W ij zullen onze stem laten 
hooren!»

v i . .........^  in m u iiiic  uu naam van oe e-
men.chen door hun verantwoordelijk- vende Oud-Strijders, geestelijke erf- heid zijn omcckomen. ^11 7 ipn c+ o f^naniPn von A--- r-\ i ri. .. P̂

_____I V iu l l i v t
heid zijn omgekomen. Zij zien steeds 
in de uren van eenzaamheid die de ziel 
nader tot zichzelf en tot God brengen, 
de lichamen die verhakkeld en de zie
len die verwoest wrerden, het bloed dat 
als koopwaar en als thema van parle-

Wij Vflfc i t  H f «  t>*
*ea. rocmou* aie steeds on

Overal waar ee* kans is dag ia  dag delijk tot oorlog heft gevoerd, 
uit met al onze vrienden en kennissen Wij kunnen niet gelooven in hen die 
moeten we spreken over het snood zeggen den vrede te organiseeren en 
verraad van de zoogezegde Vlaamsche tevens den oorlog voorbereiden. In 
volksvertegenwoordigers die het bloed geen enkele van de regeerende kringen 
van onze kinderen verkoopen voor hier te lande of buiten de grenzen, 
dertig zilverlingen. . heeft men het sedert den wapenstjl-
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______  i Indien de socialisten WERKELIJK
En daarom, op dezen dag, was onze j die wetsvoorstellen WILDEN kei de-

eerste verklaring uit naam van de le- j ren, dan hadden ze in elke provincie,
----J - ^  ° ’ er, dan te Brussel met de zeer talrijke

massas waarover ze beschikken, een 
rustelooze agitatie moeten mzetten en 
doordrijven, tot wanneer de regeering 
Jaspar er lag.

Zij hebben dit niet gedaan.
Zij denken er niet eens aan.
En de regeering we*t dat hun ob

structie niets meer beteekent dan ki®8- 
draverij.

genamen van de doode Oud-Strijders 
van Vlaanderen: Onze beste kracht 
gaat tegen den oorlog, tegen het 
werktuig van den oorlog, tegen de die
naars van den oorlog.

En de tweede is dat wij in deze zaak 
al ons vertrouwen richten tot het volk zei f.

Wij bebbé» teloof ja h*a die 
sJe» *j©uwen tijd « w i  boyw*» vol
gens ©en method* die steeds onverpij* Zij willen evengoed als de huidig« 

Parlementaire meerderheid, een stsrk 
leger voor den Belgischen Staat, zon
der om te zien naar het feit dat in 
werkelijkheid dit sterk leger in dienst 
zal staan der internationale geldmacht 
waartegen zij zoo fel roepen.

Hunne leiders waren gisteren de mi
nisters van Koning Albert samen met

1928
De Kath. Vlaamsche Kamergroep 

heeft stelling genomen :
1. Bestuur cn Beheer van het leger 

1/10 Vlaamsch, 9/10 Fransch;
2. Noch VL legerafdeelingen, noch 

VI. regimenten, noch VL bataljons, 
misschien wat men noemt VI. kompa- 
nies — die niets veranderen aan de 
bestaande toestanden;

3. Commandotaal Fransch.
De groote volksbeweging die de 

Kath. VL Landsbond zou op touw zet
ten, is achterwege gebleven.

Doch Esrw. Pater Claes (Alg. Secr. 
van den Kath. VI. Landsbond) ver
klaart in «De Standaard» van 15 Ju li 
1928 :

NIET

dat de Vlaamsche Ministers, vermits
het legervraagstuk niet opgelost
wordt in den zin van da uiteenzetting
(van Dr Rombouts) moeten ontslag 
nemen ;

dat er een groote volksbeweging 
(belofte van Eerw. Pater Claes) zal 
op touw geaet worden otn er de Dy. 
Rombouta voorgesteïde oplossing door
te drijven;

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

ZEGT HIJ
dat hij de houding d*r Kath. Vlaam
sche Kamerleden en inzonderheid der 
heeren Poullet en Van Cauwelaert 
BEWONDERT (onderl. van ons) en



goedkeurt en hun hulde brengt en 
dank zegt yoor hun werking.

En intusschen, wordt de rede van 
den VI. Nationalist DE BACKER, 
waarin de eischen van den Kath. VI. 
Landsbond in zake legerhervorming 
werden verdedigd, door de «zware» 
trekpaarden van het Vlaamsch Belgi
cisme in de Kamer uitgejouwd

en zien we de rede van den 
Vlaamsch-vijandigen DEVEZE door 
diezelfde heeren (de Van Hoeck’s, de 
Van Isacker’s e. a.) geestdriftig toe
juichen !

Zonder commentaar !

Het oordeel van volksvert. 
L. Vindevogel 

over Van Cauwelaert

De incidenten van 19 oogst
in de Panne

Eene interpellatie van volksvert.
G. De Clercq.

Volksvertegenwoordiger G. De Clercq 
diende heden Woensdag volgende in
terpellatie in :

Mijnheer de Voorzitter,
Ik wensch den heer Minister van 

Binnenlandsche Zaken te interpellee- 
ren, naar aanleiding der menigvuldige 
aanvallen aan de kust gepleegd op 
Vlaamsche mannen, vrouwen en kin
deren en inzonderheid met het oog op 
de incidenten die zich op 19 Oogst j.l. 
in De Panne voordeden, om hem te f 
vragen of de openbare overheden, door 
het in de hand werken van die anti- 
Vlaamsche gewelddaden, het er op aan 
leggen de Vlamingen, die nog hun 
eigen taal willen spreken, hunne VI. 
liederen willen zingen of Vlaamsche 
herkenningsteekens willen dragen, te 
verplichten ofwel van de badsteden 
weg te blijven ofwel zich in staat van 
zelfverdediging te stellen.

OPROEP 
Al wie getuige was van anti-Vlaam- 

sche incidenten aan de kust gelieve 
volksvertegenwoordiger G. De Clercq 
ten spoedigste te documenteeren.
---------- ------------------

Tentoonstelling
VAN HET

Nederlandsche Boek 
en Tijdschrift

In Oktober a. s. houdt de Volks- 
boekerij «Ontwaakt» in samenwerking 
met den boekhandel «Volksverheffing» 
eene propagandaweek voor het Neder
landsche Boek en Tijdschrift te Aalst.

Het programma omvat : een vier
tal voordrachten door Noord- en Zuid- 
Nederlandsche letterkundigen, een 
kindernamiddag, een muzikale kunst
avond en een tentoonstelling van boe
ken en tijdschriften.

Het Inrichtend komiteit zal trachten 
het overzicht der tijdschriften zoo 
volledig mogelijk te gevç», ver, 
tijtAörfn ten, * wWKe- to póutieKe of 
w ijsgeerige strekking er ook van we- 
ze, een der laatst verschenen nummers 
te willen sturen aan de Volksboekenj 
« Ontwaakt », Onderwijsstraat, 14, 
Aalst.

Door tijdschriften bedoelen we niet 
alleen letterkundige, maar eveneens 
wetenschappelijke periodieken, vak
bladen, illustraties, weekbladen (met 
uitsluiting van nieuwsbladen), enz.

Noord- en Zuid Nederlandsche 
schrijvers steunden met warme sym
pathie deze tentoonstelling.

Maken deel uit van het Bescherm- 
komiteit; voor Vlaanderen : Lode
Baekelmans, Cyriel Buysse, Emest 
Claes, Paul De Mont, Pol De Mont, 
F. A. Goris, Gaston Martens, Wies 
Moens, R. De Clercq, Jozef Muls, 
Warden Oom, J . Persijn, Willem Put
man, Stijn Streuvels, Ant. Thiry, Felix 
Timmermans, Aug. Vermeylen, W il
lem Gijssels.

Voor Nederland : P. C. Boutens, H. 
De Man, Top NaeïT, Willem Kloos, 
Is. Querido, Mr Ritter, H. Roland 
Holst, L. Simons, Aart Van der Leeuw 
Pieter van der Meer de Walcheren, 
Lodewijk van Deyssel, Ant. Van Duin
kerken, Fr. Van Eeden.

De toekomende 
Giftgassenoorlog

Bij ’t uitbreken van een nieuwen 
oorlog zullen eerst de vliegereskaders 
voorzien van gewone bommen op de 
strijdkrachten van den tegenstander 
losgelaten worden. Deze zullen door 
eskaders met brandbommen gevolgd 
worden, die van phosphoor zullen 
voorzien zijn, om onbluschbare bran
den te stichten. Is aldus de bevolking 
eener stad door eene paniek aange
tast dan zullen de eigenlijke eskaders 
met giftgassen komen.

Naar het oordeel van toonaangeven
de militaire deskundigen zijn alle af
weermiddelen daartegen vruchteloos. 
Aan de legerleiding blijft geen ander 
middel over dan wraak te nemen door 
het uitroeien der burgerbevolking van 
den tegenstander op dezelfde manier.

De volkerenbond heeft den kamp 
tegen het voeren van giftgassenoorlo- 
gen moeten opgeven. Wel besloot hij 
het menschdom van de onzettende 
vreeselijkheid van een giftgassenoor
log in te lichten doch de inlichtingen 
zijn in geen enkel land verspreid ge
worden.

Het beste wapen tegen de stikgas
senoorlog is volgens de Duitsche pro* 
fessor Ebner, de krijgsdienstweige- 
ring en bovendien de internationale 
kontrool der giftgassenproduktie.

In België worden de gassen met 
cirkels (bollen) aangeduid, in Duitsch
land met kruisen op de pakken, van
daar den naam geelkruis, enz.

Vert. P. Van Steenwegen.

De kritiek, die op het laatste con
gres van den Kath. VI. Landsbond los
gekomen is tegen de politiek van den 
heer Van Cauwelaert, heeft weerklank 
gevonden in « ’t Volk van Ronse ».

In het nummer van 18 Oogst 1.1. for
muleert de h. Vindevoghel zijn bezwa
ren tegen deze politiek. De toon ver
schilt wel van dezen, die wij aanslaan, 
maar wie tusschen de regels door wil 
lezen, zal ontdekken dat de partijge
noot van Van Cauwelaert ongeveer 
hetzelfde denkt als de VI. Nationalist, 
die tegen den Antwerpschen burge- 
mester te keer gaat.

We aarzelen niet te bekennen dat 
het artikel van den h, Vindevoghel een 
moedige daad is en het kost ons wei
nig moeite hem de inleiding ervan, 
waarin hij, als captatio benevolentiae, 
eerst de «fronters» er wat van langs 
geeft, met een glimlachje te vergeven.

« ’t Waren niet al fronters die tegen 
Van Cauwelaert zijn opgestaan te 
Gent» erkent de h. Vindevoghel.

En verder : «Wij nemen niet aan 
met Daels tegen Van Cauwelaert te 
marcheeren en wij nemen ook niet aan 
met Van Cauwelaert tegen Daels op te 
trekken».

De h. Vindevoghel wil dus tusschen 
twee stoelen blijven zitten: hij durft 
nog geen keus doen, hij wil de een
dracht onder de welmeenende Katho
lieke Vlamingen.

