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Herrie rond de Amnestie Hei archief 1 8 8  Ü8I M
Hoe vreeselijk verlegen de Belgen 

met de amnestie-kwestie zitten be
wijst het aantal voorstellen.

Naast het voorstel Van Cauwelaert
— het verst reikende — kregen we 
reeds het regeeringsvoorstel dan het 
voorstel Van de Vijvere en op de ver
gadering van de amnestiecommissie 
legde prof. Van Dievoet, volksverte
genwoordiger van den Boerenbond, 
het vierde voorstel ter tafel.

We laten de tekst hier volgen :
Art. 1. — Zijn, van de in-werking- 

treding van de tegenwoordige wet af, 
uitgedoofd al de straffen, zoo princi
paal als bijkomend, contradictoir uit
gesproken, bij verstek of bij voort- 
vluchtigheid, in eerste of in laatste in
stantie, bij definitieve of niet-defini- 
tieve beslissing : 

a) Voor de overtredingen, waarvan 
sprake in hoofdstukken I en II van 
boek II, en in art. 104, 109 en 118bis 
van het Strafwetboek, begaan vóór 
den 4 Augustus 1919;

h) Voor de overtredingen waarvan 
sprake in art. 115, 117 en 121bis van 
hetzelfde Wetboek, begaan tesamen 
met de overtredingen, aangeduid in 
art. 118bis.

Aan de reeds ingestelde strafvervol
gingen wordt een eind gemaakt, en er 
zal voortaan geen niemve vervolging 
wegens dezelfde overtredingen wor
den ingesteld.

Art. 2. — Worden niettemin behou
den de straffen voorzien bij art. 19 en
31 van 't Strafwetboek, in geval ze bij
komend werden uitgesproken tot een 
terdoodveroordeeling en tot een ver
oordeel ing tot dwangarbid.

Art. 3. — Er zal geen rekening wor
den gehouden met de veroordeeling, 
wat betreft de récidive en de toepas
sing van de voorwaardelijke' veroor
deling.

Art. 4. — De bepalingen van de te
genwoordige wet kunnen niet aan de 
rechten van den Staat worden tegen
overgesteld. Diensvolgens worden be
houden de rechten van den Staat op 
de uitgesproken verbeurdverklaringen, 
op de betaling van de ontdoken rech
ten, op de schadevergoedingen en re- 
stitutiën. De geldboeten en de ge
rechtskosten, die betaald zijner zullen 
niet worden teruggeven.

Art. 5. — Bij afwijking van art. 641 
van ’t Wetboek, van crimineel onder
zoek, statueert ’t Assisenhof dat bij 
voortvluchtigheid veroordeelingen tot 
burgerlijke schadevergoedingen of tot 
restitutiën heeft uitgesproken, nopens 
het verzet, dat de veroordeelde kan 
aanteekenen tegen die veroordeelingen 
bij rekwest, gericht aan den eersten 
voorzitter van ’t Beroepshof, en be- 
teekend aan de burgerlijke partij of 
aan het Openbaar Ministerie. Het ver
zet moet aangeteekend worden bin
nen de zes maanden, die volgen op de 
ra-werking-treding van de tegenwoor
dige wet, indien de prescriptie wordt 
verklaard verkregen te zijn krachtens 
art. 2.

De zaak wordt gebracht op de rol 
der eerstvolgende zitting van het As
sisenhof.

Het Beheer van Financiën kan 
rechtstreeks transigeeren met de ver
oordeelden of hun vertegenwoordigers 
wat aangaat de veroordeelingen tot 
restitutiën, schadevergoedingen en ge
rechtskosten, uitgesproken door de 
hoven en rechtbanken.

Art. 6. De bepalingen der tegen
woordige wet kunnen niet aan de rech
ten van derden worden tegenoverge
steld. Van de in-werking-treding af 
zal de benadeelde partij haar rechten 
niet meer kunnen doen gelden, tenzij 
vóór de burgerlijke juridictie.

Art. 7. —• De tegenwoordige wet zal 
in werking treden op den dag van haar 
afkondiging in het Staatsblad.

Art. 104, 109 en 118bis van het Straf
wetboek slaan op al de veroordeelden, 
die gepoogd hebben, den regeerings- 
vorm te veranderen, of die booswillig 
de politiek of de plannen van den vij
and hebben gediend.

Art. 115 straft bijzonderlijk al wie 
«den vijand heeft geholpen, door de 
getrouw'heid'van de officieren, solda
ten, matrozen of andere burgers aan 
het wankelen te brengen».

Art. 121bis slaat op het aanklagen 
van Belgen bij den vijand.

Bij art. 19 worden de ter dood of 
tot levenslange gevangenis veroor
deelden vervallen verklaard van hun 
titels en van hun openbare functiën, 
ambten en bedieningen.

Bij art. 31 worden dezelfde veroor
deelden voor levenslang vervallen ver
klaard van al hun burgerlijke en poli
tieke rechten, met inbegrip van de 
kiesbaarheid.

Lijk onze lezers kunnen merken 
houdt het voorstel Van Dievoet zoo-

wat het midden : het gaat verder dan 
de voorstellen Van de Vijvere en Re
geering, het gaat minder ver dan het 
voorstel Van Cauwelaert.

Men heeft geschreven dat het min
der gaf dan het voorstel Van de Vij
vere : dat is beslist naäst de waarheid 
vermits het voorstel Van Dievoet zelfs 
het verlies van burgerlijke en politieke 
rechten uitwischt op voorwaarde dat 
deze straf bijkomend werden uitge
sproken bij vrijheidsberoovingen van 
minder dan 10 jaar.

Wie dus met dwangarbeid of dood
straf werd bedacht blijft beroofd van 
zijn burgerlijke en politieke rechten.

Het voorstel Van Dievoet is een ge
doseerde amnestie verleening.

Wij zijn van oordeel dat de VI Na
tionalisten in de Kamer dit voorstel 
evenals de voorstellen Van de Vijvere 
en Regeering moeten verwerpen 

Het wetsvoorstel Van Cauwelaert 
heeft de amnestie al voldoende gemi
nimaliseerd: met minder kunnen we 
geen genoegen nemen en de strijd 
voor amnestie moet voortgezet wor
den in den aanstaanden verkiezings
strijd.

De Belgen kloppen ze.

In de Nation belge van Woensdag
26 September wordt het voorstel Van 
de Vijvere besproken.

Dat commentaar is zeer leerrijk en 
we vertalen er hier het voornaamste 
van ten behoeve van onze lezers.

De Nation belge schrijft o. m. : 
«Inderdaad bij de veroordeelden zijn 

er nog een heel aantal die ook nog op 
dit oogenblik in Holland, in Duitsch- 
land, in de Vereenigde Staten een le- 
vendigepropaganda voeren gericht te
gen het bestaan zelf van den Staat... 
Zoo tracht de «belgische» medewer
ker van de grootste Kath. revue van 
de wereld «The Catholic world» een 
genaamde Jacqué, oud-lid van den 
Raad van VI. — bedoeld w'ordt kunst
schilder E. Jacques — België voor te 
stellen als een stiefmoer die de Vla
mingen mishandelt.

Welnu in België is het gerecht ont
wapend tegen dergelijke handelingen.

Anderzijds staat het vast dat de ac
tivisten, eenmaal begenadigd, terug 
naar België zullen komen. Zij hebben 
niets gevraagd en niets afgezworen en 
ze hebben noch van hun programma 
noch van hun politieke actie afgezien. 
Men zal het moeten aanzien dat ze 
een nieuwe vlucht geven aan het werk 
van ontbinding en van haat en dat ze 
lijk vroeger in het buitenland, nu in 
België zelf deel zullen nemen aan an- 
ti-nationale betoogingen...

Om het voorstel Van de Vijvere dan 
op en top nationaal te maken en aan
nemelijk voor allen zou men het naar 
onze meening volgenderwijze moeten 
amendeeren :

De verjaring der straffen zou mogen 
uitgebreid worden tot al de veroor- 
delden maar op twee voorwaarden :
1) ze zouden het moeten aanvragen 
aan den minister van justicie ; 2) dat 
ze sedert geruimen tijd geen politieke 
propaganda hebben gevoerd tegen den 
Staat. Eindelijk zouden ze moeten be
loven zich ook in de toekomst van der
gelijke propaganda te onthouden en 
breken van die beloften zou moeten 
strafbaar worden gesteld.

Een Staat die leven wil mag zich 
wel edelmoedig toonen maar hij heeft 
tot plicht zich te verdedigen. Én het 
zou een uitdaging zijn voor de open
bare meening als men lieden de gren
zen liet overschrijden die niet ophou
den uiting te geven aan hun wil om 
den Staat te vernietigen. Zulk een wet 
zou geen daad van edelmoedigheid zijn 
maar een bewijs van zwakheid....

Eindelijk moet men ook een einde 
stellen aan de walgelijke propaganda 
in ons land gevoerd door de Vlaam
sche Nationalisten zoo in w’oord als 
in schrift door kinema en volksbetoo- 
ging.

Het zou geen vredeswerk zijn aan 
hen die den oorlog prediken tegen het 
vaderland de versterking aan te bren- . 
gen van hun stafofficieren die nu vrij- ! 
willig verbannen leven. De wet zal 
dan maar de rust brengen w'anneer 
er bepalingen instaan die den Staat 
verdedigen tegen de handelingen van 
hen die openlijk werken aan zijn ver- ; 
derf.

Zulke wetten bestaan in Frankrijk, 
in Duitschland in andere landen meer. 
We hebben hier zulke wet noodig op 
het oogenblik dat de Staat, zich ge
weld aandoende om vergiffenis te 
schenken, er in toestemt wreerom dezen 
te ontvangen die hem hebben willen 
verscheuren. Indien ze terugkeeren 
moeten ze in de onmogelijkheid wor
den gesteld om te schaden...»

Nation belge, we moeten schater
lachen om zooveel naieveteit.

De « Ligue nationale pour la défense 
de l’unité beige » (Nationale bond ter 
verdediging der belgische eenheid) is 
eindelijk met het wapen, waar ze reeds 
af en toe mede had gedreigd, in het 
strijdperk verschenen, 

j Voor enkele dagen ontvingen de 
leden van het belgisch parlement eîfn 
fransch boekdeel, uitgegeven door 
hoogergenoemde vereeniging en be
helzende « het archief van den raad 
van Vlaanderen ». Hiermede hoopten 
deze ridders van de belgische eenheid 
de amnestie, die door Van Cauwelaert 
reeds Was opgegeven, voorgoed naar 
den kelder te zenden.

In deze vereeniging zetelen Waal
sche hoogleeraren aan universiteiten 
in Vlaanderen, die begrijpelijkerwijze 
hun leerstoel verdedigen, «practische» 
Vlamingen als Prof. Van Houtte, ge
neraals en magistraten.

Want alhoewel de heer Van Cau
welaert België bemint wegens Vlaan
deren, zijn al de hooge posten in de 
bij uitstek officieele-belgische licha
men, als daar zijn leger en gerecht, 
ingenomen door razende Vlaamsch- 
haters.

Hoe het archief in hun bezit kwam.

In de inleiding tot het boek geeft 
het comiteit volgende iezing over de 
wijze waarop zij in het bezit dier 
dokumenten kwamen :

« Den 12 Oktober 1918 kwam het 
Bureau van den Raad van Vlaanderen 
bijeen met Dr Oswald, referendaris 
voor de Vlaamsche politiek, bij het 
Duitsch gouvernement, te Brussel. Op 
deze zitting werd bepaald, dat de ar
chieven door tusschenkomst van de 
Duitsche overheid naar de Universitc ir 
van Leipzig zouden worden gezonden. 
Den 16n Oktober 1918 werd door de 
Kommissie der Zaakgelastigden de be
waring van die archieven ever- 
trouwd aan Dr A. Vlamynck.