Om deze eendracht te bereiken is 
hij, te oordeelen naar zijn artikel, er 
niet ver van af de opvatting te dee- 
len : een zelfstandige Kath. VI. partij.

We zullen elders trachten te ver
krijgen dat de h. Vindevoghel zijn 
standpunt klaarder zoii formuleeren.

Laten we er ons hier bij bepalen het, 
trouwens nog zeer voorzichtig gefor
muleerde oordeel van den h. Vindevo
ghel over de politiek van Van Cauwe
laert bekend te maken aan onze lezers.

Voorop stelt de heer Vindevoghel 
een vraag waarop hij niet durft te ant
woorden :

«Zouden wij met een andere politiek 
meer verwezenlijkt hebben dan met 
deze van Van Cauwelaert? Het is 
moeilijk te zeggen; ’t kon meer zijn; 
‘t kon ook min zijn».

Dat is geen antwoord.
Wat wij aan Van Cauwelaert ver

wijten in de eerste plaats is niet het 
feit, dat hij in het Belgisch parlement 
zijn minimumprogramma nog niet ver
wezenlijkte.

Wat we hem wel verwijten is het 
volgende : dat er van hem en zijn groep 
geen de minste agitatorische actie op 
ons volk uitgaat. Hij wekt slaaplust 
bij ons volk geen strijdzucht.

Dr Rombouts heeft daar op het
Gentsche Congres nogr eens pnovfco.»du*Se legerwetten r» vroeg
hij.

Het antwoord is duidelijk genoeg 
voor al wie kijken wil : de heeren wil
len hun politieke en finantieele com
binaties in het parlement niet laten 
storen door den krachtig uitgedrukten 
wil van een voorgelicht en strijdvaar
dig volk.

Maar laten we vandaag blijven bij 
het oordeel van den h. Vindevoghel.

Hij schrijft:
«Nu heeft Van Cauwelaert zijn 

«beste krachten gewijd aan het an- 
«nexeeren van katholieke franskiljons 
«en hij heeft er eenige in slaap ge
wiegd...

«Van Cauwelaert heeft bijna een 
«half dozijn staatsministers voor zijn 
«Vlaamsche politiek gewonnen en als 
«kwaliteit is dat ook iets !

«Intusschen heeft men hem echter 
«zijn vruchtbaarste akkers ontstolen; 
«zij die een warm hart hebben en be-

«reid zijn tot veel opofferingen, heb- 
«ben hem niet meer toegejuicht en 
«stellen zich in slagorde tegen hem.

«En dat is de kwade kant van zijn 
«politiek. Een groot deel is hem ont- 
«vallen en hij, Van Cauwelaert, die 
«een lijf en een ziel heeft om storm- 
«troepen aan te voeren, (wat is die 
«Vindevoghel een candide psycholoog) 
«is een Chineesche generaal geworden 
«die geen dag zeker is van zijn troe- 
«pen. En dat is te betreuren.

«Van Cauwelaert heeft den weg van 
«de eendra'cht in de katholieke partij 
«gevolgd en hij heeft ze toch niet ge- 
«vonden; want hij is verbonden met 
«de franskiljons tegen een deel der 
«katholieke Vlamingen. Het kon ook 
«anders geweest zijn: verbonden met 
«die katholieke Vlamingen tegen de 
«katholieke franskiljons. En dat had- 
«den wij veel liever gezien.

Dan zich richtend tot Van Cauwe
laert zegt hij o. m. :

«Met de oogen van 1918 bekeken, 
«is het niet te verwonderen dat velen 
«u aanzien als een half verslagen ge- 
«neraal. Gij hebt een schoone konink- 
«lijke belofte gekregen, doch dat ko- 
«ninklijk woord is niet in vervulling 
«gegaan. Dat kan ongeduldige naturen 
«verbitteren en in vertwijfeling bren- 
«gen. Wij zijn ook 20 jaren in den 
«strijd en hebben ook van alles tegen- 
«gekomen. Wij voelen ook nog de 
«oorlogsjaren en weten tot welke 
«slechtheid zekere katholieke rijken 
«bekwaam zijn en hoe zij soms ge- 
«makkelijk in al hun onrechtvaardige 
«en leelijke praktijken toch geduld 
«worden, omdat zij veel geld kunnen 
«geven... Aan arme menschen wordt 
«niet zooveel vergeven als aan rijke 
«en wij kunnen niet gelooven dat men 
«de katholieke Vlaamsche nationalis- 
«ten zoo vreselijk zou te keer gaan 
«indien zij kasteelheeren en groote 
«nijveraars waren. De katholieke VI. 
«Nationalisten zijn wel verzuurde 
«menschen (och kom, Leo, ge moest 
«ons eens hooren lachen!) die zeker 
«en vast slechte karakters kweeken, 
«in averechtschen zin als zij het als 
«katholieken zouden moeten doen; 
«(eenvoudig grotesk, Leo) doch is het 
«wel de beste oplossing: de Vlaam- 
«sche extremisten buiten en de Vlaam- 
«sche extremisten binnen ? Ware het 
«omgekeerd, dan zouden wij benevens 
«den troost der eenheid in onze rangen 
«nog de meerdere macht hebben in 
«den schoot der katholieke partij. 
«Smijt uit de rechterzijde de 6 hardste 
«franskiljons en breng de 6 fronters 
«in de plaats en de Vlamingen zullen 
«er wat beter op staan...»

Voor een paar weken schrepf ■ ^\r:~a - -
Nu zou ik hem zijn raad willen te

rugsturen en zeggen : «Leer beslui
ten...»

De zes fronters in een Belgische 
katholieke partij waar de conserva
teurs dan nog de lakens uitdeelen : dat 
gaat niet, nu niet en nooit niet.

In een Vlaamsche R. kath. Volks
partij daar zou kunnen plaats gemaakt 
worden, mit3 de noodige lenigheid in 
de organisatie, voor de Vlaamsche na
tionalisten.

Maar wij gelooven niet, geleerd 
door een ondervinding van tien jaar, 
dat Van Cauwelaert durf en wil ge
noeg heeft om deze ontwikkeling in 
te leiden en door te voeren.

En de h. Vindevoghel zal daarom 
naar alle waarschijnlijkheid de ge- 
hoorzaame dienaar blijven in het par
lement van Jaspar en van zijn frans- 
kiljonsche opvolgers.

A. D H.

Vlaamsche Werklieden
Zult ge nog laager dulden dat de z. g. Kristen 

Demokratie U zand in d’oogen smijt?

inlichtingen over de Belgische spoorufeguititatfne

In dcii verkiezingstijd van ’25
hebben de katholieke demokratische 
leiders voor u gestaan met de plech
tige belofte dat ze u zouden brengen : 
de zesmaandendienst, Vlaamsche regi
menten, vermindering van de toen nij
pende militaire lasten.

Over enkele maanden nog____
bekampten ze het socialistisch voor
stel omdat het de zesmaand onzuiver 
.hield met vooroefeningen en talrijke 
wederopoproepingen ; en hernieuwden 
hun belofte van ’25.

En waar staan we nu ?
Hun woorden zijn ze aan het slik

ken. Ze laten zich gedwee doorgaan 
voor beloftebrekers. Het aanstaande 
verraad dat ze plegen zullen tegen
over hun kiezers, trachten ze als ge- 
wetenlooze komedianten zoo onschul
dig mogelijk voor te stell»».---------------

Inderdaad !
* Ze schamen zich niet het regeermgs- 
voorstel goed te praten dat de eischen 
van het volk, dat zes maanden vroeg, 
in den wind slaat; en, volgens de cij
fers in hun eigen bladen, een diensttijd 
voorschrijft van acht maand Voor de 
helft der dienstplichtigen, en van 
twaalf tot veertien voor de andere 
helft ;

dat bovendien allen tot een terug
roeping verplicht van zes weken en 
twee maal acht dagen, zoodat alles te 
saam genomen de gemiddelde duur 
van diensttijd in plaats van zes maand 
çlf tot twaalf maand zal zijn !

En om verder te troosten 
vergeten ze niet daar toe te voegen 
dat voor ieder die met meer dan acht 
maand zal gestraft zitten 400 fr. per 
maand (over de acht) gevraagd wordt 
alsook 150 fr. per week voor de weder- 
oproepingen. Die geldelijke vergoe
dingen bedragen verscheidene miljoe
nen die natuurlijk onder den vorm van 
finantieele lasten uit onze porte-mon- 
naie zullen geklopt worden.

Aldus willen ze het volk een stukje 
suiker voor de oogen tooveren dat 
het dubbel en duur bekostigen zal !

Maar wat ze niet zeggen
en waarover ze ’t liefst zwijgen, dat is, 
dat het door hen gesteunde militaire 
regeeringsontwerp met zich mede- 
sleept ’n reuzenaankoop van wapens en 
oorlogstuig, als : nieuwe geweren, au
tomatische pistolen, machienegeweren 
Colt-mitrailjeuzen, tanks, pantserau
to’s, zware kanonnen, motoren voor 

trekdienst der artillerie, materiaal 
voor de genie, seinmateriaal, mobilisa- 
digingswerken ; herstel der forten? 
Dat alles zal ons land nog een beetje 
nader bij den afgrond sleuren door de 
verbijsterende uitgave van een dik mil
jard, plus de jaarlijkfcche bijkomende 
begrootingspost van ten paar honderd 
miljoen frank.

Ze verzwegen dat het leger dat op 
heden ons jaarlijks 6 à 700 miljoen fr. 
kost, met de nieuwe inrichting dat ze

nu willen goedpraten ons dan jaarlijks 
meer dan een miljard zal uitpersen !

Kan er meer gejudast ? !
Zonder te wijzen op het hatelijke 

en beleedigende dat voor ons Vlamin
gen ligt in de indeeling en de taalrege- 

I ling voorzien in ’t wetsontwerp dat de 
j handteekens draagt van de typen der
< « Katholieke demokratiç » Heyman en 

Carnoy wat we met de naaste gelegen
heid zullen vastgrijpen, kunnen we 
reeds besluiten met wat we weleer 
bekenden :

? Het knechtschap van
de Kath. demokratie is een feit.

j Ze zijn de knechten van de belgische 
{ volksvijanden. Ze voelen dit «knecht 
1 zijn» maar willen het in de oogen van 

het volk verdoezelen. In werkelijkheid 
is het
— -----wl tv> —■. -------
wat in de Kamers gezegd werd: «dat 
door hare schuld het Vlaamsche bloed 
zal vloeien op de Belgische slagvel
den...» dat Vlaanderen het kinderlooze 
Frankrijk zal moeten beschermen.,, 
dat Frankrijk rekent op de kloeke 
borsten van onze Vlaamsche jon
gens.., en dat de heeren Katholieke 
demokraten verklaren een voorstel te 
zullen stemmen dat in plaats van een 
stap te zijn naar vermindering der mi
litaire lasten, de voorbereiding is tot 
een nieuwe oorlog !