De archieven werden geborgen aan 
de Universiteit van Leipzig, in het 
«Historisches Institut», in de kamer 
van den hoogleeraar Seeliger. Ze zijn 
er gebleven tot aan de zaak Kapp, in 
Maart 1920.
Terwijl deze zaak aan den gang was, 

wilde de universitaire overheid de ar
chieven in veiligheid brengen, en zond 
ze onder militair geleide naar een der 
kazernen van de stad. Onderweg werd 
de convoyeur gedood bij een gevecht 
tusschen soldaten en vrijwilligers. Na 
het gevecht zijn de archieven zoek ge
raakt.

Den heer Wrullus gelukte het, ze op 
te sporen ; hij begreep, dat ze van 
groot belang waren en trad in onder- 
handeling met de personen, die ze in 
hun bezit hadden, om ze te koopen...

Den 25n Januari 1925 zijn de kisten 
met de documenten in België aange
komen. Zij werden in ontvangst ge
nomen door de afgevaardigden van de 
Ligue Nationale. In tegenwoordigheid 
van twee bekende getuigen werd pro- 
ces-verbaal opgemaakt. Volgens dit 
proces-verbaal waren de kisten ten ge
tale van twee-en-veertig, geplombeerd.

Te oordeelen naar de nummering 
schijnen er zes kisten met dokumenten 
te ontbreken. Bij ’t onderzoek van de 
dokumenten is gebleken, dat er leem
ten bestaan; zekere rapporten, waar
van wordt gerept in de processen-ver- 
baal van de zittingen der Afdeelingen 
van den Raad van Vlaanderen, war
den niet teruggevonden ».

De waarde van deze uitgave.
Natuurlijk vielen «Soir», «Nation 

belge» en consoorten er onmiddellijk 
op als vliegen op een klontje suiker.

Maar zelfs in franskiljonsche mid
dens is men niet blind voor de grove 
gebreken die aan deze zoogezegde 
tekstuitgave kleven. Zoo schrijft de 
Brouckère in «Le Peuple» :

«Waarom heeft men het een titel 
gegeven, die zoo slecht beantwoordt 
aan den inhoud? Wat de Liga heeft 
gepubliceerd, dat zijn noch de volledi
ge archieven (zij wegen 1500 kilo
gram), noch de voornaamste stukken, 
noch zelfs, in de meeste gevallen, uit
treksels van deze, maar eenvoudige 
samenvattingen, door den heer Wullus 
gemaakt, waarvan het opstellen on- 
vermijdelijkerwijze werd beïnvloed 
door de opiniën — misschien de voor- 
oordeelen van den schrijver; en dat 
zijn, wat men ook zegge, altijd in 
zekere mate interpretaties. Waarom 
wil men den valschen indruk geven 
dat hier authentieke teksten worden 
geleverd?»

En in een artikel in «De Schelde» 
wijst de heer Vos erop, voor zoover 
zijne herinnering reikt, over wat hij 
zelf mede beleefd heeft, groote leem
ten voorhanden zijn. Zoo is het ver

slag van de zitting van 5 Jan. 1918 b.v. 
zeker schromelijk onvolledig.

«Op sommige bladzijden ligt het er 
dan toch weer te dik op : Zoo b. v. wan
neer het bedrag van de vermeende 
salarissen gegeven wordt, dat Borms 
en anderen ontvingen. Al de secretari- 
aatskosten, het heele budget van den 
gevolmachtigde, wordt dan als wedde 
beschouwd en men maakt een optel- 
lingetje om een rond-sommetje te 
kunnen opgeven: fr. 21.100 voor
Borms als gevolmachtigde : salaris,
PLUS vier bedienden, PLUS secreta- 
riaatskosten, PLUS wat hij als jour
nalist verdiende !

Een en twintigduizend frank voor 
dat alles: vijf ambtenaren en secreta- 
riaatskosten en verdienste als dag
bladschrijver, zelfs voor den oorlog : 
«ce n’était pas le Pérou !»

Indien we op die manier eens het 
salaris van den heer Jaspar bereken
den, wel het zou dik in de millioenen 
loopen !»

De indruk in België
De franskiljonsche uitgevers blijken 

heel wat te hebben verwacht van deze 
publicatie: ze hebben ze aangezien als 
een brandschip tegen de amnestie- 
actie.

De franskiljonsche kranten' hebben 
de eerste dagen ijverig geholpen: ze 
verschenen met heele kolommen uit
treksels, ze deden hun best om de oude 
domme haat nog eens te doen opflak
keren.

Alles te vergeefs.
De indruk verwekt door deze pu

blicatie is ellendig geweest niet voor 
het activisme maar voor de franskil
jonsche uitgevers zelf.

Laten we ter illustratie nog een 
citaat geven uit het hoogervermelde 
artikel van den bekenden socialis- 
tischen franskiljon de Brouckère : 

«...Deze wetenschappelijke vlag on
der welke zij schuil gaan in een alles 
behalve schitterend avontuur, lijkt ’n 
beetje op de vlag van ’t Rood Kruis, 
welke men bij een oorlogsoperatie zou 
gebruiken. Hadden ze een weinig meer 
ondervinding van geregelde gevechten 
dan zouden zij weten, dat de «beroeps
soldaten» elkander dikwijls zwrare sla
gen toebrengen, maar dat zij tenmin
ste doorgaans oneerlijke slagen ver
mijden».

«Dat men een tegenstander een do
cument, dat hem in verlegenheid kan j 
brengen naar ’t hoofd gooit, juist op 
het oogenblik, dat de onthulling hem j 
’t meeste kwaad moet doen, wel dat j 
is misschien eerlijk spel maar toch in j 
ieder geval oorlog, ’t Is geen w’eten- ( 
schappelijk werk ; veel minder nog j 
een werk van bevrediging en eenheid», j 

Dat is dus het oordeel van een frans- > 
kiljonschen Belg.

Dat oordeel is vernietigend voor Pi- 
renne en zijn kornuiten.

Laten we ook luisteren naar wat de 
Vlaamschgezinde Belgen schreven 
naar aanleiding van deze «wetenschap
pelijke» uitgave van... geresumeerde 
documenten, door advocaten-geresu- * 
merde-documenten ! ! j

De h. C. Huysmans schreef na het \ 
verschijnen van het «archief» het vol- \ 
gende in Le Peuple :

«...Tien jaar na den oorlog moet er j 
een einde gesteld w'orden aan de 
wraak.

«Indien dat gevoel nog moet boven 
komen, dan moet de wraak ook ande
ren treffen : de rechters die onrecht
vaardig hebben gestraft — die on
schuldige menschcn hebben gekerkerd 

die misdadigers hebben laten loo
pen.

«Na het proces Coppée heeft men 
in België het recht niet nog iemand 
voor oorlogsfeiten te vervolgen en te 
straffen.

«...Maar België heeft zich laten op 
sleeptouw nemen door patriotten die 
in den oorlog gewoekerd hebben — 
door lafaards die huilden om hun ge
brek aan moed te doen vergeten — 
door uitbuiters van de vaderlandsliefde 
die er ’n prestige van maken. Ik wil 
niet beweren dat alle tegenstanders 
van de amnestie tot dit zoodje behoo
ren, maar er zijn er te veel die het 
activisme verdoemen om zich den 
schijn van zuivere helden te geven en 
die op Duitschland schelden om hun 
goudmarken te behouden».

Daarmee kunnen de patriotards het 
doen.

En merkt wel zij die dat schrijven 
zijn Belgen, franskiljons of flamin
ganten maar Belgen.

Welke indruk maakt het archief dan 
wel op de Vlamingen ?

deleeuwer een boek van exempelen.
Ook wij weten dat het onze plicht is 

België trouw te verraden.
Wij volgen in dit archief met span

ning den strijd tusschen het activisme 
en België.

Ook wij merken wel dat het acti
visme in dezen strijd fouten bedreef 
maar wij vergeven alles met yreugdig 
gemoed omdat we overal ontmoeten 
da duidelijke wil om België, het frans
kiljonsche België, knock-out te slaan. 

\ Tirenne en zijn kornuiten tçeenen 
; Vlaanderen te kennen — ze weten er 

niets van.
Dezen winter zullen we in onze stu

diekringen voorlezen uit dit archief 
en het verraad tegen België verheer
lijken.

Aan de hand van onze groote voor
vechters zullen we leeren hoe we 
België te lijve moeten gaan, dat alle 
loyauteit tegenover dien vijand moet 
geweigerd worden en dat wre alle mid
delen moeten aanwenden om dien vij
and neer te slaan.

We zullen de fouten opsporen die 
de activisten begingen, niet om van die 
fouten een strijdmiddel te maken te
gen onze voorgangers, maar wel om 
diezelfde fouten in een komenden 
strijd te vermijden.

Het «archief» dat een wapen moest 
zijn tegen het -activisme zal een uit- 

j stekend middel blijken om overal de 
j activistische geest te doen leven in 
j onze afdeelingen, om onze leden ver- 
J trouwd te maken met de activistische 

methoden. •
Er is maar één verraad: den vijand 

dienen. ,
\ Vlaanderen’s grootste vijand is Bel-
I gië.

Leve de activisten die hc-t franskil- 
; jonsche België bestreden.

De Vlaamsche activisten hebben ge
lijk. Zij werkten in de lijn van het le
ven van ons volk. Daarom hebben wij
gelijk.

Want het Vlaamsche volk is slechts 
toevallig aan België verbonden en zal
het slechts zijn voor een tijd.

Nederland is ons natuurlijk, ons ge
zond, ons eenig verband.

De heer Rufebns hield ons, in zijn 
speech voor utopisten (hersenschim- 
najagers). Juist het tegenovergestelds 
is de waarheid.

De Vïaamsch-belgicisten zijn uto
pisten, omdat zij het Vlaamsche vraag
stuk willen op?ossen zonder aan België 
te raken. — Want zulk een oplossing 
is een hersenschim.

De Vlaamsch-belgicisten maken elke 
oplossing van het Vlaamsche vraag
stuk, afhankelijk van het voortbestaan 
van België.

Zulk een opvatting kunnen wij niet 
verrechtvaardigen. Juist het tegen
overstelde is alleen te verrechtvaardi
gen : De staat is er om het volk te 
dienen. Wat scheelt ons de belgische 
staat indien hij het leven en de wel
vaart van het Vlaamsche volk niet 
dient.

Niets.
Het kelderen van alle echte, volle

dige amnestie voor de Vlaamsche acti
visten is een nieuw bewijs bij r.! de 
andere van de kinderachtige utopie 
v»:ï hst Vlaamsch-belgicisme.

M-’ar hoevelen onder de Vlaamsch* 
beVicis.ten zullen het inzien?

En het is een nieuw bewijs — Bel
gië kan geen andere leveren — van de 
onaantastbare gegrondheid van het 
Vlaanssch Nationalisme.

JORIS VAN SEVEREN.

E L ' :fll
i y i M VLAANDEREN

De koning weigert genade. De Belgische Kamer van Volksvertegen
woordigers weigerde verladen wéék Amnestie.

Ziedaar de s a m e n v a t t i n g  van b t  geval.
Op den jarenlang herhaalden eisch van bijna gansch Vlaanderen ant

woordt België : neen !
Ons beehsit is eenvoudig :
In deze v/erc’d wordt niets verkregen tenzij door macht.
Vlaanderen zal van België niets verkrijgen, tenzij door macht.
Vlaanderen zal in België niets verwezenlijken, tenzij door macht.
Bouwen wij aldus de Vlaamsche macht op, die geen andere kan zijn dan 

de zuivere, zelfstandige, door en door Vlaamsche macht, ten dienste alleen 
van het Vlaamsche Volk, dus de Vlaamsdi-Nationale.

Vlamingen : Speelt niet het onvruchtbare spel der verontwaardiging.
Koelt niet uw toorn tegen België, met veel venijnige anti-Belgïsche 

woorden en declamaties.
Helpt de zelfstandige Vlaamsche macht, voorbede van het zelfstandige 

Vlaanderen, ophouwen met ons.
Hoe ?
Door Hd te worden van uwe Vïaamsch-Nationale afdeelingen.
Door u te abonneeren op ons blad, de sterkste Vlaamsch-Nationalisti

sche propagandakracht, die wij in onze gouw bezitten.
Geen ijde’e kritiek.
Daadwerkelijke actie, zonder dra’en, en zonder rusten.

se«mœmBiœam

Uit onzen Pijlkoker
V/ij vernemen uit zekere bron dat, sedert de Amnestiekwestie aan de 

orde van den dag is, in Kamer en in de pers, te Brussel in de gendarme- 
riekazernes, de rijkswacht geconsigneerd is.

Mitraljeçszen staan steeds vertrekkensgereed en sehieiensklaar en de 
rijkswachten hebben oorlogskardoezen gekregen.

Dit met het oog op een mogelijk oprukken van de Vlamingen om hun
ne gevangenen te verlossen.

Gekke voorzorgsmaatregelen die een panische schrik verraden.
Schrik die voortkomt uit lafheid en ontoereikendheid. Maar toch schrik 

voor de werkelijkheid, want het Vlaamsch Nationalisme groeit met verba
zende kracht.

Namen a. u. b. ».

Een Belgische groep is ook betrok
ken voor een bedrag van 40 rnillioen 
in de fmancieele zwendelhistorie van 
Hugö Stinnes (zoon). Wie is die 
groep? Welke personen maken er deel 
van uit? Belangrijk om te weten! 
Het zou ons niet verwonderen eenige 
onzer fijne patriotards of leden van de 
«Ligue Nationale pour l’Untié Beige» 
in dit fameus gezelschap te vinden. 
En waarom niet ?

Alois.
In een Belgisch-Nationalistisch blad 

lezen we de volgende kenmerking van 
Alois Van de Vijvere, den man der 
Naamlooze Vennootschappen :

« Wij dragen M. Van de Vijvere in 
ons hart niet. Deze grillige en veran
derlijke politieker, die de ambitie 
koestert, de Woeste van de rechter
zijde te worden, houdt te veel van 
geld om den gestorven leider der rech
terzijde te kunnen vervangen...»

De indruk op de Vlamingen.

Wij lezen dit archief als een mid-

V~r> CT'-'welaort.
Wat de Hollandsehe «Haagsehe 

Post» over zijn houding schrijft :
«Het amnestievraagstuk. dat bij on

ze zuidelijke buren zooveel beroering 
teweeg bracht is voorloopig van de 
jjaan. Te eifder uur heeft de Belgische

regeering kans gezien met 93 tegen 
68 stemmen een voorstel aangenomen 
te krijgen, waarbij da geheele quæstie 
verwezen wordt naar eene bijzondere 
commissie, die begin November ver
slag zal uitbrengen. Na de hervatting 
harer werkzaamheden kan dan de Ka
mer dadelijke eene beslissing nemen. 
Het heeft er gespannen en had op het 
laatste oogenblik Antwerpen’s burge
meester, de heer Va.p Cauwelaert.'de 
vader van het amnestievoorstel, niet 
als een tweede Chronos zijn eigen 
geesteskind met huid en haar inge
slikt, het Kabinet Jaspar zou er ver
moedelijk thans al niet meer zitten. 
Voor dit dreigend crisisgevaar zijn ten 
slotte de Katholieke democraten ge
zwicht, ondanks het feit, dat de heer 
Vos van de Frontpartij den heer Van 
Cauwelaert bezwoer te volharden bij 
zijn eerst aangenomen krachtige hou
ding, nu er alle kans was, dat hij zijn 
ontwerp erdoor kreeg. Dat de laatste 
ook van zijn eigen volgelingen nog 
menige harde noot zal te" kraken krij-

■ ’'or zijn weifelende houding valt 
te verwachten.

De tweede kaakslag.

De Belgische kroonprins en zijn 
vrouw zijn inderdaad n i e t  officieel 
door den gemeenteraad van Diksmuide
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ton strulhuize ontvangen naar aan lei - 
■ding van de onthulling van de fratis- 
kilionschç «Calvaire, de l'Yser», daar 
dé meerderheid der leden van den raad 
zich tegen een groote officieele ont
vangst had verklaard.

Dit is nu de tweede kaakslag die 
West-Vlaanderen aan den vermoede- 
lijken troonopvolger toedient. Eerst 
de incidenten te Brugge, met over
vloedig "fkiitjesmuziek. En nu, Diks
muide !

Door de bestendiging van het on
recht tegenover de' Vlamingen, ver
speelt de Belgische kroonprins alle po
pulariteit. Kwade tongen beweren 
zelfs, dat de tweede koningszoon, die 
den titel van «Graaf van Vlaanderen» 
draagt, daar wel eens gebruik zou 
kunnen van maken. Wie weet wat de 
toekomst nog brengt?...

Hoe ze ontwapenen !
Volgende tabel geeft de bewapening 

weer van enkele landen in het jaar
1927 :

Op elke tien km. grensgebied tegen
over Duitschland, kan Frankrijk 
69.122 man stellen met 61 stuks ge
schut, 576 machiengeweren, 41 pant
serwagens en 36 vliegtuigen. België 
kan op een zelfde lengte 38.431 man 
in ’t vuur werpen met 57 stuks ge
schut, 262 snelvuurgeweren 14 pant
serwagens, 15 vliegtuigen. Met zijn 
nieuwe legerwetten, klimmen deze 
cijfers tot een nog niet te bepalen ge
tal, vermits de bewapening heelemaal 
gereorganiseerd wordt.

Duitschland staat tegenover deze 
macht, alleen op zijn Westelijk-front 
dus, met 243 man, geen enkel kanon 
(op een lengte van 100 km. zou het er
7 kunnen opstellen, naast 30 machien
geweren), twee miltrailleuzen, geen 
enkel vliegtuig of geen enkele pant
serwagen.

Tegen wie dient onze moorddadige 
bewapening dan ?

Duitschland heeft bovendien in het 
Oosten nog 1809,8 km. grenzen langs
heen Polen en 1528,2 km. grenzen 
langsheen Tsjechië te bezetten. Het 
bespottelijke der verhoudingen springt 
in ’t oog.

En dan durft men in het Belgisch 
parlement komen praten over de nood
zakelijkheid van een leger van 1 mil
joen man in oorlogstijd.

’t Zijn me de lekkere katholieke 
demokraten die wij hebben.

Belgisch militarisme.
Wij hebben reeds gemeld dat plan

nen bestaan om de forten van Ant
werpen weer bruikbaar te maken voor 
den oorlog. Als aanvulling van dit be
richt moge het volgende dienen :

De Belgische regeering heeft voor 
den aanleg van het nieuwe vliegveld 
van Deurne, bij Antwerpen, op de bui
tengewone begrooting, de volgende 
kredieten voorzien :

1,000,000 fr. voor het luchtstation;
1,500,000 fr. voor een opgehoogde 
vliegloods; 700,000 fr. voor een uitge
strekt betonplatform ; 500,000 fr, voor 
bebakenings- en verschillende werken 
en 300,000 fr. voor inrichtingswerken 
aan de toeganswegen.

Alles op Fransch bevel tegen Neder
land en Engeland ! Eens immers ko
men toch Engeland en Frankrijk te
genover elkaar te staan.

Frankrijk is tevreden over de 
gestemde legerwet.

Vanwege het agentschap Belga ont
vangen we volgend uit Parijs gedag- 
teekend bericht, dat wij zonder com
mentaar afdrukken :

De aanneming van de Belgische mi
litaire wet werd gunstig ontvangen in 
de Fransche kringen, waar men zich 
op bijzondere wijze bezighoudt met de 
mogelijke verbinding, in geval van een 
nieuwe aanranding, tusschen de 
krachtinspanning van Frankrijk en 
die van België.

’t Is echter wel mogelijk, dat men 
hier het Belgisch systeem ’n beetje te 
ingewikkeld vindt ; immers, hier heeft 
men integendeel getracht, de middelen 
tot verzekering van de nationale ver
dediging te vereenvoudigen.

Toch was men ingenomen met de 
berichten, volgens welke de organisa
tie van het leger moest worden aan
gevuld met een zeer moderne stoffe
lijke organisatie.

De vertegenwoordiger van ’t Agent
schap «Belga» te Parijs heeft een 
vooraanstaand Fransch militair vra
gen gesteld in betrekking tot de sa
menschikking (cooédination) van de 
verdedigingsmiddelen der twee landen.

Deze samenschikking bestaat sinds 
geruimen tijd tusschen de tw'ee gene
rale staven ; na de sluiting van 't mili
tair akkoord zijn die betrekkingen 
nauwer geworden, en ze hebben nooit 
opgehouden, van uiterst vriendschap- 
pelijken aard te zijn.

Wanneer de Belgische Senaat de 
nieuwe wet heeft aangenomen, en de 
reorganisatie van ’t leger heeft plaats 
gehad; wanneer het systeem van de 
versterkingen op de Belgische grens 
is voltooid, en zelfs nog eerder, kan 
men nuttigerwijze overgaan tot ge- 
dachtenwisseliugen tusschen de leger
hoofden van weerszijden.

Wat betreft de taalkwestie in het 
leger, deze zaak gaat de Franschen 
niet aan, verklaarde de ondervraagde ! 
persoon ; België heeft ze geregeld in * 
zijn volle souvereiniteit. j

Nota. — We hebben dit bericht zon
der er een nota aan te veranderen : 
overgenomen uit... De Standaard, de 
tolk van die Vlamingen die door het 
aannemen van deze legerwet hun volk 
hebben verraden. I

r

Vlaamsche Mannen, VI. Vrouwen !
WEER HEEFT HET BELGISCH^ MILITARISME, HET LEVEN GEKOST AAN TWEE JONGENS. 
OOK THISSELT IS DITMAAL AAN DE BEURT. IN DEN NACHT VAN DONDERDAG OP V R IJ

DAG WERDEN B IJ EEN ONTPLOFFING VAN OORLOGSMUNITIE OP EEN FORT TE HOBOKEN, 
TWEE JONGENS VERKOOLD, WAARONDER JAN HUISMANS VAN THISSELT.

HET MILITARISME DOODT ZOOWEL IN OORLOGS- ALS IN VREDESTIJJD.

V L A A M S C H E  M O E D E R S ,  M A N N E N ,  V R O U W E N ,  WILT GIJ DAT MONSTER BE
STRIJDEN, VECHT DAN MET ONS, VLAAMSCHE NATIONALISTEN, TEGEN DE MENSCHENONTEE- 
RENDE MISDAAD DIE HET MILITARISME IS. OPENT DE OOGEN VOOR T  TE LAAT IS ! WACHT 
NIET TOT MORGEN OOK UW  KIND AAN DE BEURT KOMT.

Minister Carnoyheeft geen tijd !
VOOR ONZE VELDW ACHTERS.