Vlaamsche Werklieden
Die woordbrekers en volksverraders 

durven beweren dat gij vrede hebt met 
het militaire regeeringsontwerp dat 
een nieuwe vreeselijke kaakslag be- 
teekent; dat gij hen goedkeurt in hun 
laf en verraderlijk knechtenwerk.

Zij die uw stemmen rQnselen met 
het anti-militaristisch masker en den 
zesmaandenkreet, vinden dat ge be
rust in dezen nieuwen schop die ge 
van uw ontrouwen krijgt, omdat ge 
tot nog toe noodgedwongen de vuisten 
in de zakken hebt moeten laten, om
dat de verontwaardiging zich niet 
heeft geuit en gelost in traditioneele 
betoogingen.

Ze vergeten echter dat we die bange 
uiting beu geworden zijn, omdat tue 
ten slotte maar weinig aarde aan den 
dijk brengt en eerder mag vergeleken 
worden met de opengezette stoomfluit 
van een spannende stoomketel. Ze ver
geten dat ons volk meer en meer be
reid wordt tot de DAAD die alle 
vruchteloos gejoel en geëisch minacht.

Die daad,
Belgische kath, demokratie is :

pfö-bélgische o r g a n i s a n t t f c -
De Vlaamsche werkman zaltc*- 

door zijn bijtrede aan ’t Vlaamsch Na
tionaal Vakverbond dat ge hem nu 
eindelijk genoeg hebt gefopt, dat gij 
zijn vertrouwen niet meer waardig 
z ijt; en we_ mogen ervan overtuigd 
wezen dat g ij als ge nu zijt onherroe
pelijk te niet gaat door de ziekte waar» 

, in ge zelf geloopen zijt !

De Loonen van de Mijnwerkers

De Nat. Maatschappij heeft een ver
slag van 220 bladzijden uitgegeven 
over haar beheer in het jaar 1927.

Enkele cijfers zijn wel interessant 
en we deelen ze onder voorbehoud 
mede : wij zijn immers niet bij mach
te er de waarachtigheid van te con- 
troleeren.

Het reizigersverkeer. — Er zijn in 
1927 geweest 219 millioen 129.166 rei
zigers, zijnde 6 millioen 46.604 min dan 
in 1926, wat misschien wel bewijst dat 
immer stijgende tarieven toch wel in 
staat zouden blijken de reislust te tem
peren. Deze reizigers nu worden als 
volgt verdeeld : 1 millioen 362.802 in 
Ie klas, 19 millioen 286.530 in 2e klas 
en 198 millioen 479.834 in 3e klas.

Het vervoer van goederen. — In
1927 vervoerde het spoor 76 millioen 
634.291 ton of ongeveer 3 millioen
400.000 ton minder dan in 1926. Dat 
hooger bedrag in 1926 wordt geweten 
aan de staking van de Engelsche mijn
werkers. Er werden in 1927 in omloop 
gebracht 707.034 goederentreinen te
gen 764.034 in 1926.

De prijs van het reizigersvervoer.
— Het verslag van de Nat. M aat
schappij wil er ons ook van overtuigen 
dat de Belgische vervoertarieven uit
zonderlijk laag zijn.

Om dit te bewijzen vergelijkt ze de 
prijzen van een 100 kilometer-vervoer 
in België en in sommige andere Euro- 
peesche landen. De Nat. Maatschappij 
vergeet er alleen bij te voegen dat ia 
Engeland, Duitschland ea Nederla*d 
b. v. de loonen die mea er verdient heel 
wat hooger zijn. Met dit voorbehoud 
willen we wel de vergelijkende tabel 
meedeelen :

Dus voor een personenvervoer van 
100 kilometer betaalt men in België 
53 fr. in Ie, 37 fr. in 2e en 21 fr. in 
3e klas; in Nederland zijn deze cijfers

respectievelijk 70,6: 56.2: 39,6 : in 
Frankrijk 64,9; 43,8; 28,6; in Duitsch
land 92,9 ; 64,5 ; 43 ; in Zwitserland 
105; 73,5; 52,5.

Het materiaal. — Er zijn 4.545 loco
motieven, 9420 personenwagens en 
1567 personenfourgons. Het aantal 
goederenwagens bedraagt 120.164.

De totale lengte van de hoofdlijnen 
van het net meet 7675 kilometer.

Vergelijking tusschen 1927-1813. — 
Het goud kapitaal belegd in den bouw 
en de bewerktuiging van het Belgisch 
spoorwegnet is in 1927 ongeveer 25 t.h- 
hooger als in 1913.

Deze verhooging beantwoordt :
1) aan een verhooging van 10 t.h, 

van de lengte der hoofdlijnen.
2) aan een verhooging van 27 t.h. 

van de lengte der bijlijnen.
3) aan een vermeerdering van 4.1 

t.h. van het aantal locomotieven en 
aan 53 t.h. van de kracht ervan.

4) aan een vermeerdering van 16.5 
t.h. van het aantal personenwagens en 
17 t.h. van de beschikbare plaatsen.

5) aan een vermeerdering van 35 
t.h. van het aantal goederenwagens en 
58 t.h. van de vervoerbare tonnenmaat.

De vermeerdering van het verkeer 
van 1913 tegen 1927 bedraagt 21 t.h. 
voor de reizigers en 48 t.h. voor de 
goederen.

De ontvangsten in goudfrank over
treffen in 1927 dezen van 1913 slechts 
met 20 t.h. terwijl het verkeer geste
gen is met ongeveer 35 t.h.

De uitgeven va* 1927 »vertre#«* 
die va» 1913 met 43 t.h. Deze ia ver
gelijking van het verkeer veel hoogere 
cijfers zijn te verklaren door de ver
hooging der uitgaven voor het person- 
neel. De doorsnee-wedde van een be
diende is te 1927 15 t.h. hooger dan in
1913 terwijl het aantal bedienden, ten
gevolge van 8-urendag en Zondagrust 
met 25 t.h. gestegen is.

Het Internationaal Arbeidsbureau 
heeft zoo pas de uitslagen gepubli
ceerd van den onderzoek naar de hui
dige toestand in het mijnbedrijf.

Daarin komen enkele cijfers voor 
die wel mogen onder de oogen onzer 
lezers worden gebracht.

Als we het Engelsch loon weelrge- 
ven door het cijfer 100 flan zijn de kro
nen in de andere landejn als volgt :

Nederland 94
Roergebied 75
Frankrijk 59
België 57
Tjechië 52
Polen 40

Een zoo heel schitterende plaats 
neemt België in dit lijstje dus niet in ; 
de toestand verbetert eenigszins als 
men dit loon in voedsel berekent.

Dan Wint de Hollandsche mijnwer
ker meer dan de Engelsche^ J.Q5 a l t  
nen het Engelsch loon in voedsel 
weerom met 100 aanduidt en de Bel
gische mijnwerker komt tot82.

Gelijk hoe bekeken dus blijft het 
loon van den Belgischen mijnwerker 
Uger dan dat van zijn ambtgenooten
ii Engeland, Nederland en Duitsch- 
hnd.

En nochtans de directie der mijnen 
leweren dat ze de loonen niet kunnen 
•verhoogen en op het eerste ziçhÿ sçhij- 
ren ze gelijk te hebben.

Een ton verkoopbare kolen kost 
duurder in België dan in Engeland.

Als we weerom de Engelsche prijs 
TOorstellen door 100, dan komt men
ii België tot 104, in Frankrijk 91 çn
ii de Roer 67.

Dus de kostprijs per ton is hier 
rseds hooger dan elders : als men de 
bonen verhoogt zal die prijs nog stij
gen en de concurrentie nog bemoeilij
ken.

Ma&r wâirw* is die .k*Stfrijj k&r 
ztê he«s ?

Veor ee* deel «aidat ia ce* aaataj
Vaalsche mijnen de kolea e o o  diep 
biginnen te liggen dat de exploitatie 
ervan niet meer loonend kan zijn.

Maar ook en vooral omdat de Waal- 
sihe uitbatingsprocedes verouderd

zijn en niet op peil worden gehouden.
De Belgische mijnen verbruiden 

zelf 10.8 p. c. van hun kolenvoort- 
brengst terwijl de mijnen in de Roer 
slechts tot 6.7 p. h. komen.

Hoe meer de mijn zelf verbruikt, 
hoe min ze natuurlijk kan verkoopen 
en hoe duurder de kostprijs wordt v*n 
de verkoopbare ton.

Er zijn nog andere bewijzen van 
minder doelmatige uitbating.

Zoo voor 100 eigenlijke mijnwer
kers, arbeiders dus die afdalen in de 
mijn, zijn er werklieden aan de opper
v la k  :

23 in ’t Roergebied eu Gr. Brittanje
32 in Tjecho-Slowakije
39 in Frankrijk 
43 in België
51 i|i Polen.

Hier schijnt het wel dat een betere 
organisatie van den arbeid dat groote 
verschil tusschen 23 en 43 zou kunnen 
doen verdwijnen, om aldus de kost
prijs per ton te doen dalen niettegen
staande een verhooging van loon.

Uit deze enkele cijfers zijn nuttige 
lessen te trekken: de voornaamste is 
wel deze dat alleen bestuurders en 
werklieden flink op de hoogte van hun 
taak hooge loonen mogelijk maken en 
toch toelaten aan de concurrentie het 
hoofd te bieden.

In andere woorden, wat wij niet Op
houden te herhalen: stoffelijke wel
vaart hangt af van geestelijke wel
vaart.

Flinke ingenieurs, flinke handels- 
diensten, flinke werklieden scheppen 
in gelijk welke onderneming de moge
lijkheid om hooge loonen te betalen.

Stoffelijke welvaart voor den werk
man hangt dus niet in <Jc eerste plaats 
af vaa loonstrijd«*.

De loonstrijd ka* *««d*iitCufc 24J*. 
is dikwijls »ooaaakehjk.

Maar loonstrijd allee* veletfcat ar«t.
Voor een goed deel is een hooge le

vensstandaard afhankelijk van de vak
kennis van den wrerkman.

Daarom werklieden zorgt er voor 
dat uw kinderen vakscholen bezoeken.

Dé cegende Ijzerbedevaart

De dagderlOO.OOO

Met gouden letters wordt 19 Oogst
1928 in het verslagboek der Vlaamsche 
Ijzerbedevaarten geschreven.

100.000 Vlamingen gehoor gevend 
aan den oproep van het Bedevaartco- 
inité, zijn Zondag te Diksmude sa
mengekomen. In een stille ingetogen 
maar overmachtige optocht zijn ze 
naar de IJzervlakte getogen om er 
te herdenken het offer der dertig dui
zend Vlaamsche gesneuvelden, om er 
hunne solidariteit te bevestigen met 
de idealen, leuzen en verzuchtingen 
waarvoor onze Vlaamsche jongens 
hebben gestreden en geleden en zijn 
gestorven, om aan den voet van het 
oprijzend gedenkteeken van «Helden- 
hulde» de getuigenis af te leggen van 
hun trouw aan Vlaanderen.