Het is in de laatste tijden zoo een 
beetje de gewoonte geworden. Zooals 
men bij Paaschtijd met den vetten os 
of met de Paaschkoe rondwandelt, zoo 
wordt minister Carnoy door Van Die
voet, Vergels en Jan Vanden Eynde, 
overal waar er iets te doen is, rond
geleid en tentoongesteld De brave 
man lapt er dan een grooten diskoers 
uit — overal denzelfden — die hij van 
buiten heeft geleerd;; M. Van Dievoet 
juicht toe, de toehoorders ook; M. 
Vergels en Jan Vanden Eynde roe
pen : « Leve onze Minister !» de toe
hoorders ook... en de tentoonstelling 
is afgeloopen !

Van Dievoet, Vergels en Vanden 
Eynde emballeeren wêer hunnen mi
nister tot den Zondag nadien en trap
pen het voldaan en tevreden af.

Minster Carnoy heeft veel schoon 
woorden gezegd, veel mooie beloften 
gedaan en de brave man denkt waar
schijnlijk dat zulks al meer dan ge
noeg is !

De Vlaamsche Nationalisten noch
tans vinden dat woorden geen oorden 
zijn. Diensvolgens stelde de Vlaamsch- 
nationale volksvertegenwoordiger Bu- 
taye op 14 September, volgende vraag 
aan den veelbelovenden Minister Car
noy :

«Ter Kamerzitting vàn 7 Augustus 
«1. 1. ter gelegenheid eener ondervra- 
«ging wegens de benoeming van een 
«veldwachter, heb ik Ued. de volgende 
«vragen gesteld :

«1B vraag : Is de wet van 30 Janu- 
«ari 1924, strekkende tot de herinrich- 
«ting der landelijke politie, na bijna 
«vijf jaren, eindelijk in voege ?

«2e vraag ; Worden de minimum- 
«wedden bij die wet voorzien overal 
«toegepast ?

«3e vraag : Welke maatregelen
«denkt de heer minister te nemen, te- 
«genover de provinciale besturen, die 
«nog de wetsverkrachting laten voort- 
«duren en in welke provincie nog ge- 
«meenten wrorden gevonden, die zelfs 
«het wettelijk minimum niet toepas- 
«sen ?

«4® vraag : Ik herhaal de twee laat- 
«ste vragen betrekkelijk de wet van 
«21 December 1924.

«5e vraag : Hoe staat het in de ne- 
«gen provinciën met het door de wet 
«van 30 Januari 1924 opgelegd ge- 
«meentefonds tot aankoop van bewa- 
«pening, kleedij en uitrusting der veld- 
«wachters ?

«6e vraag : Is de heer minister zin- 
«nens in te grijpen, tot eerbiediging 
«dezer wet ? Zoo ja, hoe en wanneer?

«7e vraag : Volgens de wet van 30 
«Januari 1924 zal een koninklijk be-

«sluit het wapenmodel, door de veld- 
«wachters en hun brigadiers te dragen 
«vaststellen. Is dat besluit reeds ver- 
«schenen? Wanneer denkt de heer mi- 
«nister de veldwachters eindelijk te 
«laten bewapenen?

«8e vraag : Het op pensioen stellen 
«van veldwachters, die den ouderdom 
«van 65 jaar bereikt hebben, is ver- 
«plichtend volgens de wet van 30 Ja- 
«nuari 1924.

«Hoe wordt deze verplichting in de 
«negen provinciën toegepast.

«Welke maatregelen denkt de heet 
«minister te laten nemen om de veld- 
«wrachters niet langer zonder behoor- 
«lijk pensioen te laten doorzenden?

«9e vraag : fs de heer minister niet 
«bevoegd om te zorgen dat geen veld- 
« wachters zonder mensch waardig pen- 
«sioen worden op straat gezet?

«10e vraag : Zou de heer minister 
«niet opnieuw willen aandringen op 
«een spoedig onderzoek in de afdeelin- 
«gen van het pensioenswetsontwerp, 
«op 26 April 1.1. neergelegd ten gunste 
«zoowel van stedelijke als van lande- 
«lijke politie?

«11° vraag : Kan de heer minister 
«mij zeggen wie verantwoordelijk 
«moet gesteld worden in ’t geval dat 
«een veldwachter, in een dienst door 
«den veld-brigadier bevolen en buiten 
«het grondgebied zijner gemeente, als 
«slachtoffer valt van zijnen plicht?

«Daar uw geëerd antwoord zeer on- 
«volledig was, en dit was dan begrijpe- 
«lijk, durf ik verder antwoord vragen 
«op de hierboven gestelde punten».

Die vraag werd dus eerst gesteld 
op 7 Augustus 1928 en weet ge wat 
Minister Carnoy op 14 September ant
woordde :

«Inlichtingen zijn aan den heer goe- 
«verneur der provincie gevraagd?»

Wat is dat voor een antwoord?
Aan welken goeverneur der provin

cie?
Moet Minister Carnoy misschien 

ook vragen aan den goeverneur of hij 
de veldwachters zonder behoorlijk 
pensioen mag op straat zetten ?

En of het pensioenswetsontwerp op
26 April mag besproken worden ?

En wie verantwoordelijk is wanneer 
een veldwachter,, bevolen door een 
veld-brigadier, als slachtoffer valt van 
zijnen plicht?

Is dat niet den zot houden met de 
veldwachters ?

Vijf weken nadat de vraag gesteld 
is, moet Minister Carnoy — het rond
wandelend wonder — zulks nog alle
maal aan den goeverneur vragen ?

Minister Carnoy heeft tijd om te 
beloven maar geen tijd om iets te 
doen !

VELDWACHTER.

O v e r  K l i M r n e  k  V la a n d e r e n

— i---------- ---------------------

Propaganda door het tooneel.
Alle tooneelmaatschappijen uit 

Vlaanderen zullen opvoeren het nieuw 
Vlaamschgezind en anti-militaristisch 
tooneelspel in één bedrijf : « Noch
Slaaf, Noch Bedelaar!» te verkrijgen 
bij Joris Lannoo, drukker té Thielt

W. VI.).
Geen auteursrechte».

In 1878 schreef Albrecht Roden
bach zaliger «Door Vlaamsche Kamp 
verstaan wij niet het werk om onze 
taal en letterkunde te doen herleven, 
neen, dat niet of beter meer dan dat, 
een gansche wereld meer: het herop- 
beuren en den herbloei van het 
Vlaamsch in den breeden zin verstaan : 
het Vlaamsche volk in de volle ont
wikkeling van eigen wezen, eigen
schappen, zeden, gewoonten en ge
bruiken».

«De Vlaamsche beweging mag niet 
slechts een taalbeweging zijn, maar 
een maatschappelijk streven in den 
breedsten zin van ’t woord», zei Ver- 
meylen.

Ja! «Vlaanderen moet herworden 
geheel en gansch van boven tot bene
den». Dat is de leus. Maar ’t zal nog 
lang duren eer we de mei op ’t dak 
zullen mogen steken ! Vooral niet eer 
die twee gapende wonden genezen zijn 
die onzen stam verkankeren : ik bedoel 
de ongeletterdheid van ons minder 
volk en de schrikkelijke kindersterfte.

De ongeletterdheid van ons werk
volk die, gepaard gaande met gemis 
aan vakkundige opleiding, ze voor fij
nere ambachten ongeschikt maakt, als 
waren ze enkel voor grof en balgbre- 
kerswerk geschapen. Middelen bera
men om die kwale uit te roeien is ’t 
werk van allen die met de geestelijke 
verheffing en stoffelijke verbetering 
van ons volk bemoeid zijn, ’t is te zeg
gen van alle Vlamingen. Maar de kin
dersterfte bevechten dat is bijzonder
lijk en van ambtswege ons werk: VI. 
geneesmeesters. Hier staan wij op on
zen grond en zijn ten strijde uitgerust.

Ja, die pijnlijke toestand die alle 
andere stammen met minder levens
kracht bezield dan de onze, langzamer
hand ten onder zou brengen, die toe
stand, zoó vernederend voor ons, die 
zoo geerne pronken met ons roemrijk 
verleden, met onze kunstgewrochten,

met den bloei onzer hedendaagsche 
letterkunde, die erbarmelijke toestand 
moet verdwijnen.

Niet dat we onze voorgangers in de 
geneeskunde mogen beschuldigen die 
bittere kwale miskend te hebben of ze 
met de armen gekruist, onverschillig, 
harteloos te hebben bekeken.

Neen, de annalen der provinciale ge
neeskundige genootschappen staan vol 
van hunne noodkreten.

Onze voorgangers hebben hunnen 
plicht gekweten, maar door de uitvoe
rende macht ongeschraagd, zijn hun
ne edelmoedige pogingen vruchteloos, 
en in tusschen is de kwale schrikkelijk 
gebleven.

Tot bewijs daarvan staan cijfers ten 
dienste en ze geven ons, Vlamingen, 
eenen alles behalve verkwikkelijkçn 
aanblik.

* * *

In de verschillende lande van Euro
pa is het middelbaar getal der sterf
gevallen onder de kinders beneden 1 
jaar van 9 p. h. (Ierland), tot 29 p. h. 
(Rusland). In ons land, in zijn geheel 
genomen, sterven er op 100 geboren 
kinders in ’t eerste jaar van hun leven
16 p. h.

Maar dat middengetal van 16 p. h. 
verspringt van provincie tot provincie. 
Terwijl het niet bereikt wordt in de 
provincie Namen Luxemburg, Lim
burg, Luik en Henegouwen wordt het 
verre overtroffen in Oost-Vlaanderen, 
waar de sterfte rijst tot 19.92 t. h. en 
nog veel meer in West-Vlaanderen, 
waar ze klimt tot 22,97 p. h.

Als men nog in verdere verdeelingen 
gaat en de sterfte vergelijkt van ’t 
eene arrondissement bij ’t andere 
komt men tot eenen verbazenden uit
slag. Zoo mogen b. v. de arrondisse
menten van Ath en Philippeville roe
men op slechts eene sterfte van 10 p.h.

Aan de overzijde, op *t zwart kladje,

komt eerst en vooral Oostende met
24 p.h., op de tweede plaats... op de 
tweede, horresco referens ! de waar- 

] heid stelt somwijlen zoo van die pijn- 
. lijke eischen aan de vriendschap —
! komt het arrondissement waar onze 
j machtige kampioen zijnen gezegenden 
' arbeid ten beste gaf, Veurne met 23 

p. h.
Nog verder gaande, van gemeente 

tot gemeente komt Jacquart aan wie 
ik al deze cijfers ontleene tot fanta- 
stieke opgaven, ’t En is van geen 
mensch gelooflijk en toch door stati
stieken bevestigd dat in sommige ge
meenten op 100 kinders levende gebo
ren 27 33 en tot 38 p. h. «à peine assis 
au banquet de la vie » die voor velen 
maar een soberen maaltijd en is — eer 
dat ze een jaar oud zijn aan ’t feest
maal, ’t wil zeggen aan ’t leven vaar
wel hebben gezeid.

De Vlaanders staan dus aan den top 
van de leere, maar niet overal vlak 
weg en is de toestand even slecht. 
Sommige arrondissementen lijk Brug
ge, Yper blijven beneden de 20 p. h. en 
Thielt, anders wat karig door de na
tuur begunstigd, geeft maar eene mid
delmatige kindersterfte van 16.5 per 
honderd, iets meer dan ’t middenge- 
tal van 16 p. h. voor geheel het land.

Slecht staan de zaken in de arron
dissementen Oostende, Veurne. Diks
muide en den groep van gemeenten 
rondom Gent, in den groep van ge
meenten palende aan de Fransche 
grens, in de nijverige gemeenten van 
’t arrondissement St Niklaas die aan 
de overstroömingen der Schelde on- 

, derhevig zijn.
Gelukkig nog indien die hooge ver

bazende cijfcrs aan louter toeval of 
aan hedendaagsche veranderingen in 
onzen maatschappelijken toestand 
konden toegeschreven worden, maar 
eilaas, gaat men verder op in den loop 
der jaren, 't is voor de zelfde streke 
altijd de zelfde hertgrievende kinder- 
moorderij !

Waarom dat voortdurend onheil 
onheil onder ons kloek en struisch, 
eerlijk in handel erf wandel, zedelijk 
volk van Vlaanderen?

That is the question!

Volgens nauwe berekeningen is ’t 
onvermijdelijk dat op 100 kinderen die 
levende ter wereld komen er binnen 
’t jaar 8 sterven ’t zij om reden van 
ziekte of aangeboren zwakheid. Al wat 
boven dat getal is, is te wijten aan de 
ongunstige omgeving die ’t kind bij 
zijn eerste stappen in ’t leven te beurt 
valt.

En dat die omgeving over zijn lot 
een beslissenden invloed heeft dat en 
vraagt geen verder betoog.

Terwijl ’t zaad dat de landman op 
zijnen versch gelabeurden akker zaait 
in zich zelven de voedstoffen draagt 
die ’t in ’t leven zullen houden tot dat 
blad en wortel het in staat stellen zijn 
nooddruft uit lucht en grond te putten, 
hangt het kind, van ’t oogenblik dat 
het ’t daglicht ziet, van andermans 
zorgen af.

En dat die zorgen menigmaal onvol
doende zijn spruit uit velerlei oorza
ken: ’t zij omdat de moeder niet en 
weet welk het juist gepast voedsel is 
en welke de algemeene zorgen die ze 
aan haar kind moet toedienen — en 
moeder zijn is een kunst die men on
gelukkiglijk nergens te leeren krijgt, 
’t zij dat ze uit kwawilligheid niet en 
wil of uit armoede niet en kan die ge
paste zorgen toedienen.

In vele werkmansgezinnen, in zeer 
vruchtbare familiën komen vele kin
ders ongewenscht en ongeroepen voor 
den dag, en hoe klein ook, ze brengen 
in gevaar ’t wankelachtig evenwicht 
van de huishoudelijke begrooting die 
ongelukkiglijk voor zoo vele moeders 
uit de volksklasse sleehts ten prijze 
van ware kunstgrepen en dagelijksche 
dervingen en verstervingen in even
wicht te houden is.

Maar waarom daar verder op steu
nen. Om eene vaste overtuiging op te 
doen aangaande den invloed der omge
ving van ’t kind is ’t genoeg eens te 
vergelijken de sterfte der onwettige 
en wettige kinders : 't is dubbel tegen 
enkel.

Er loopen zoo in de wereld vele 
meisjes die, volgens de prettige spreu- 
ke van Shakespeare «gemakkelijk vat
ten en alzoo een kind krijgen in de 
wieg vóór dat zij een man hebben in 
’t bed», ’t Leven van die kinders loopt 
groot gevaar; ’t zijn onverwachte, on
welkome gasten, onbemind soms tot 
den dood, slecht behandeld ten huize 
of uitbesteed bij de eene of andere 
voedster, ervaren in de knepe van zon
der opschudding te maken of geweld 
te gebruiken die lieve engeltjes «in 
Paradisium» te zenden.

Lust verhaalt, in zijn verslag van 
1907, over de «Gouttes de lait», dat er 
in de stad Brussel, in één van die voed- j 
sternuizen 28 kinders stierven op de 
29, meestal onwettige, die er Werden 
naartoe gebracht!

Indien die sterfte van 8 p.h., die on
vermijdelijk schijnt, in ons land klimt 
tot 16 p. h. en in Vlaanderen tot 20 p.h. 
welke zijn hier die ongunstige levens
omstandigheden waarin de kleine kin
ders verkeere»?

Eêss.t Aft vQftcal, d.ie, giwXf kwtex.- 
sterfte in Vlaïtfïdèreïï feut geen alg%- 
meene oorzaak hebben, zooals de 
zwakheid van een ras dat uitsterft, de 
strengheid van ’t klimaat, de onge
zondheid van de streke, anders onder 
volwassenen zou men diezelfde ver
meerdering van sterfte moeten aan
stippen, en hier sterven niet meer 
groote menschen dan elders.

Is ’t armoede en haar onvermijdelij
ke sleep: vrouwenarbeid, ongezond
heid der woningen, drankmisbruik? 
Misschien wel voor een deel in de nij
verheidsteken, maar het wonderlijk
ste van al is dat juist in de omstreken 
van Veurne meest kinders sterven, en 
Veurne Ambacht is de rijkste streek 
van ’t land. Buiten de boomen, die 
mager staan van klare vechten met 
den wind, is ’t daar al vet en kloek en 
struisch : planten, dieren en menschen. 
Alles groeit er en gedijt er in over
vloed van weelde, en nochtans de kin
ders komen daar moeilijk op,!

Aan een anderen kant treft men de 
kleinste kindersterfte aan in de Lu- 
xemburgsche Ardennen, daar waar de 
natuur, die nooit kwistig al haar gif
ten ineens uitstrooit, de aarde, die ze 
tot onvruchtbaarheid doemde. ' met 
wondere schoonheid bekleedde

Hier in de kale eentonige vlakte : 
weelde en welstand en groote kinder
sterfte; ginder in de prachtige berg- 
streke: armoede en kleine kinder
sterfte.

't Kan dus de armoede alleen niet 
zijn.

Is 't de overgroote geboorte? Voor 
een deel voorzeker; deels omdat in 
talrijke huisgezinnen de moeder den 
noodigen tijd niet vindt tot bekwame 
en gepaste zorgen. Daarbij veel mon
den maken de schapraai gauw ledig 
en nog achtereenvolgende zwanger
schap put der moeders krachten uit en 
levert eene minderweerdige vrucht. 
Maar dat volgt niet altijd. Zoo bijv. in 
’t Roeselarsche, waar per 1000 ge
trouwde vrouwen 300 kinders geboren 
worden en is er niet meer kindersterf
te dan in ’t Veurnsche, waar ’t zelfde

g£l&I gëiUMflfte vrAUWfin ,230
kinde/S vöfiTtBrc'.ngt.

Neen, dât al is ’t niet, en ’t is ge
lukkig, want aan maatschappelijke of 
economische toestanden is er moeilijk 
grepe en derhalve ware alle hoop op 
verbetering verloren.

Wat is nu eigenlijk de groote reden?
’t Is de algemeene overtuiging van

1 deskundigen en ’t is aan een anderen 
kant door statistieken over de ziekten 
die de sterfte veroorzaken, bewezen 
dat hier in Vlaanderen meest gezon
digd wordt tegen de VOEDINGS-

i LEER der kleine kinderen.
Het middel ligt dus voor de hand : 

Ons volk loopt mis door onwetendheid, 
wij moeten het dus leeren hoe men 
kinders moet kweeketf, voor oogen 
leggen bijzonderlijk :

1. Hoe verkeerd het is, tegenstrijdig 
met alle natuurwetten, schadelijk voor 
gezondheid van moeder en k in d , den  
zuigeling van de moeders borst, waar-

; op hij recht heeft, te berooven ;
2. Hoe — wanneer het volstrekt on-

■ mogelijk is ’t kind met de borst te 
! voeden — de kunstmatige voeding, d. 
j w. z. de voeding met dierenmelk en

niets anders in de eerste 6 maanden, 
j moet toegepast worden;

3. Hoe eindelijk het hoog tijd is, 
aan alle onwetenschappelijke vooroor
delen, overleveringen en bijgeloovig- 
heden vaarwel te zeggen,

Maar ’t ware onbetamelijk hier uit 
te weiden over zaken die u allen wel
bekend zijn.

Mijn doel was enkel U uiteen te 
doen hoe ten gevolge — in hoofdzaké
— van onverstandige moederlijke zor
gen de sterfte der zuigelingen in ons 
Vlaanderen verschrikkelijk is, over- 
tiugd dat het volstaat u voor oogen 
te leggen hoe groot de kwaal is, op
dat allen, uit menschlievendheid en 
Vlaamsche fierheid, met de openbare 
machten, zouden meewerken om ze 
uit te roeien.

Dr H. BRUTSAERT.
(Dietsche Warande en Belfort)

1910.

De strijd tegen de Kanker
De kanker is een ziekte die het 

meerendeel der stervelingen afschrikt, 
Is bij het volk de kanker niet, de onge
neesbare kwaal bij uitmuntendheid ? 
Wie zegt kanker, zegt voor de men
schen, noodlottigen afloop binnen kor
ten tijd.

Welke is dus in deze meening, het 
deel der waarheid?

Bevestigen wij onmiddellijk dat een 
groot deel overdrijving bestaat in deze 
bewering.

Zonder de eigenlijke ernstigheid der 
ziekte te loochenen, dwingt de waar
heid ons, zulk een wanhopige meening 
te bestrijden. Indien men het tragisch 
karakter van deze grondwaarheid 
wilde bewaren, zou men ze als volgt 
moeten wijzigen : de kankers te laat 
verzorgd zijn noodlottige ziekten.

’t Is inderdaad de nalatigheid der 
zieken om bijtijds hun geneesheer te 
raadplegen, die hunne kwalen zoo dik
werf ongeneesbaar maakt. Hunne 
ziekte, in tijds en degelijk verzorgd, 
zou volledig kunnen genezen.

In den huidigen staat onzer kennis
sen, mogen wij inderdaad bevestigen, 
dat een kanker op tijd bestreden moet 
genezen.

Er zijn er natuurlijk die gemakke
lijker genezen dan sommige anderen, 
dit hangt af van hun toestand en hun
ne natuur, iedereen zal begrijpen dat 
een klein gezwel gemakkelijker ge
neest dan een groot.

Maar, zal men opwerpen, is het al
tijd mogelijk een kanker bijtijds vast 
te stellen? Op zulk eene vraag is men 
verplicht neen te antwoorden.

Het is niet altijd mogelijk een kan
ker op tijd vast te stellen; er bestaan 
zekere inwendige kankers die slechts 
laat hunne tegenwoordigheid veropen
baren, omdat het begin van kanker 
niet pijnlijk is. En ’t is een groot on- 
luk voor het menschdom, dat de kan
ker niet pijnlijk is bij zijn oorsprong. 
Ware het zoo, deze pijn zou jaarlijks 
duizenden menschenlevens sparen. De 
faktor pijn is inderdaad deze waarme
de het publiek vóór alles rekening 
houdt : het doet geen pijn, dus ’t is 
niets. Hoe dikwijls reeds hebben wij 
dezen valschen stelregel hooren uiten, 
onder verschillige vormen, in den loop 
onzer raadplegingen.