En bij die overweldigende volks
massa van de negende bedevaart, 
kwam me voor den geest het beeld 
van de eerste onzer Ijzerbedevaarten, 
’t Was op een grauwe einde Septem
berdag, we trokken naar het graf van 
Joe English, de Bjii^sch-Iersche^ki^nj-
honderden deelnemers met een dertig
tal vlaggen, en zoo in regen en wind 
voort langs de vaart van Veurne naar 
Steenkerke om op het verlaten mili
tair kerkhof den praalzerk te onthul
len van hem die met zijn teekeningen 
en zijn kunst zooveel goeds voor de 
harten der Vlaamsche I jz e r  jongens 
had gedaan.

’t Was een droeve tocht, iets over- 
weldigend-pijnlijk drukte gedurende 
de plechtigheid op die enkele honder
den aanwezigen. En angstig prevelde 
men elkander in het oor : zou het waar 
worden dat het vergoten bloed nutte
loos zou zijn geweest. Maar uit die 
eerste bedevaart is geleidelijk de ne
gende gegroeid en de enkele honder
den van Steenkerke zijn geworden de 
honderdduizend van Diksmude.

Prof. Dr Daels mag fier zijn over 
het werk dat hij met enkele trouwe 
medewerkers heeft verricht. Mijnheer 
de Professor, Zondag is voor u zeker 
een blijde dag geweest, spijts de om
standigheden. Het Vlaamsche volk 
heeft u te Diksmude het klaarste be
wijs geleverd hoe eenparig het met u 
medevoelt. Het heeft er u en uwe 
trouwe medewerkers zijn dank be
tuigd, omdat u door het werk der 
Ijzerbedevaarten de trouwe bewaar
ders zijt gebleven van den geest van 
het offer onzer Vlaamsche oud-strij- 
ders. Dat offer hebt u zuiver weten te 
bewaren van elk vergelijk.

Op de negende Ijzerbedevaart heeft 
het nationaal voelende Vlaanderen als 
een man zich geschaard in het groote 
teeken der opstanding van het ver
drukte maar ook herwordend Vla.am- 
schc volk.

e<AJs we em kwart over negen met 
van Diksu~*raming- buiten het station 
reeds zwart van 2jen straten 
twee uren lang zullen o-edurende 
wone treinen binnenstroomen, w  
den en nog duizenden Vlau.;ng-en 
brengend. Van einde en vei 7jj, 
gekomen, op onmogelijke ufen ver. 
trokken, maar heel het Vlawnsc*..

-------’ ‘“‘“'ngen aaft^-brengend. Van einde en vei
gekomen, op onmogelijke uren C
trokken, maar heel het V la ^ j^ ^
land wilde tegnwoordig kunnen ri»p̂ *,*
op deze bedevaart,

Diksmude zelf heeft zich in de i 
kleuren getooid, overal leeuwenvaan 
dek : bij uitzondering een vijftal drie
kleuren. Een paar straten om gewan
deld en daar botsten we op den aan
komenden autostoet en voor 't een 
uur later is lijkt het Vlaamsche IJzer- 
stadje op een vaste garage.

En nu naar de Markt waar men in 
Openlucht het H. Sacrificie der Mis 
tot zalige rust der Vlaamsche gesneu
velden gaat opdragen. Die groote 
Markt staat zwart van volk, men kan 
op de hoofden wandelen en midden 
dat al de bonte wemeling van honder
den vlaggen in de zon.

Nauwelijks heeft de priester van op 
het altaar het eind kruisteeken gege
ven of daar zet zich de stoet in gang. 
West-Vlaanderen neemt de kop met 
Brugge vooraan. Maar hier is ‘t geen 
optocht meer, *t is al wat de straat 
slikken kan : dicht opeengeperste rijen 
zoo breed dat willens of niet, al wie 
op de gaanpaden staat, medegedreven 
wordt en zoo geraken we voortge
stuwd tot aan de IJzervlakte en aan 
den voet van het oprijzend IJzer^e- 
denkteeken. De heuvel der «Minoterie^ 
en de IJzerboorden zijn reeds dik be
zet door een wachtende menigte. 
Eerst om half twaalf gelukt het aan 
de vaandeldragers der Brugsche V.O.
S. over de brug naar Caeskerke te 
geraken en tot na een uur zal de 
massa in breede rangen van tien, 
twaalf en meer voort blijven defilee- 
ren.

Eindelijk rond 12 uur kan de plech
tigheid zelf aanvang nemen. De Radio
stem klinkt over de honderd duizend 
koppige menigte om ingetogenheid te 
vragen. En om de beurt nemen nu Dr
F. de Pillecijn en Prof. Dr Daels het 
woord. Alle rumoer houdt in eens op, 
indrukwekkend bovenal brengt de ra- 
dio-stem over de vlakte het Onze 
Vader en Wees Gegroet, dat nu gebe
den wordt voor hen die voor Vlaande- 

« ren lijden. Boven den grond gedrenkt 
I met het Vlaamsche bloed, «weeft nu 
I het beeld van al bet Vlaamsch lijdcw 
! e* ’t is of fi*ds v«r vr*»tw*am jridi
• Keu beeld va* de* greote* V kaaM ha» 
« gekerkend* afteeke*t. De Vlaamicbe 
: Harmonie van Thielt heft 't «O Krui- 
; se den Vlaming aan» en onmiddellijk 
, daarna hooren we twee spreekbeurten 
’ deze van E. P. Hilarion Thans en van 

den Zuid-Afrikaander Van Reede van 
Oudtshoorn ; deze laatste in naam van 
het Dietsch Studentenyerbond. Even 
vöor half twee foopt de plechtigheid



ea rn e s t

op den 
einde

n-ond van Heldenhulde ten

Langs de baan van Caesk'erke, de 
TJzerboord en over de IJzerwegbrug 
is het den terugkeer naar de stad. ’t Is 
ver over twee als we terug op het

Maandag 27 Oogst, om 7 u. 30 'sav, 
in t Vlaamsch Huis, Voordracht over de 
j nationale minderheden in Tcheco-Slowa- 
kije, door WALTER BRAND, student aan 
de hoogeschool te Weenen (Oostenrijk). 

Alle Vlamingen daarheen ! Ingang vrij.

genstaande dat alles, kan men bij den 
aanvang der Zannekinhulde niet waar- j 
nemen dat de toeloop van bedevaar
ders verminderd was. In een vijftien
tal prachtige tafereelen geeft nu de 
turnvereeniging «Ganda» op de Grootè 
Markt de bijzonderste episoden uit 
den vrijheidsstrijd 1324-1328 en uit het 
leven van Zannekin weder. Op de 
Markt worden door duizenden de lie
deren die de luidspreker voordraagt 
geestdriftig medegezongen. Prof.

- Daels moet een overmachtige ovatie 
in ontvangst nemen.

Enkel rond negen uur ’s avonds, 
wanneer de laatste treinen en trams 
vertrokken zijn, krijgt Diksmude zijn 
gewoon uitzicht.

VOORUIT OP ZIJN BEST
In een hoofdartikel geeft Vooruit 

van 23-8-28 een interessant artikel ge
titeld «Vlaamsche koelies».

Al trekt schrijver er nu precies de 
konklusie niet uit die wij er zouden 
uithalen, toch zijn de feiten wel zoo 
voorgesteld dat bij de werklieden le
zers het bewustzijn van Vlaamsche 
minderwaardigheid moet worden ge
wekt en onze gedachten, verder rei
kend dan de oplossing van een taal- 
geschil, er onvermijdelijk een vrucht
baren grond zullen vinden.

Naar aanleiding van een bezoek aan 
de werkhuizen Cockerill te Seraing 
vertelt hij :

Mijn leerlingen volgden het met be
langstelling en kwamen aldra in ge
sprek met de arbeiders, die aan de 
hoogovens gebezigd werden. In tegen
stelling met degenen, die in andere lo
kalen aan de draaibanken, fraiseerma- 
chines e. d. stonden, spraken die aan 
de hoogovens allen \ laamsch ! Het 
scheen hun zonderling, — even zon
derling als het feit, dat de mijnwer
kers, die ze te Charleroi hadden aan
getroffen, alle mogelijke Babelsche 
talen spraken!

Het is inderdaad een uiterst belang
wekkend verschijnsel vast te stellen, 
dat meer en meer de Waalsche arbei
ders aan het werk in de mijn en aan 
de hoogovens verzaken. Zij zijn het 
tijdvak van den ruwarbeid ontgroeid 
en laten dezen meer en meer over aan 
uitheemsche inwijkelingen : Polen,
Tsjechen, Russen, Marokkanen, wat 
weet ik al, en — Vlamingen. Dank zij 
een degelijk beroepsonderwijs in de 
provinciën Luik en Henegouwen, 
wordt de W aalsche arbeider tot ver- 
fljnde stielkennis opgeleid en in plaats 
van kolen te delven of in het zweet 
zijns aanschijns bij de hoogovens te 
staan, is hij thans in staat werkzaam 
te zijn bij den meest ingewikkelden 
inechaniekbouw ! Weinig grondstof, 
hoog loon ! Hulde aan degenen, welke 
die verheffing van den arbeidenden 
stand in het Walenland hebben moge
lijk gemaakt !

Hoe anders nog het lot van de Vla
mingen ! In eindelooze werklieden- 
treinen worden de meesten den Maan
dagmorgen heel vroeg naar hun be
stemming gebracht om er ver van huis 
en kroost tot den Zaterdag te blijven. 
In de fabriek, in de mijn en in de 
steengroef is voor hen den ruwsten ar- 
jjjd weggelegd. Veel grondstof, min
den 'fln. Men roemt de spierkracht en 
beider van den Vlaamschen ar-
niet veeleerht' Hoe sPii ti8' dat men 
nis kan prijzel? ontwikkelde stielken-

Welke geweldi, , , . , ■
cr i„ dit opzicht

sche land, de groote in
derd, bestaat er n ^ altijcK?^ul^ ef r  
is dat het ernstigste r e d i n i d d e i , ^ 
dien we opmoeten, willen wij rangve5  
men m de rij van de beschaafde volke
ren.

nï? e r -' Het is een dringende 
noodzakelijkheid. De mindere rassen. 
S"öfcji11 eenmaal bestaan, bieden een 
nederwTC^>j ^andenarbeid, d'e z' c  ̂be~ 
sche„ a r b e id Ï ïe w ê e J “ ’ de" V‘aa"”  
liikhei^mv/13 •bijvo,e^en- dat de moge- 

io ^ e  onl Jd, de ruwarbeid naar dejonge opkomende ' '  — —**•i u-'i arbeider meegaan of
zal hij zich tot de gespecialiseerde be
roepen verheffen? Dat is de vraag Nop- 
eens hangt dit van de inrichting van 

degelijk beroepsonderwijs af
Het is treurig, dat er in ons land zoo 

v» einig aandacht aan geschonken 
wordt. De cijfers zijn in dit opzicht 
uiterst welsprekend.

Zal het moeten gebeuren, dat wan
neer de \ laamsche Kempen met hun 
rijke mijnen en hun uit den grond 
verrijzende fabrieken en werkhuizen 
meer en meer geschoolde arbeiders 
zuilen noodig hebben, men eens te ! 
meer een beroep zal moeten doen op 1 
de Walen, of erger nog op het buiten
land, terwijl de Vlamingen zelf

STADSNIEUW S
Apothekersdienst.
’s Zondags is maar eene apotheek 

open van stad. Apotheker van dienst : 
Florent Laleman, Brugstraat.