Maar indien eenige verborgen kan
kers, soms moeilijk te vereenzelvigen 
zijn bij hun oorsprong, moet men toch 
zeggen dat de grootste meerderheid 
het niet zijn. In het meerendeel der 
gevallen kan men, met beperkte ken
nissen, weten of er ja dan neen kanker 
bestaat, zelfs bij den oorsprong. Spre
kende bijvoorbeeld slechts van twee of 
drie zeer gewone en veelvuldige ge
vallen van kanker, de kanker der borst 
en der baarmoeder bij de vrouw, de 
kanker der tong bij den man, kan men 
zeggen dat deze kankers kunnen be- 
statigd worden bij hun begin. En noch
tans het grootste deel van deze geval
len komen slechts bij ons als het hope
loos laat is. Elke vrouw die na den 40 
jarigen leeftijd de minste vagina-loop 
heeft of de kleinste knobbeligheid ge
voelt aan de borst, zou onmiddellijk 
een bekwamen geneesheer moeten 
raadplegen. Het is insgelijks zoo voor 
iederen man of ieder persoon die rond 
dien leeftijd de minste ruigheid bestä
tigt aan de tong. Het is zoo weinig, 
maar dit weinige wordt niet gedaan, 
men wiegt zich in eene valsche gerust
heid, men geeft zich zelf den genade
slag, Indien men dieper in de zaak 
doordringt, ontdekt men, dat de mees
te redenen die het volk zoo doen han
delen, de onverschilligheid en de on
wetendheid, zijn. Eigenlijk komt de 
onverschilligheid minder in iinmsr» 
king dan de onwetendheid want het is 
moeilijk te begrijpen dat de menschen 
wetens en willens hunne gezondheid

zouden schaden, in andere Woorden, 
zich zouden zelfmoorden, ’t Is dus de 
onwetendheid die de grootste schuldi
ge is. En, die kan men overwinnen.

Zooals men de kinderen leert, dat 
twee en twee vier is, denk ik toch dat 
men aan de volwassenen eenige be
ginregels der gezondheidsleer zou 
kunnen inprenten. In vele gevallen van 
het leven, zegt men, wint men met te 
wachten, wanneer het de kanker be
treft verliest men altijd met uit te 
stellen.

Zoodra men twijfelt, moet men een 
bekwaam geneesheer raadplegen, bij 
voorkeur een bekwaam huisdokter, 
goed op de hoogte van uwe gezond
heid. Indien gij aan kanker lijdt zal 
hij u zonder dralen naar een centrum 
van doelmatige verpleging sturen. Het 
is van groot belang dat de behandeling 
van de kanker worde ondernomen en 
ten einde gebracht in een centrum 
goed ingericht onder opzicht van ma
teriaal en personeel. De behandeling 
van de kanker is steeds eene zeer 
kiesche zaak, zelfs bij diens oorsprong.

Tegenwoordig worden al de kankers 
niet meer op dezelfde wijze behandeld 
zooals vroeger. Er bestaan keurme- 
thodeu voor dit en dat soort kanker, 
men moet ze gebruiken indien men 
wil genezen. Maar, de geneesheer is 
een mensch, en als mensch, heeft hij 
steeds een neiging om te gelooven dat 
zijne persoonlijke behandeling de bes
te is, en wil deze aanwenden. In een 
wel ingericht midden, vermits men 
onverschillig alle behandelingswijzen 
gebruikt, vermits alle specialisten ver- 
eenigd zijn, is men zeker behandeld t.e 
worden op de beste wijze.

Eens de behandelingswijze gekozen, 
moet deze degelijk toegepast worden. 
Want men mist niet ongestraft de be^ 
handeling van een kanker. Een kanker 
niet genezen door een slechte techniek, 
geneest veel moeilijker dan een kan
ker waaraan men niet heeft geraakt, 
zelfs indien deze verder gevorderd is.

Deze laatste waarheid, echt voor 
elke behandeling js het bijzonderlijk 
voor de behandelingen door het ra
dium en de X-stralen.

De gezwellen eene eerste maal gt- 
mist door deze toepassingen worden 
«radio-weerstaande» zooals men zegt 
en zeer dikwijls zeer lastig om uit te 
roeien, zelfs door de juiste toepassin
gen. Het is dus van groot belang zijn 
geneesheer goed te kiezen, bijzonder
lijk voor de lichamelijke behandelin
gen, want van hem en van de wijze 
waarop hij de kostbare wapens die hij 
in de hand heeft gebruikt, hangt het 
lot van den zieke af.

Dr J. MAISIN.

BOYCOTT.
Het bestuur van den Vlaamschen 

Bond der Oud--Atheneum Studenten 
Antwerpen, in vergadering vereenigd 
te Antwerpen op 26 September 1928.

Overwegende dat de actie van het 
Algemeen Vlaamsch Hoogstudenten 
Verbond, strekkende tot het voort
zetten vari de Boycottbeweging tegen 
de Nolf-Universiteit te Gent, dient ge
steund te worden, daar slechts een 
solidair en eensgezind optreden een 
voor de volksgemeenschap gunstig 
resultaat kan hebben.

Spreekt zich uit voor de noodzake
lijkheid dit boycott met veel kracht 
door te drijven en in de sfeer van zijn 
werkzaamheid te steunen,

En besluit deze motie openbaar te 
maken.

ZORGT VOOR EEN STERK 
KIESFONDE



De gewezen minister 
Moyersoen tegen het 

VI. - Nationalistisch gevaar
Twee katholieke weekbladen tegen het gevaar 

van M. Moyersoen

Wij lezert in « Het Volk van Ronse », het blad van M. Vinde 
vogel volkvertegenwoordiger, hieronder staande artikel, datgrooten 
deels werd overgenomen uit « Geeraard », het orgaan van M. Van 
Nieuwenhove, oud volksvertegenwoordiger der katholieke partij voor 
het arrondissement Aalst :

De heer senator R. Moyersoen, 
heeft verleden Zondag te Sottegem, 
den verkiezingsstrijd geopend, met een 
scherpen aanval op de partij der VI. 
Nationalisten. Volgens het verslag dat 
we van zijn rede aantroffen in «La 
libre Belgique» zou de kath. partij 
haar toekomst het meest bedreigd 
zien door de actie der Vlaamsche na
tionalisten. Inderdaad, aldus senator 
Moyersoen, oefent de Vlaamsch-natio- 
nale gedachte, een groote aantrek
kingskracht uit op de katholieke jeugd 
in Vlaanderen, en wel zoo, dat veel 
van de meestbelovende onzer jeugdele- 
menten het oude partij vaandel verla
ten, om zich te gaan scharen onder de 
nieuwe banier,

We zijn het volledig eens met sena
tor Moyersoen: al wie niet blind is, 
moet toegeven dat het door hem aan
geklaagde gevaar, geen ijdel denk
beeld is. Vooral deze jeugd die op rij
peren leeftijd de kaders zou moeten 
leveren van de belgische katholieke 
partij, de studeerende jeugd wordt 
door de VI. nationale gedachte aan
getrokken. — Op onderwijsgestichten 
en universiteit, zijn waarlijk al dezen 
die vatbaar zijn voor een gedachte, 
Vlaamsch-nationalistisch georienteerd. 
Gelukkig volharden ze niet allemaal 
daarin. Onze partij beschikt in het 
werkelijk leven nog altijd over een 
gevoeligen socialen invloed. De lucht 
van ’t werkelijk leven in Vlaanderen, 
verschilt nog altijd gevoelig van "de 
lucht op gestichten en universiteit. De 
werkelijkheid bekeert er nog altijd 
veel tot getrouwheid aan de oude kath. 
partij, al neemt deze werkelijkeid hier 
den vorm aan van een vrouw-met-cen- 
ten, daar van een rustige sinecuur, el
ders nog van eer en fortuin enz... Met 
één woord, deze bekeeringen gebeuren 
minder door een overwinning van de 
belgische gedachte op de vlaamsche 
nationaliteit dan door overwegingen 
van zeer nüchteren aard. Het gevolg 
is, dat alle strijdlust vreemd is aan die 
bekeerlingen. In den grond van hun 
hart is de herinnering aan hun flirten 
met het nationalisme niet heelemaal 
dood; en dan, ze hebben vrienden en 
oud-studiemakkers in ’t andere kamp, 
tegen wie ze zich moeilijk van leer 
kunnen trekken. Zeker, ’t is niet aan
genaam, dat alles te moeten erkennen, 
doch moedwillig de oogen sluiten voor 
’t gevaar, heeft nog nooit een bedrei
ging afgewend, maar altijd 't gevaar 
verscherpt en dichter gebracht. Daar
om wenschen we den heer Moyersoen 
geluk met zijn moedige rede : hij heeft 
het gevaar aangeklaagd waaraan de 
belgische katholieke partij dreigt te 
gronde te gaan. Misschien is het door 
hem aangeprezen redmiddel minder 
gelukkig.

We gelooven niet dat de kath. partij 
de Vlaamsche jeugd, en vooral de 
Vlaamsche jeugd weerom naar zich 
zal toehalen, met nadruk te leggen op 
het pro-belgische karakter van de 
kath. partij : we meenen eerder dat het 
juist dat is door de jeugd in Vlaande
ren, als overdreven beschouwd, dat 
de jonge mannen uit onze rangen 
drijft. Daarom gelooven we hier niet 
in negatieve middelen; scherpe strijd 
tegen ?t Vlaamsch Nationalisme.

Ér is maar één middel en «Geeraard» 
werd dikwijls gelaakt, omdat hij open
hartig genoeg was, om op te komen 
voor 't éénig redmiddel, dat naar zijn 
inzicht verbetering in den betreurens- 
waardigen toestand kan brengen; het 
middel dat wij voorstaan is niet nega
tief, ’t is positief :

ONZE KATHOLIEKE PARTIJ 

ZELF VERVLAAMSCHEN.

En hier vragen we geen façadever- 
vlaamsching. Het is niet voldoende dat 
iemand die heel franskiljonsch voelt, 
en bij wie ’t altijd al in 't fransch gaat, 
tenzij met meiden en knechten, juist 
bij een verkiezingscampagne gaat uit
pakken met zijn vlaamschgezindheid. 
Als kamerlid of senator mag hij dan 
nog zijn stem verleenen voor een 
Vlaamsche hervorming, dat is niet 
meer voldoende in dezen tijd. Iemand 
die in feite door persoonlijken invloed 
en voorbeeld, ’t franskiljonisme in 
Vlaanderen steunt, zoo iemand kan 
niet meer de jeugd aantrekken, kan de 
jeugd niet meer vasthouden in de par
tij. Geld kan geen partij redden, ton
nen bier en stapels verkiezingsmani
festen evenmin.

Stemmen ronselen is geen leven 
voor een partij. De partij zelf moet een 
inhoud hebben, die de geestdrift wekt 
van de jonge mannen door wie de par
tij moet gedragen worden. Wij bestä
tigen dat voor ’t oogenblik die inhoud 
er niet is.

Die inhoud kan er zijn en moet er 
zijn.

Verscherping van dien strijd tus
schen Vlaamsch en Belgisch kan al
leen noodlottig zijn voor de partij : 
alleen de katholieke partij zal daaron
der lijden.

Laten we dan ’t oprecht vlaamsch- 
gezinde karakter van de partij in ons 
arrondissement bevestigen. Laat ons 
eiken twijfel tegenover die vlaamsch
gezindheid onmogelijk maken, niet 
met vlaamschgezindheid te gebaren, 
maar met vlaamschgezind te zijn : op 
onze lijsten kandidaten brengen, die 
oprecht katholiek en vlaamschgezind 
zijn in handel en wandel. Dat zal wel 
meest afbreuk doen aan de partij der 
Vlaamsche nationalisten. Al t overige 
is : woorden en woorden en nog woor
den.

Niet met woorden is de katholieke 
partij in Vlaanderen te redden. Al
leen met daden.

Onze bisschoppen hebben ons bij de 
jeugdbetooging te Antwerpen geleerd, 
hoe we het moeten aan boord leggen.

Wie hébben zij tot voorzitter aan
gesteld van de katholieke actie-bewe- 
ging? Prof. F. Van Goethem, een oud- 
student aan de VI. Universiteit te 
Gent onder den oorlog, iemand die 
niet meedoet aan den politieken strijd 
der VI. Nationalisten, maar die in zijn 
hart nog nationalist is.