De 9e bedevaart.

Iseghem heeft weerom een machtig 
contingent geleverd. Ruim 275 strijd- 
genooten maakten de gezamenlijke 
reis met den tram mee.

Tientallen vrienden reisden met den 
. iirmfWrlen waren per velo of
auto te Diksmude aangenomen.

Het verslag over de bedevaart, dat 
elders in ons blad gegeven wordt, zal 
aantoonen dat iedereen uiterst vol
daan is teruggekeerd.

Ons Vlaamsch Huis.

De negende bedevaart heeft weerom 
vele vreemdelingen naar ons Vlaamsch 
Huis gelokt. Om het even, of ze kwa
men uit de Kempen, het Land van 
Aalst, van Antwerpen, Brabant of 
Limburg, iedereen, allen, drukten hun 
verwondering uit over de aangenaam
heid, de gezelligheid onzer gelagzaal 
en hof.

De jonge snotters die ’t Vlaamsch 
Huis te iseghem oprichtten en doen 
bloeien, worden verre en bij gekend.

Meldenswaardig.

De groote stroom naar Diksmude, 
het sukses van de Beevaart, dat elk 
jaar verhoogt begint reeds de Siskes 
te bekoren. We ontwaarden er Siskes- 
mannen van Brugge, van Iseghem, 
Kortrijk en elders.

Als we eenmaal de macht in handen 
hebben zullen die menschen zweren 
dat zij altoos Vlaamsche Nationalisten 
geweest zijn. Maar we zagen er toch 
één die binnen enkele weken, de 
Fransch-Belgische legerwet zal stem
men, en aldus aan onze Vlaamsche 
dooden den grootsten hoon zal bren
gen die denkbaar is.

De redevoering van Dr Prof. Daels 
zal bij hem toch wel gewetenswroe
ging gewekt hebben, zou men denken. 
Ten ware dat er verstand te weinig is
om io qavaIpaIo'i t

Huldebetoon.

We vernemen dat den Bond der 
Kroostrijke Gezinnen, zinnens is een 
reuzenhuldebetoon in te richten 'voor 
den heer volksvertegenwoordiger Al- 
lewaert die, op zoo prachtige manier 
de belangen der Kroostrijke Gezinnen 
verdedigde (? ) .

Geen huldebetoon was ooit meer 
verdient. Inderdaad, m. Allewaert deed 
een voorstel, om, bij de nieuwe leger
wet, door de Fransche generale staf 
aan ons opgelegd, opnieuw den oud
sten van zes kinderen vrij te stellen. 
Het was enkel nadat Jaspar hem stuur 
in ’t gezicht keek, nadat Vandevijvere 
hem iets in ’t oor prevelde en nadat 
zijn meester Poullet dat voorstel wei
gerde ontvankelijk te verklaren, dat 
m. Allewaert zijn voorstel introk. Het 
intrekken zelf wist hij behoorlijk te 
motiveeren. Wanneer L. Van op den 
Bosch hem vroeg, waarom hij zich zoo 
belachelijk maakte, en zich als ’n echte 
zoollikker van het Fransch-Belgisch 
militarisme aanstelde, antwoordde on
ze stadsgenoot heel gepast: «Het is 
om moeilijkheden te voorkomen».

En dat was zoo !
De Kroostrijke Gezinnen zullen den 

heer volksvertegenwoordiger AHe- 
' -lert oprecht dankbaar zijn en blijven. 
Bij ïq naaste verkiezing, zal hij hun 
vragen, Hat ze aan hem — hun verde
diger — ct enken.

Als vader vati een kroostrijk gezin, 
zou ik het niet willen nalaten. Dat hij 
me toekomend jaar, gerust zijn smeek
bede zende! Den duts !

Een die hem kent.
v>c v uuaen,
Een paar nieuwe kousen. Men kan 

ze terug bekomen in het politiebureel.

tot een ander academisch examen gel
dig willen maken.

I Na voormelden datum zijn de lijsten 
onwederroepelijk gesloten.

Inschrijvingen van 9 tot 12 uur.

i Nijverheidsschool. — Schooljaar 
j 1928-1929.

' Het bestuur der Nijverheidsschool 
maakt bekend, dat de leergangen voor 
het nieuwe schooljaar zullen heropend 
worden mei 2 October toekomende en 
zullen eindigen einde Maart 1929.

De volgende lessen worden er ge
geven :

, 1<= jaar : lijnteekening, meet oi
rekenkunde.

2e jaar : Projectieteekenen. meet 
en rekenkunde, 

i 3e jaar : bouwkunde en bedrijfstee- 
j kenen.
! 4e jaar : bouwkunde, gezondheids- 
i leer en materialenkennis, 
i Een leergang van versieringsteeke- 
( nen, doorzichtkunde, hout en mar- 
< merschilderen.
f Deze vijf leergangen zijn van het 

grootste nut, voor alwie bekwame 
j vakman, meestergast en werkbe- 

stuurder wil worden.
De lessen worden gegeven den Dins

dag, Woensdag, Donderdag Vrijdag en 
Zaterdag van iedere week, telkens van 
6 tot 8 uur ’s avonds.

Een leergang van boekhouden en 
handelswetenschappen, gegeven den 
Woensdag en Vrijdag.

Een leergang van Engelsche taal, 
den Dinsdag en Donderdag.

Een leergang van Duitsche taal, den 
Zaterdag, telkens van 6,15 tot 8,15 n. 
's avonds.

Deze drie leergangen toegankelijk 
voor man- en vrouwelijke leerlingen, 
zijn eene bijzondere gelegenheid an 
zich te ontwikkelen en bekwame be
diende en boekhouder te worden.

Een leergang van Stoomtuigleiding 
en electriciteit.

Deze laatste lessen worden gegeven 
den Zondag telkens van 8 tot 10 uur 
s morgens.

De algemeene inschrijving voor ge- 
wezene en nieuwe leerlingen zal plaats 
hebben op Maandag 3 September bin
nen de Nijverheidsschool, ’s morgends
van 9 tot 12 uur, ’s namiddaes vnn ioi u uur.  ------  —» —-  f —

Belanghebbende kunnen terzelfder- 
tijd de afgemaakte werken bezichti
gen.

De Bestuuder : Karei Laloo 
N. B. — Wij dringen ten zeerste aan 

bij de ouders wiens kinderen niet méér 
schoolplichtig zijn, dat ze deze naar 
de nijverheidsschool sturen, waar il 
de bovengemelde lessen gratis ge gi
ven worden, ten einde te zorgen d;t 
hunne kinderen bekwame vakmannai 
of. bedienden worden, aldus zorgen ;ij 
zelf dat hunne duurgewonnen centm 
die ze betalen aan belastingen, ook fen 
goede komen voor de lotsverbetering 
van het Vlaamsche volk.

Gerrepuiden.

Voor veertien dagen verscheen n 
ons blad een artikeltje dat in de kri- 
gen van De Mandelbode heel wat sfcf 
opjoeg.

Een verontwaardigd redakter 
greep naar zijn penne en zou de nati- 
nalisten eens goed de motten uit hn 
kleeren kloppen.

En leugen en laster worden er Ij 
gehaald om de verbitterden en e 
zwartgalligen eens duchtig af te tak
le n.

We geven toe dat de vorm, van b- 
ven genoemd stukje, gelukkiger hade 
kunnen gekozen worden, maar ht 
heeft ons ten zeerste verwonderd dt 
de staatskatholieke heeren zich erg- 
ren aan een schrijfwijze bij lange n i 
zoo kwaadaardig als hun eigen strij- 
methode.

Wij hebben immers de traditie ni; 
ingeluid en in eere gehouden die t 

j1*'’ tJal LtJ aan het bewind hie\ 
bij middel van de walgelijkste schel- 
partijen. Ons bij plaatselijke gebeU’ 
tenissen beperkend zijn we nog nit 
vergeten op welk een schandige mt 
nier de katholieke partij haar verki> 
zingskampagnes voerde. Om maar ea 
voorbeeld aan te halen zal ieder Is-

De Familie Weduwe August De
clercq, bedankt uit ganscher harte de
enkele stadsgenooten die hun milden „h . ------; — -----* ^
penning gegeven hebben aan den jon- Vu° ?,n de twintigT zin
gen nederigen Missionaris in de we- ™: u  vml’ Ja craPuleus e
reld Gerard Declercq, Broeder van !? lddeltJes. . ' ' ,aren waarmee de kath.- 
Liefde die den 28 Oogst vertrekt naar JÎ JL Part’J haren roem verwierf too 
de Missies in Zuid-Afrika. ,n ac^tbaar man als Dr Gits zal

De Familie.

Academische graden. — Voorberei
dende en aanvullende proeven. __
2 Zittijd 1928.

De inschrijvingslijsten voor den 2e
t en^buïtenJ hun s t r e T ^ "  ^  T e'  z ittii d 1928 der b ij 'd e  a r t  Ï 0  "en 12
ruwe werk te verrich tef  ̂ waa^voS I l jg i  ^  WC- Va" 10 u Pri' 1890' 3 Juli ciuen, waarvoor J 1891 voorziene voorbereidende proe-anderen feestelijk bedanken’

Het is waarlijk hoog tijd, dat het v> atgstuk van het beroepsonderwijs 
• ra stif  to berde gebrecht wordt, niet 
•lwtwHjk, n u r  kadvlijl* is  d j»  ■»* 
heel, opdat eeas het Vla*aj#che volk 
ophoude alleen de f*am te hebbe* 
slechts geschikt voor ruw werk te 
zijn !

Arme koelies !

ALBERT VAN LAAR.

&

ven zullen in hef Provinciaal Bestuur 
te Brugge, Bureel 12, openblijven tot 

j en met Zaterdag 6 September, doch 
: alleen voor hen wier getuigschrift van 
j middelbare studiën door de Commis- 
: sie : a) afgewezen werd en die zich tot 
i de voorbereidende proef wenschen aan 

te melden;
b) aangenomen werd, en die. door 

het afleggen van een bij artikel 53 van 
het Kon. Besluit van 13 Juni 1922 
voorziene aanvullende proeven, hun 

f getuigschrift nog voor de toelating

ger door haar penneknechten liet b- 
zwadderen. De katholieke voorma
nen waren perfekte karamellenverze - 
makers, genre Jef Coole, die in hui 
zeer christhjken ijver niets ontzag<n 
om hun tegenstrevers door de moddr 
te sleuren.

De geachte redakteur wil ook dooi- 
gaan als een goede psycholoog en adt 
liet oogenblik gepast om zich smalefd 
uit te laten over de opposanten op Vm 
Cauwelaert s congres te Gent.