Zoo iemand kent de nieuwe jeugd 
van Vlaanderen, en wordt door haar 
vertrouwd.

Onze bisschoppen hebben geen na
druk gelegd op het pro-belgisch ka
rakter van de katholieke jeugdactie, 
ze hebben ze zuiver Vlaamsch ge
maakt. Volgen we dat voorbeeld, dan 
zal de vlaamsche katholieke partij on
verwoestbaar sterk worden.

(«Geeraard», 23 Sept. 1928) 
Zeggen wij het maar rechtaf «Geer

aard»; de katholieke partij moet het 
vlaamsche nationalisme (kristelijk be
schouwd) als een vrije kwestie aan
zien en in haren schoot de vrije evo
lutie der Vlaamsche gedachten toela
ten.

Dat is redelijk en dat is politiek.

BURGCRjLUKÉ S f  AND 
Geboren :

Valerie Seys, Steenputje 10
Marcel Werbrouck, z.v. Camille en 
Willy Mistiaen, z.v. Jero/ne en Lia 

Vroman, Bellevuestr. 304.
Elisabeth Vanhaezebrouck, d.v I.eon 

en Pelagie Laridon, Kortrijkstr. 25.
Willy Paqué, z.v. Jozef en Bertha 

Schaubroeck, Nederweg, 139.
Norbert Paqué, z.v. idem.
Leon Vantorre, z.v. Gerard en El- 

vire Dumat, Molenweg, 14.
Overlijdens :

Leona Bostoen, 2 m. d.v. Camiel en 
Maria Van Ysacker.

Maria Stragier, huisw. 23 j. d.v. Cyr. 
en Romanie Buyse.

Leonie Folens, 73 j. vr. Jan Lepercq.
Huwelijken:

Mauritius Glas, borstelm. 24 j. w. te 
Emelghem en Rachel Honoré, borstel- 
bew’ijs van hun voorgaanden baas 

Jules Kesteloot, wever. 27 i. won. 
te Ingelmunster en Maria Bruyn«d( 
borstelmster 32 j. h. w, ■

Daniel Dewaele, borstelm. 23 j en ! 
Alice Mestdagh, fabrw. 23 j. b. h. w. i 

Missie
gepredikt door de E.E. P.P. Redemp- ■ 
toristen in de beide parochkerken. Be
gin op Zondag 7 Oktober.

Orde der Sermoenen :
’s Zondags onder al de Missen en ’s 

namiddags onder de Vespers om 3 uur 
en ’s avonds om 6 uur.

In de week ’s morgens 1) na de Mis 
van 5 Y* uur; 2) na de Mis van 8 uur;
’s avonds 3) onder het lof van 5 uur;
4) om 7 *4 uur.

Alle kristenen volgen de tnissieser- 
moenen.

eljk.en Zondag v^n 9 tprt 1,0 u,ur, 2op 
voor stortingen als voor terugbetalin
gen.

Vrienden, bedenk dat onze spaarkas 
u alle gemak biedt en tevens de hoog
ste waarborgen geeft.

Vakvereeniging.
Mubelmakers, Zondag 7 Oktober te 

11 uur voormiddag, belangrijke alge
meene vergadering.

Schoenmakers, Maandag 8 Oktober 
bestuursvergadering.

Ons blad.

Lezers, koopt met voorliefde uwe 
waren bij de vrienden die in ons blad 
adverteeren. Ook op die wijze steunt 
gij onzen strijd, en ’t kost u niets !

In de laatste weken werden tal van 
nieuwe abonnees aangeworven. Wre 
hopen dat onze propagandisten zullen 
volharden.

Dierkena

L et w e l op het n ieu w  a d ies  der

APOTHEEK LALEMAN
’t is nu op den hoek van de M a rk t  
en K astee ldreve, rechtover het 
oud huis.

B ijzo nder aanbevolen  v co r het 
bereiden der recepten van de H H .  
G eneesheeren.

fu r— " '

Uit onze Inrichtingen

Blerultvoer.
De dienst wordt thans regelmatig

verzekerd en den beheerraad heeft ge
zorgd voor uitnemende hoedanigheid 
der dranken.

De S. M. Vlaamsch Huis fabrikeert 
thans een uitnemende soort tafel- 
water, beter gekend onder den naam 
van Sparrebronnen. alsook verschil
lende keusen van Limonade. 

BEPROEVEN IS ZE GEBRUIKEN

Vlaamsche Harmonie.
Maandag 1.1. hadden we een aange- 

namen uitstap. Aan de voorzitter werd 
ter gelegenheid van zijn naamdag een 
serenade gebracht. En of er nadien 
leute was. Wat iedereen bemerkt, dat 
is de regelmatige vooruitgang van de 
VI. Harmonie. Allo! Vrienden, uw 
beste gedaan en we komen er ! We 
rekenen op de regelmatigheid van al 
de leden voor het bijwonen der herha
lingen.

Vlaamsch Huis.
In een klein stadje van de Vereenig

de Staten (Amerika) overleed verle
den week den heer Pitmann, in den 
ouderdom van 59 jaar en in de zwaarte 
van 300 kgr. Op zijn 20e jaar nam zijn 
lichaam geweldig in omvang toe, zoo- 
dat Pitmann raad kreeg van een dok
ter die hem nog hoogstens 2 maand 
te leven gaf. Den dokter is er aan dien 
fameuzen vent bedrogen uitgekomen, 
juist zooals de politieke dokters in 
Iseghem die reeds over drie jaar den 
dood van het VI. Huis voorspelden. 
Tegen die voorspelling in, wordt geen 
herberg drukker bezocht, ’t Is ook de
aangenaamste café van verre in ’t ron
de en iedereen die graag een aangena-

_ r ----- , men avond of Zondagnamiddag door-
Het is geen doodzonde te gelooven dat I brengt, weet dat hij daarvoor moet in 
bestuurliike schpidino- I ’t VI. Huis zijn.bestuurlijke scheiding beter is dan 
onze bestuurlijke taalwet.

Men mag al zeggen wat men wil: 
liever een Vlaar ..-̂ h nationalist dan 
een Patria-nationanst en ’t is onver
geeflijk zoo’n schoone jeugd uit de 
katholieke rangen te jagen, alleen om
dat zij op bevel geen afstand wil doen 
van de gedachten welke de zuiverste 
edelmoedigheid tegenover haar volk 
haar ingeeft en hartstochtelijk doet 
beminnen,

±

Kerkelijk nieuws
K E R K E L IJK E  K A LEN D ER

Zondag 7 Oktober, O. L. Vr. van den 
Rozenkrans.

Maandag 8, H. Birgitta.
Dinsdag 9, H. Piatus.
Woensdag 10, H. Franciscus de Bor- 

gia.'
Donderdag 11, Mis van den dag. 
Vrijdag 12, Mis van den dag. 
Zaterdag 13, nieuwe maan, H. Edu- 

ardus.

STADSNIEUWS
Apothekersdienst.

Florent Laleman, Brugstraat.

Zeever à la Dierkens.
Gehoord op de meeting Zondag 

laatst te Roeselare :
Heer Dierkens. — Toen ik hier in 

1908 te Roeselare aankwam was den 
toestand zoo voor de werklieden dat 
zij geen werk konden bekomen zonder 
bewijs vxan hun voorgaanden baas.

Daar er een reactionaire patroonsbond 
was, bestaande uit katholieke en libe
rale patroons.

dezelfde reactionnaire liberale pa- 
proons en de 3e plaats bekleede op 
deze lijst, aldus stemmen aanlokkende 
voor deze felle jannen.

Den heer Dierkens heeft dit zeker 
vergeten ! !
dan weten dat de zoo goed aangelegde 
demokraat in 1912 kartel vormde met

Hoe rijmt men dat te zamen als wij

TE KOOP :

Een schoone eigendom, met alle ge
mak van betaling, gelegen te Iseghem 
Zuidkaai (langs de vaart) op eene 
breedte van 53 meter, groot 34 a 40 ca. 
of 3440 vierk. m. voorzien van een ver- 
bindingsspoor met den ijzerenweg 
(Raccordement quai du canal).

De«en eigendom bestaat uit drie 
woonhuizen (eene herberg, een bur- 
gershuis en een woonhuis met garage) 
alles voorzien van eleçtrische leiding.

Bovengenoemden eigendom is ook 
te koop in deelen, ieder huis afzonder- 
lijk.

Voor alle inlichtingen zich te be
geven bij den eigenaar Eugène Ver- 
straete, alle dagen der week van 10 
tot 14 uur.

Kiesfonds.
Iedereen stort wekelijks zijn pen

ning in de kas die staat nevens den 
toog in *t Vlaamsch Huis. Vrienden 
gedenk dat er munte noodig is, om de 
waarheid op groote schaal te kunnen 
verspreiden. Vel kleintjes maken een 
groot, maar veel groote maken ‘t nog 
meerder,

Vakvereeniging.
Lezer, zoo gij werkman zijt, is uw 

plaats in ’t Vlaamsch Nationaal Vak
verbond als ijverig lid. Het Vlaamsch 
Nationaal Vakverbond telt in West- 
Vlaanderen reeds een 30 tal afdeelin- 
gen. ’t Is nu het oogenblik om u tegen 
werkloosheid en uit solidariteit te ver
zekeren. Daarenboven wijst alles er 
op, dat groote veranderingen in ’t so
ciaal en economisch leven niet uitge
sloten zijn. Waarom u dan niet tijdig 
verzekeren en de Vlaamsche sociale 
en syndikale macht tot zijn hoogste 
opvoeren ?

F amilieziekenbond.
Allo, vrienden ! Waarom blijft gij 

nog onverschillig? Sluit de stal niet 
als het te laat is, maar verzeker u 
tijdig! Bedenk de ziekenbond ontving 
dit jaar reeds meer dan 20.000 fr. aan 
toelage die toch al onder de leden ver
deeld wordt.

Wordt ook lid ! Het bestuur rekent 
ook op u ! We moeten dit jaar naar de 
3000 leden.

Pensioen.
De leden gehören in de maand Sept. 

brengen seffens en in elk geval vóór 
15 dezer, hup pens;oenkaart binnen,

Spaarkas.
Alle goede Nationalisten sparen in 

eigen inrichting. De spaarkas is open

ROESELAERE
; Volksvertegenwoordiger 

in het Vlaamsch Huis.
j Zondag laatstleden had in de cine 
! mazaal van het Vlaamsch Huis te 

Roeselare een meeting plaats tegen de 
pas gestemde legerwetten. Volksver- 

I tegenwoordiger Van Severen en An- 
, dré Vanden Berghe zouden als spre- 
I kers optreden.
I De heer Dierkens speciaal uitgenoo- 
! digd om de duizend frank te verdienen 
! in verband met den brief van Ward 
1 Hermans was in de zaal aanwezig.

De heer Demoen opende de verga
dering en verleende liet woord aan 
André Vanden Berghe, die gezien de 
aanwezigheid van den heer Dierkens 
het socialistisch wetsvoorstel voor 
zesmaandendienst artikel voor artikel 
aan een ongenadige kritiek onder
wierp. Hij toonde aan hoe dit wets
voorstel, verre van in essentie anti
militaristisch te zijn, de gewapende 
natie beoogt en vroeg dan ook terecht 
wat de heer Dierkens denkt, als soc 
ciaal-deinokraat, over de nationale 
verdediging in de kapitalistische orde. 
Spreker wees op de comedie der soci
alistische obstructie, aan de hand van 
een verklaring van Kamiel Huysmans 
in de Kamer, die beweerde dat het so
cialistisch voorstel niet meer waard 
was dan dat van de regeering.