In zijn verbeten woede stelt hij deze 
op een lijn met steller van bovenge
noemd stukje, met de herrieschoppers 
van Brugge en met al die niet steeds 
eerbiedig naar zijn driemaal heilige af
goden blijft opzien.
, . . ’t ,.Zii n gerrepuiden zoo schreeuwt 
hij die hun gift uitspuwen uit afgunst 
haat en nijd... maar verzwijgt heel 
behendig dat de oppositionneelen te 
txent als woordvoerders hadden Dr

Rombauts, leraar aan het Atheneum 
te Antwerpen, Van Nuffel, algemeene

bestuurder van de V.O.S.-bonden en 
Prof. Daels van Gent wier rede een 
striemende aanklacht was tegen het 
bewust verraad van den landsbond.

We wisten dat De Mandelbode ver 
gaat in haar hatelijk gestook maar 
(lat het ooit in haar gemoed zou op
komen Professor Daels als gerrepuid 
te schelden wisten we nog niet!

De Mandelbode heeft het ook over 
Vlaamsche leiders die zouden den 
knieval doen om leveranciers te wor
den van het Belgische leger, leiders 
die zich zelf niet kunnçn leiden en 
zoo meer.

Wat het eerste betreft verzoeken 
wij haar formeel namen te noemen. 
Dan zullen we haar kunnen te woord 
staan. Maar we wedden dat haar tal
rijke vrienden die tijdens den oorlog 
het Duitsche leger hebben helpen be
voorraden haar het zwijgen zullen op
leggen. Laster blijft steeds haar ge
liefkoosd wapen.

Wat het zich zelf leiden betreft, 
och lieve Mandelbode daar begeeft ge 
u op een terrein waar uw vrienden 
hun beste pluimen eens lang verloren 
hebben. Het is zeer tactisch van uwen
twege met messen te spelen met een 
dubbele snee. Hebt ge soms geen vui
ligheid te veegen voor uw eigen deur?

Moeten we spreken over de groote 
en kleine afgoden die ge onder uw 
hoede neemt en die uitmunten als lie
ve engeltjes van deugd en deftigheid.

Gij bewandelt een gevaarlijk pad, 
Mandelbode, en al hebben uw vrien
den hun reputatie als beroeps gerre
puiden voor goed verworven, toch zou 
het gebeuren dat vele der uwen deer
lijk gehavend uit den slag komen.

En van gerrepuiden gesproken 't is 
toch wel in uw midden dat de gerre
puiden in grooten getalle in de mod
der ploeteren.

Gij en uw slippendragers durft het 
immers zelden aan in het publiek de 
nationalisten te bekampen. Gansch 
uw werking bestaat in het persoon
lijk afbreken van die of die leider in 
’t geniep of in het duister. Ge werpt 
met drek en modder als iemand u be
trapen kan. Als giftige adders schuilt
GfP t1 önder Viof frnc mn r\ noil'll tl Ptl
ongestoord uw slangenwerk te vol- 
brengen. Van huis tot huis durft ge 
gaan om de onzen te bezwadderen ter
wijl uw slippendragers beschut door 
den dekmantel van het misbruikte ge
loof hun giftigste pijlen op ons mogen 
afschieten.

Van gerrepuiden gesproken, beste 
Mandelbode, benevens vele andere zit 
daar in uw midden een groote gerre
puid, die ge natuurlijk onder uwe 
hoede neemt en die zich nochtans als 
priester beleediger van ’t vuilste soort 
in uw oogen verdienstelijk maakte.

Die puid evenals gij, beste Mandel
bode, houdt van de gekalkte graven
methode. Zeemzoete uiterlijke on
schuld, takt, christelijke liefde, inner
lijke haat, nijd en den brutalen wil 
eenieder te breken die weigert uw fa- 
natieken wil te gehoorzamen.

Het heimwee naar uw vroegere 
schande practijken moogt ge verber
gen onder de mom van een geveinsde 
deftigheid. Uw vuile mom werd sinds 
lang afgerukt. De stank der verdor
venheid uwer innerlijke bedoelingen 
breekt door de witgekalkte bepleiste
ring van uw uiterlijk masker. Uw 
schijnheilige verontwaardiging belet 
niemand klaar te zien.

B sH tuam sn  r i t r o o n m m r
goed op de hoogte van 

VROUWFANTASIES 
wordt gevraagd door 

de

Schoenfabriek Van Lierde 
124, Brosselstraat te Balie

BURGERLIJKE STAND

Geboren:

Marie-Therese Vercamert, d.v. Pros
per en Julia Kindt, Hondenkensm. 288.

Irène Vens, d.v. Gaston en Maria 
Berouw, Beyaertstr. 31.

Jacques Corteborst, z.v. Michaël en 
Godelieve Vroman, Rousselstr. 523.

Mariette Grijspeerdt, d.v. Gerome 
en Palmyre Hermy, Nederweg.

Valerius Verhaeghe, z.v. Gustaaf en 
Magdalena Aix, Schardauwstr. 182.

Camille Lauwers, z.v. Jozef en Ga- 
briella Desmet, Baertshof, 24.

Overli jdens :

Mariette Persyn, 2 j. d.v. Louis en 
Marie Dewulf.

Celina Declercq, herb. 49 j. vr. Adolf 
Binquet.

Huwelijken :

Joris Vanmoen, autovoerder, 24 j. 
woon. te Rumbeke en Silvie Dejaegher 
naaister, 27 j. h. w.

Victor Vandenbroucke, werktuigk; 
30 j. en Gabriella Dewaele. borstelm. 
22 j. b. h. w.

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

Vkt&msch Huis.

Dc bons van verbruik zullen den 
Woensdag en Donderdag uitgewisseld 
worden. Telkens van 9 tot 12 u. voor
middag.

Opgelet.
Na dezen datum zijn ze ongeldig.

Spaargilde De Vlaamsche Spaarders.

Zondagnamiddag te 3 uur stipt, a l
gemeene vergadering. De leden gelie
ven zich te voorzien van hun lidboek- 
je. Wanneer de geldomhaler het reeds 
afhaalde, brengen zij de uitnoodigings- 
kaart mee.

Dagorde : Schikking terugbetaling;
Schikking voor ’t komend jaar;
Verslag en groote loting.
De vergadering is verplichtend.

Familieziekenbond 't Volksbelang.

Er wordt de leden aan herinnerd dat 
de betalingen plaats hebben ’s Maan
dags van 2 tot 6 uur en ’s Zaterdags 
van 9 tot 12 uur voormiddag.

De werkonbekwaamheid moet bin
nen de twee dagen aangegeven worden 
op het bureel. Van vóórgaande werk
onbekwaamheid kan geen rekening 
gehouden worden.

Geneeskundige hulp wordt niet ver
leend aan slachtoffers van arbeidson
gevallen, omdat in dit geval de verze
kering moet tusschen komen.

Men gelieve daar goed nota van ïë  
nemen.

Werkloosheid.

De werkloozen worden herinnerd 
dat de kontrool plaats heeft ’s voor- 
middags van 9 tot 10 uur in het lokaal, 
en ’s namiddags van 2 tot 3 uur in het 
Werkloozenfonds.

De werkloozen moeten voorzien zijn 
van een bewijs hun door den patroon 
overhandigd. Het bewijs moet tevens 
opgave dragen van het loon per uur, 
per dag of per week, en de oorzaak 
der werkloosheid moet er op vermeld 
zijn.

Al die dingen worden door het cri
sisfonds stellig geëischt.

Wanneer de patroon weigert een 
werkloozenbewijs af te leveren, zijn 
de leden verzocht onmiddellijk de ver
eeniging te verwittigen.

Spaarkas.

Ze is open eiken Zondag van 9 tot 10 
uur. Ze zal ook open zijn op de dagen 
en uren van uitbetaling in de Spaar
gilde. Dat om alle leden volledig ge
mak te verschaffen.

Dat onze menschen dienen in eigen 
inrichting te sparen, wordt meer en 
meer begrepen.

K. V. N. V.

Propaganda. — Met het oog op de 
werkzaamheden voor het komend win
terseizoen, wordt eerstdaags een be- 
ïan^-rijlto algemeene vergadering be
legd, waar taT^an zaken drérrfc inwen- 
dige orde aanbelangen zullen geregeld 
■worden. Wij noemen: het stichten van 
een propagandaclub en een kiesfonds.

Van nu reeds roepen wij de aandacht 
onzer leden op deze belangrijke ver
gadering.

Muziek.

Na de kermis zullen de muziekles
sen hervat worden. Wij raden onze 
leden , vaders van familie, ten zeerste 
aan hun zonen naar die lessen te zen
den. Onze VI. Harmonie moet nog 
sterker worden, en men vergete voor
al niet, dat kunst, ook muziekkunst, 
bijdraagt tot ontwikkeling.

Men kan zich aangeven bij den be
stuurder of bij een bestuurslid der VI. 
Harmonie.

Socialè Syndikale

KRONIcIK
Bij de Bouwwerklied«n.
De loonsverhooging vordert. Veel 

patroons pasten reeds het loon van 
4,25 fr. voor de stielmannen toe.

Onze leden die soms de verhooging 
nog niet zouden ontvangen hebben 
worden verzocht het bureel te verwit
tigen, opdat er kunne opgetreden 
worden.

Een vieze discussie.

Het socialistisch syndikaat belust op 
partijpolitieken buit verwijt sinds jaar 
en dag, de heeren Declercq in Roese
lare, hongerloonen te betalen.

De werklieden daar werkzaam, en 
voor het meerendeel bij christenen en 
socialisten gesyndikeerd, voelen zich 
hierin gelasterd. Immers wanneer De
clercq Gebroeders hongerloonen beta
len dan zijn die werklieden een soort 
lamme slaven, die bereid zijn aan hon
gerloonen te werken. In ons blad kon
digden wij reeds een protestbrief af 
onderteekend door 43 werklieden.

De scheldpartij der socialistische 
leiders hield niet op en laatst verweer
den die werklieden zich tegen hun lei
ders bij middel van aanplakbrieven. 
Deze werden gevolgd van een aan- 
plakbrief uitgaande van de socialis
tische leiders waarin deze zich wel 
wachten hun beschuldigingen door be
wijzen te staven. Met al de pretentie 
van heel de wereld roepen zij : Wij
hebben beschuldigd. We houden deze 
beschuldigingen staande, ’t Is aan u 
te bewijzen dat het niet waar is.

Neen, heeren socialistische leiders-, 
zulke bokkesprongen zullen u niet in 
achting bij uw volgelingen doen rijzen. 
W’anneer GIJ beschuldigt moet gij be
wijzen en ’t is 't geene ge niet doet.

Onze schoenmakers.

Twee weken geleden wezen we hier 
op een abnormalen toestand, bestaan

de in de schoenfabriek alhier. De 
werklieden van Iseghem werken er 
aan de loonen in Iseghem zelf uitbe
taald, terwijl onze Ardoyenaren aan 
4, 6 en 8 fr. per paar min werken. Die 
menschen zijn nochtans meest allen 
lid van het christen syndikaat, zelfs 
hun voorzitter valt onder deze catego- 
riën te rangschikken.

Moesten wij leiders van het Vrij 
Syndikaat hier ter plaatse zulks doen, 
men schold ons voor verraders en on
derkruipers en moest die baas een VI. 
Nationalist zijn, ’t land ware te klein 
om het uit te bazuinen. Nu dat het 
een staatskatholiek is durft De Volks
macht er geen woordje over kraaien.

Bij de vlasbewerkers.

De vlasbewerkers van Oost-Roze- 
beke, door de christen leiders zoo 
deerlijk in den steek gelaten, verwe
ren zich dapper.

De actie die we drie weken geleden 
inzetten, droeg haar vruchten. De loo
nen werden met 25 ctm. verhoogd.

Deze week werd een nieuw schrij
ven tot de patroons gericht. We willen 
komen tot de loonen die aan onze 
groep zijn toegekend.

Jef blijft geestig.

Opnieuw werden we met een lang 
artikel van Jef in het zeer flinke (? )  
sociaal-opbouwend (? )  weekblad «De 
Ontwaking» vereerd.

Den inhoud kunnen we niet bespre
ken vermits er geen inhoud is.. Voor 
de zooveelste maal vernemen we dat 
de socialistische partij veel goed deed. 
Wij voegen er bij : en veel kwaad, ’t Is 
tégen dat laatste dat de syndikale 
macht zich zou moeten verzetten. Ze 
kan het niet omdat de leiders lijk Jef, 
hun vakbeweging hebben laten ver
koopen aan ’n dergelijke politieke par
tij, die samenheult met kapitalisten 
van alle slach en geur.

De kleine voordeelen die deze partij 
ons misschien bracht geven haar geen 
vrijgeleide voor dagelijksch volksver- 
raad.

Iemand die zoo slim is als Jef, zou 
dat moeten weten.

J. D.

De Loonsbeweging
in de Schoennijverheid tè Aalat

Namens « le Syndicat des fabricants 
de chaussures d’Alost » gewordt ons 
volgend schrijven :

Mijnheer,
Het is ons onmogelijk in blok uw 

voorstel van loonsverhooging te aan
vaarden of de percentage te verande
ren. Nochtans zijn wij bereid een tege
moetkoming te doen. Wat aangaat het 
loon der stiksters in plaats van 2/3 
van het loon der mannen, zouden wij 
70 t. h. betalen op het basisloon.

Hoogachtend
(get.) Vandenbrempt.

Wij hebben daarop geantwoord : 
Aalst 17-8-28.

Waarde Heer Sekretaris,
In bezit van Uw geëerde van 8 dezer 

danken wij U om de verbetering door 
U in uitzicht gesteld op het loon der 
stiksters.

Anderzijds acteeren we dat U niet 
geneigd zijt ons voorstel tot loons
verhooging in blok te aanvaarden en 
verzoeken U beléefd om de onderhan- 
delingen voort te zetten ten einde te 
vernemen welke punten van ons voor
stel uwe bijtreding mochten erlangen 
en welke punten niet.

Het zou ons aangenaam zijn Uwe 
bezwaren tegen deze laatste punten te 
kennen ten einde te onderzoeken of 
een vergelijk dan niet mogelijk blijkt.

Met de hoop dat de door ons ge
vraagde voortzetting der onderhande- 
lingen tot genoegen van beide partijen 
tot een goed einde zal worden ge
bracht, hebben we de eer, Heer Secre
taris, U de varzekering aan te bieden 
van onze gevoelens van hoogachting.

A. D’Haese.
Dhr VandenBrempt 

Secretaris van «Le Syndicat des fabri
cant« de chaussures d’Alost » 

Burgemeestersplein

De Begroetingsdag te 

Bergen-op-Zoom.

In het officieel verslag, hierover ge
publiceerd, zijn de namen genoemd van 
enkele der aanwezigen. De inrichters 
verzoeken ons mede te deelen dat door 
een vergetelheid verzuimd is Profes
sor Dr W. de Vreese daarbij te noe
men.

Moe, vroeg Janneken, zou onze 
Spits een klein meisje dat in ’t water 
valt redden?

— Ja zeker, Janneken, Spits is een 
brave hond, antwoordde moeder.

— Toe, moe, smijt er ons Marieken 
dan eens in, zei de bengel.

Voor schoon DRUKWERK

wende men zich tot de modern 

ingerichte Drukkerij Volksver

heffing, Onderwijsstraat, 14, 

Aalst. g

Men gelast er zich met al wat het vak 

betreft. Pracht- en gewoon drukwerk.

SPROETEN
verdwQnen gewaarborgd door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

I Te koop in alle apotheken.
Apotheek LALEMAN te Iseghem.



Gij allen die min of n eer onderhevig 
zijt aan borstkwalen : Bror chiet, Griep 
Asthma, Keelontsteking, Hoesten, Ku 
cHen en Fïuimc , indien sn'i tot tiertoe

alles beproefd hebt zonder afd?>end effikt te bekomen, indien gij hopeloos zijt en mismoe
dig, vergeet niet dater een middel is dat finds 50 jaren duizenden en duizenden hopelooze 
gevallen genezen beeft. . Neerat ook dit middel :

l o r s ! ! «  l i P i  Isms, Mm zalf, ilspiheiipüün
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borst
ziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en 7 zekere geneesmiddel van
Sdiéijft ora ifiiïCsiiingèn i&an MÂRXl^i Apoih£î(t’rttSpi,clâ!ï3tJ 112, Wëtstisâfj üîu?sc! m w m

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

P i t i J Z E I P J  :  Zonder Zalf 17,50 fr ., niet Zalf 25 f r .,  Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 f r . ,  Serie van 6 weken 185 fr .

Het Oud Bier der
is gekend voor n ie p ii Ü Arend,,

'i g e z o n d s t a ,  k l a c k s t e ,  a a n g e n a a m s t e

A .  I j o u w a e g e - T e r ^ f r a e t e ,  C ü r t e m a r e k

P E C T O I D S
O v e r t r e f f e n  a i ï e  a n d e r e  z w a r t e  pH l^ker»? d e n  h o e s t  !

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

Ü 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 frissch * »Hond, een aange urne adem.

ZCRG DAT G ij ALTIJD UW  DOOS OP ZAK HEBT

M a R S H H u a M B H B n & s s r a n H  w im u r m T B  i n  iiihiIéhH'i ■ »>  i tiiïï .* r r ^ g s a E

ÏLeest aandaoätig ! ! Z A N N E K I N

I Ü I
F € .

Onfalïbaar* geneesm iddel tegen :

ftcsofd- eri Scheie Hoofdpijn, Zenuw lijden, 
H**vig« Tandpij«, Rht»umatiftk, û r i p p e

W Æ A . H O M  ?

I l l
zijn de MONO POEDERS verkieslijk 
dan alle anders pro du kien van gelijken aard ?

zij onmlddeiijk de- hc/ige p ijlen  stillen, 
zij altijd genezen daar waar al ie andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebber,
zij door meestal de voornaamste gencesheeren voorgelen revea 

worden, om hunne nenjgvuldige genezingen, zelis ia  de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank sa:» hunsea aangenamen sm aak, door de inoeiiijkste 
personen gemakkeiijk ingf nomen worden, 

zij in geen cachetten zijï, en dus door de ieerderste magen 
verdragen word an.

( ‘.T .R ïÆ F T  F iL L f  ’ , POEDERS EN CACHETTEN

v( c r  he t ; » liveren  v a n  't b loed

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

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS B ij DEN ÜH ViNBER

A p o th e k e r  V a n d e n b u ssc h e
49, RIJSELSTRÄ&T, 49, MEENEN

Prijs 4,50 frank Prijs, 4,50 jrank prijs 4,50 frank

Hebt gij pijnen in de lenden ?Kunt gij moeilijk of pijnlijk uw water maken ?
Is uw water troebel of te sterk gekleurd ? Lijdt gij aan jicht, heup- oj lendenjicht ?

Zijn uwe votfen gezwollen ?Is geheel uw lichaam ontsteld door een vuilen brand ?

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN 
in doozen van :

12  p a k j e s  4 , 3 9  f r .
2 5  p a k j e s  8 , 6 9  f r .

Voor uwe elektrische inrichtingen van drijfkracht, 
verlichting, verwarming, beilen. telefoon en 

radioinsteliingen, wendt u tot ’t huis

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

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

Voordeelige prijzen

DUBBEL BLOND BIERj 
gezond, kiosk natuurlijk

B r o u w e r i j  S t  L o u is
L ,  V E H L E M Ö E  L Q Q

Alleenveïkoop voor Isegham en omliggende :
S .M . VLAAMSCH HUIS, iSEGHEMjg

Allergunstigste prijzen voor herbergiers en koffiehuizen'

N e rin g d a e n c rs , zo sks uw  proKjt'! !

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

gepoederd worden met

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

DE DOOS 1 ,50  FR.

D E  V A L L E N D E  

Z I E K T E N  !
EEN ENKEL GENEESMIDDEL 

zult gij vindan dat doelmatig is tegen deze 
wreede kwaal

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

Rousselaresiraat, 18, ISEGHEM

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

K ru id en ie rsw arsn
C onserva«, Specerijen , Chocolade, Dessert, B iscu its, P ralines, Fondants, 

Su ikers, Doopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Groots keu» van Spekkea, eaceace, acidulé, forré.

Eierkleursel voor broodbakkers.
Ia 't groot SUIKERHANDEL in  ’ t klein
Bljasond®!"® Prljaen voor Voortverkooper*

I  r n
B. Mmn Hyffte

G erst, N â d a r k â u S â r ,  3 2  @@ut
(dicht bij het Paleis van Justitie)

Oudste fabriek van Baigiß en ook de 
goedkoopste.

Aliijd kens van 100 tot 150 pianos.

HET IS DE Poeder Epilepsia
P H Js > 3 0  ( r a n k

die van af den eersten dag de aanvallen tegenhoudt — de 
genezing brengt aan alien die het gosd gebruiken 

en nooit of nooit schadelijk is
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 jaar duurden.
T e  k o o p  in  a l l e  g o e d e  a p o th e k e n  o f  r e c h t s t r e e k s  b ij d e n  b e r e id e r

Apotheker Vandenbussche - Me®rm n
Volledige tekst met beschrijving, uitleg en behandeling der 
Vallende Ziekten wordt overal GRATIS gezonden op aanvraag.

’ ; À, ' 
ÏïSR

■ f-

I  ? .y y ^  ^  ^

«' *W- »'■ ' f'-Ä'OiiiS' |j
f ; fJ S.ÏÎ; % s ?v: I ■ %

/ &  - k u r - i i f

TE VERKRIJGEN 
in alle Iseghttnsehe Apotheken

ÖF DEN KüJJSBïM
Vrie den Kluisberg bezoekt, late aiet 

na ket Vlaamsch Huis «Klokke Roe
land» te bezoeken; eigenaar Maurits 
De Vos-Fiévé, waar benevens all« 
sla<h van dranken, ook nog te beko- 
mei is in zijn winkel: chocolade, bis- 
scluiten, bonbons, speelgoed, enz. 

loud buffet, enz., enz. 
rerhuring van gemeubelde kamers 

en ceukens.
Sailing voor motos en velos Içoste- 

loo.
lenig depot voor de streef va* alle 

skh  van katoenen en woll^p bedde- 
delen*, en dweilen.

Terkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

Séilder- à Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J.LEFEBEBEH0VSEITR1VT
ReseSaen straat, 168* Iseghem

Wag.izijn van klsurm en vernissen. 
G’ote kans van sponsen en zeemvellen, 
mien, tapijtsn, traplcopêrs en karpetten

’•©uw ? kvdlsning L®§a p r ia n t

9

? Dit alles zijn de zekere kenteekens dat uwe 
T i a r e n ,  B l a a s  o f  L@v@r
ziekelijk zijn en gij zoohaast mogelijk uw toevlucht moet nemen tot eme ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

7
Balila Pillen

EN

S a m s o m ’ s  O l i â b a l s è m
Ontelbare getuigschriften van genezin

gen, bekomes! door het gebruik 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: cZ

Voor uwe
SM, iK&itt an inverss

wendt u tot

Laat uwé Geldzaken  
verzo rgen  do o r de

Fondseafeaak
Naainlooze Vennootschap 

MAATSCflàPJPRUJKB Z*TJSL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL

Bü&aoüsfl : o! w srp in  & ügrtrljH
Agentschappen :

Brugge, Crombeke, Poperinghe, Harelbeke, Moeskroen, Thielt.
Fondseobaok (naakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

Hnndelsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.800.000 trank

BW K US8 TE I9BG H EM  
RO E SE LA E RE STR A A T, 2 8

?

isrm. Ü IIP 8 - nisi
Roö»*lrj©r»Mtr. &8, i««gh»m

Majsa«i.ü va» variakt, aiumibium en 
gen&«rf«®rd keukenfarisf, waschkuipen 
nj g*!vfr;i*é, kladarbaden, wasehfour- 
ooben. — Groote kens van verlakte 
m£oag»!estovÊ2 var. de baste n ikken en 
buteestovón in si^en werkhuis gemaakt, f

r

Qüzinriefüingm Zink & Loodmrk , 
Spoedige bediening Matige prijzen !

■ I H I

Waarom hoesten al« BORSTPILLBN LALBMAN 
U radikaal genezen Î 

Waatom koorst of tandpijn lijden a lt CAGH8T- 
TEN KEPHIL die doen veitiwgttea f 

Waarom uwe kinderen niet vrijwaren t^em  boot
ziekten als DROSELS BORSTBALMIM 
der apotheek Laleman daartoe lU ge
schikte middel is ?

Waarom zelf ziek of zushtig zijn als U Ur npet&Mtc Laleman alles kunt verloggen e is  U ge- 
aond te maken ?

iD U S vo o r ; ALLES NAAR D B !

M i M  F i i r u i  LsiBnts i ;

brugstraat, 2  Issghum
____  (bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon At

Schoenmagazijn
I H m ylû fih âX M É â BßKSflAAJ#

• H» D H bV R v I m atSSaSSyiS

Marktalraat 17, ISEGHEM
Groote keus van mans-en vrouwschoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konfeureotie.

Ook v e rk rijgb a r aan de voordeelijate- 
prijzen : kioderschoenen, pantoffels,
schoenkreem der b?ste merkers.

Dwella, borst*!«, ïsemveltes, sponms 
en alle kolscfcg^rief. ^  \

Het huis gelust zich uisl hsffstslj^^3, !

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

Te koop in alle apotheken. 

ISEGHEM : Apotheek LALEMAN.

FflilLIEZIEKEIIIB
VLMttttü ItHS
Verzekert tegen

WLKSBELft»’
..alüffl

Ziekte taliInv»1 ytia len
jpereratie
Geboorte 

J  Sterfte 
. . .  , meer dan 2000 leden 

yfjiia  OOK VOORUITZIENDE !

Drt&kerfj « Velfeeverhsfflng » Aalst. 
Onderw^sstraat, U

os zeer airdln historié un iisiri liiilie»
De kapitein bleef staan en keek naar

den majoor’s blauwe plekken.
— Eh bien, major, vingL gaillards 

de cette trempe à l’armée belge, et 
la question linguistique est résolue !

Désiré werd naar de infirmerie ge
daan, bleef er drie dagen en daarna, 
ging terug den bak in.* * *

Wij zouden nu kunnen doen ’lijk 
vele schrijvers en dien nieuwen kapi- 
tel beginnen met te zeggen : « twintig 
jaren zijn vervlogen ; Désiré Ingelbeen 
is grijs geworden ».

Maar, dat is al te gemakkelijk, en 
ook, dat is maar goed voor menschen 
die prullen vertellen. Wij zijn gebon
den aan de waarheid.

Désiré werd dus op zekeren dag uit 
den bak gehaald, weggevoerd om te 
verschijnen voor den krijgsraad, in 
’t Hebreeuwsch : « Conseil de guerre».

Tot Désiré’s groot genoegen ge
beurde daar alles in ’t Vlaamsch. De 
heeren waren zeer beleefd, vroegen 
Désiré's naam, geboorteplaats, en vele 
vijven en zessen.

Désiré antwoordde beleefd.
Een der heeren las dan een stuk 

voor waarbij moest blijken dat Désiré 
ongevraagd den majoor een muilpeer 
zou gegeven hebben en idem zou ge
stampt hebben naar den kommandant 
en den luitenant.

Désiré werd daarover ondervraagd 
en vertelde de zaken zooals ze ge

beurd waren. De majoor kwam ook; 
maar mocht geenen eed afleggen. Hij 
vertelde dat Ingelbeen Désiré, sedert 
’t begin van zijnen dienst den onnoo- 
zele uitgehangen had, dat hij gedurig 
gebaard had geen Fransch te verstaan, 
dat hij geweigerd had te gehoorzamen 
aan de bevelen die ieder andere Vlaam
sche soldaat, zelfs die geen Fransch 
geleerd had, verstond ; dat hij, majoor, 
daarom den jongen vriendelijk terecht 
gewezen had ; dat hij Ingelbeen, niet
temin koppig gebleven was en uitda
gend; dat hij, majoor, daarop Ingel
been bij den arm genomen had om 
buiten te doen gaan, tamelijk onzacht; 
dat hij, Ingelbeen, daarop hem, ma
joor, naar de keel had gegrepen, op 
den grond had geworpen en geslagen 
had.

De majoor had zijn verklaring in 
’t Fransch afgelegd.

Désiré vroeg of iemand de majoor’s 
■vertelling in ’t Vlaamsch wilde her
halen.

Een der heeren deed dat in sierlijk 
Nederlandsch.

Toen hij gedaan had vro<*r>; de voor
zitter aan Désiré of hij daar iets op 
aan te merken had.

— Ja, Mijnheer de voorzitter, zei 
de jongen ; ten eerste of de majoor mij 
zoo vriendelijk terecht gewezen heeft, 
weet ik niet, want hij sprak Fransch. 
Al wat ik verstaan heb, ’t is dat hij zei 
dat hij van Brugge was, want te mid

den zijn Fransch heeft hij mij gezeid 
almeteens : «Jao, jao, Menheire Ingel
been, ’k zien ik van Brugge». (De ma
joor kreeg een kleurtje). En ten 
tweede, zei Désiré, voor dat ik een 
hand heb uitgestoken, heeft de majoor 
mij 'ne vuistslag in mijn gezicht ge
geven dat ik achterwaarts over getui- 
mcid ben. Ik mag ook niet officieel 
zweren omdat ik hier als beschuldigde 
sta, maar ik zweer dan maar op zijn 
niet-officieels, dat het gegaan is zooals 
ik het u zeg. En indien de majoor hier 
durft volhouden dat ik het eerst ge
slagen heb, dan liegt hij dat hij stinkt. 
Dat zweer ik met heel mijn hand om
hoog, bij God en al zijn heiligen, en op 
mijn paart in den hemel !

De heeren 'zagen dat het serieus 
was.

Er was een oogenblik stilte. De 
voorzitter zei :

— Ingelbeen, ge vergeet den eerbied 
die ge aan uw oversten verschuldigd 
zijt ; let als ’t u belieft op uw woorden.

— Ik zal er op letten, voorzitter, 
wedervoer Désiré, en let er nu a. u. b. 
zelve eens goed op, want hetgeen ik 
u zal zeggen zal de moeite weerd zijn 
om te hooren. Ziet, Heeren, ik ken 
Fransch even goed als gij en ik zal 
weigeren aan Fransche bevelen te ge
hoorzamen ; gij zult spreken, bevelen, 
schrijven, straffen in mijn bloedeigen 
moedertaal, in de taal van mijn volk, 
of Désiré Ingelbeen blijft doof als ’ne 
pot ! Ge moogt nu tien jaar lang op uw 
hoofd staan, of me tien jaar lang in 
den bak houden, daar ga ik niet van 
af, daar is niets aan te doen!... Ik ben

bcchuldigd den majoor de keel toe- 
gtepen te hebben; ik heb het inder- ■ 
d;d bepftre-M-f—maar ik zeg erbij, de j 
moor heeft eerst gèslâgetrp'crn—s -  ? 
vid roept om geweld! De komman- ; 
dit en de luitenant zijn maar binnen- ; 
sprongen als ik en de majoor al j 
oder de tafel lagen. Gij kunt me nu ! 
dtrvoor straffen als ge wilt. Maar j 
m straffen omdat ik weiger te ge- 
hórzamen aan bevelen gegeven in een 
vimde taal, hier in mijn eigen land, : 
oimijn eigen Vlaamschen grond, daar 
hot gij p'een recht toe, dat kunt gij 
n-t noch gij, noch de minister, noch 
Abêrt, de belover in eigen persoon. 
G moet me nu niet verder meer on- 
drvragen, ge weet zooveel als ik ! ^

Ziet, brave lezers en lezeressen, t 
vrtelselke is uit. Ja , ’t is uit.

En Désiré? zult ge vragen, hoe is 
’tsnet Désiré âfgeloopen?

Wel, — maar zeg het aan niemand 
— Désiré is weer thuis, in stilte in
Vaanderen!

Ze wisten natuurlijk niet wrat ge- 
da.li met dien keikoppigen West-Vla- 
mng, en ze hebben hem ergens in een 
« service auxiliaire» gestoken, waar 
hi4 niet wist wat gedaan met zijnen 
tijl en zijn eigen meester was, en vaa- 
wiar hij", na enkele maanden, weer 
naar huis trok, wel en weeldig.

In andere woorden — of verstaat <re me niet — ze hebben uit grooten 
schrik (want de majoor had verteld: 
que déjà dans les compagnies quelques 
lascars voulaient jouer petit Ingel
been), ûit grooten schrik, zeg ik, dat 
potje zooveel mogelijk gedekt gelaten !

Looo in! onsvolgend nummer 
ons nieuw mengelwerk

J i c r i E S I L I 1I I
d o o r  P o l  V a r e n s .

H a n d e la a rs  en N erin g d o en er*
Ons blad is  toch  w el h et blad bij 
u itm u n ten d h eid  vo o r uw e a a n 
k o n d ig in g en .

M a a k  e r  dus g e b ru ik  v a n .