Spreker had het over de ondoelma 
tigheid van de klassenstrijd methode, 
door de socialisten sinds lang ver
loochend en dewelke door hen slecht, 
als agitatie middel wordt gebruikt, 
terwijl zij in feite volbloede Belgische 
nationalisten geworden zijn.

Hij sloot, aandringend bij den heer 
Dierkens opdat deze de fameuze brief 
van Ward Hermans, eindelijk te voor
schijn zou halen.

Deze korte doch vlijmende aan
klacht werd met daverend applaus 
onderlijnd.

De heer Van Severen sprak toen 
over wezen en doel van het Vlaamsch 
Nationalisme. Hij toonde aan aan de 
hand van feiten dat over gansch de 
wereld de klassensolidariteit een uto
pie blijkt te zijn dat steeds en overal 
de arbeidersklasse zich min of meer 
nationaal poogt te gedragen. Hij be
treurde de verscheurdheid van de natie 
de innerlijke verdeeldheid ten bate der 
geldwolven, die onverzadigbaar zijn 
en de krachten van ‘n natie tegen me
kaar opjagen om ze des te beter uit 
te buiten.

De heer Van Severen had het dan 
meer speciaal over de strijdmethode 
der socialisten, die de uiterste grenzen 
der gemeenhid en bekrompenheid 
overschrijt. Dit motiveert waarom hij 
steeds weigerde met Dierkens te de- 
batteeren en na enkele woorden over 
groot-Nederlandsche toekomstmoge
lijkheden eindigt hij zijn rede midden 
een aanhoudend applaus.

Thans komt de heer Dierkens aan 
’t woord. Hij begint met te protestee- 
ren omdat de voorzitter hem slechts 
25 minuten repliek toestaat en spreekt 
dan gedurende 35 minuten over den 
gemeenteraad van Roeselare, fron- 
tersbazen, de noodzakelijkheid voor 
groot-Nederlanders om Frankrijk, 
Oostenrijk ja zelfs Italië te annexee- 
ren en zoo meer. Zijn speech is door
spekt met tal van persoonlijkheden 
tegenover den heer Van Severen. Een 
zijner bijzonderste, zwaarwegende ar
gumenten was dat hij reeds streed 
voor ’t Vlaamsche recht toen beide 
voorgaande sprekers nog in de wieg 
lagen...

Een honderdvijftigtal niet redenee- 
rende gaaien die met hem meegeko* 
men waren mieken ‘kabaal om ter 
meest. Een huilpartij is steeds zeer 
overtuigend !

We hebben zeer aandachtig geluis
terd, maar van weerlegging der ge- 
zegdens van vorige sprekers was geen 
spoor te vinden..

We dachten dat de heer Dierkens 
verstandiger was. In een erbarmlijk 
taaltje heeft hij nevens de kwestie let
terlijk... gezeeverd en zich zelf bij 
ieder nadenkend mensch gediskwali
ficeerd,

De heer Van Severen dacht het ook 
onnoodig op zoo een onzin te repli
ceren. Het gezond oordeel der aanwe
zigen volstond zoo m eende hij.

A. Vanden Berghe bevestigde nog 
de groote toegendheid der Nationalis
ten die een tegenspreker 35 minuten 
aan ’t woord laten terwijl hij zelfs op 
een tegensprekelijke meeting met 
Missiean niet eens zoo lang kreeg en 
nadien een urenlange repliek moest 
aanhooren zonder dat hem nog twee 
minuten sprekens gegund werden !

Hij herinnerde aan den brief waar
over de heer Dierkens voorzichtig ge
zwegen had. Deze, gedwongen door 
’t geroep van vrienden, die hem verge
zelden, haalde een brief te voorschijn 
niet van Ward Hermans maar van 
Willem Eeckelersj Gemeener kon het 
niet !

Men kan aldus oordeelen welke val- 
sche sluwheid de heer Dierkens aan 
den dag legde om zijn toehoorders te 
bedriegen. De brief DIE HAD H IJ 
NIET, want die bestaat NIET en zoo

lang hij d.i,e n\c> h.eejit b.i.ijft hij z.op l̂s 
Ward Hermans het reeds mee-rmaals ! 
schreef: EEN AARTSLEUGENAAR. 
Maar in zijn onbeholpenheid aarzelt 
hij niet zich grenzeloos belachelijk te 
maken immers een algemeene minu
tenlange lachbui brak uit toen hij met 
zijn verkeerden brief poogde effekt te 
maken.

Dit miek den heer Dierkens dan ook 
razend. Onophoudend onderbrak hij. 
De scheldwoorden rolden uit zijn 
mond. Zijn supporters namen een 
staaltje op hun voorman. De vergade
ring werd woelig. Gelukkig bezat de 
heer Demoen koelbloedigheid genoeg 
om zonder meer de vergadering te 
sluiten. Aldus werden mogelijke uit- 
spatingen van het socialistisch liuil- 
koor vermeden.

De heer Dierkens heeft zich in zijn 
onbeholpen razernij ontmaskerd. Tot 
hiertoe hadden we in hem een verstan
dig man gezien. We gelooven thans 
dat hij niet zwaar weegt en over een 
kam mag geschoren worden met den 
Iseghemschen senator Dewaele. Spij 
tig, want voor hem zal dit wel weinig 
vleiend zijn.

tC -

’t Vlaamsch Nat Vakverbond lijkt 
’n leelijke doorn in de voet van. de 
c h r i s t e n e  vakverceftigingsleiders. 
Waarom ? Zij die alleen — en met 
uitzondering van alle anderen — sfre- 
ven naar rechtvaardigheid en waar
heid, moeten toch van zulke jonge or
ganisatie niet bevreest zijn. En ze zijn 
het toch ! En wel zoodanig, dat ze zich 
elke week bedienen van leugens, laster 
èn verdachtmakingen. Zondag 1.1. be
vatte De Valschaard weerom ’n heele 
kolom verzinsels en valsche voorstel
lingen. Meermalen reeds zijn ze weer
legd en we veroorloven ons de vrijheid, 
er, als over ’n onveranderlijke ge
woonte, heen te stappen. Een nieuwe 
leugen kwam erbij, namelijk : dat hun
ne voordeelen de hoogste zijn, hetgeen 
ten stelligste bewijst, dat onze ver
eeniging niet de éénigste is die aan de 
patroons verkocht is. De christene 
schijnt dus nog duurder verkocht te

zijn. Maar... een algemeene vergelij
king zou dra bewijzen, dat schijn niet 
altijd waar fs, zoo b. v. geeft de chris
tene schoenmakersvereeniging recht 
op 40 dagen werkloosheidsvergoeding. 
De onze geeft er 60. De christene bor- 
stelmakersvereeniging 48, t.t.z. 24 ’s 
winters en 24 ’s zomers. De perioden 
scheiden bij ons met Nieuwjaar zoo- 
dat men gemakkelijk in een winter 
60 dagen kan genieten, en bij de chris
tene nooit meer dan 24 dagen.

Zou de schrijver uit De Valschaard 
daarover geen beetje ernstiger uitleg 
kunnen geven?

Nog iets.

Waar De Valschaard over zwijgt, 
dat is over de loonen der drukkersgas
ten. Deze behooren allen tot het chris
ten syndikaat. De christene leiders 
hebben er dus, en heel alléén, de 
macht. Weet je hoeveel onze druk- 

Sedert 1 Oktober is de verhooging I kersgasten verdienen? Luistert' Vier 
op de grondloonen dus 105 t.h. De I franken en-0 ctm. per uur ! Ze hebben

RUMBEKE

Zondag 23 September was ’t volop 
feest in ’t Vlaamsch Huis. In stoet met 
de Isegemsche Harmonie aan ’t hoofd 
waren een 250 tal leden van syndikaat 
en ziekenbond naar ’t VI. Huis getrok
ken om aldus officieel hun nieuw lo
kaal te betrekken.

Redevoeringen weerden uitgesproken 
door de vrienden Declercq, Vanden- 
berghe en Fl. Verbeke. De feeste sloot 
met een prachtige tombola.

De vrienden van Rumbeke halen 
eere van hun werk.

Sociale Syndikale

K R O N I J K
Bij de schoenmakers.

werklieden die op die wijze niet moch
ten betaald zijn, worden dringend ver
zocht ons bureel te verwittigen

Overwerk.

’t Schijnt dat er in sommige werk
huizen regelmatig overwerk gedaan 
wordt, dit zonder toestemming der 
vereenigingen en zonder dat aan de 
werklieden de 25 t. h. suplementaire 
vergoeding wordt gegeven.

We kunnen niets anders dan de hou
ding van die werklieden ten strengste 
laken. De patroon is verplicht, ingeval 
van noodzakelijk overwerk, de toe
stemming der vereeniging te vragen. 
Wij vragen al onze leden zich van 
overwerk, waarvoor de vereeniging 
geen toestemming gaf, te onthouden, 
en in geval men er toe verplicht wordt 
onmiddellijk de vereeniging te ver
wittigen.

’n Beetje eerbied voor de achturen
wet is noodzakelijk.

In de firma « Talon Forme »

moet ingevolge de bestaande overeen
komst eveneens 5 t. h. verhooging op 
de grondloonen intreden. Dat bij de 
tweede betaling volgende op den 25e 
der verloopen maand.

We verwittigen hierbij onze leden 
opdat aan de toepassing der overeen
komst gehouden worde.

Bij de Meubelmakers,
De loonen onzer neubelmakers, die 

nu toch flinke stielmannen zijn. mag 
men terecht als zeer laag betitelen.

Het was met het oog daarop dat de 
vereeniging verleden week ’n vergade
ring belegde en den toestand besprak.

Vooraleer wij ons tot de heeren pa
troons wendden vonden wij het goed 
zoo mogelijk met de christene vereeni
ging overleg te plegen. Een schrijven 
werd gestuurd waarin aansretoond 
werd dat een basisloon diende voor
opgesteld en het leerlingenwezen ge
regeld.

Tot nog toe werd daarop geen ant
woord ontvangen.

Zondag voormiddag te 11 uur is er 
in ’t Vlaamsch Huis algemeene ver
gadering.

Bij de Borstelmakers.

____ . M-éK. UCUL
dat te danken aan hun syndikaat en 
aan hunne macht. Zwijgt er van ! Weet 
ie voor wat de Nationalisten goed 
zijn? voor te schrijven en te babbelen. 
Maar voor te werken? Daarvoor moet 
ge in de Siskes zijn!

’t En is maar daar dat ’t kan deugen.. 
Bovenstaande is weerom een nieuw 
bewijs ! En ’t kan wel gebeuren dat er 
in ’t kort ’n nieuwe loonsbeweging 
gevoerd wordt. De drukkersbazen !' 
’t Hadden ne keer moeten nationalis
ten zijn ! ! !

De staking in Fransch Noorden.

Zij duurt onveranderd voort en 
heeft neiging tot uitbreiden. In Haze- 
brouck hadden onderhandelingen 
nlaats. Zoo deze geen bevredigenden 
uitslag opleveren zal ze ook daar al
gemeen worden.
Tusschen de vakverenigingen heerscht 
de grootste oneenigheid. In 1921 wei
gerden de communisten zich met de 
socialistische stakers solidair te ver
klaren, zoogezegd omdat het oogen
blik niet gunstig was. Thans gebrui
ken de socialisten hetzelfde argument 
om hunne leden tot werken aan te spo
ren, en alzoo staan de werklieden 
grootelijks verdeeld, hetgeen hunne 
macht natuurlijk verzwakt.

SPROETEN
verdw ijnen gew aarbo rgd  door

Crème Splendid
P rijs  12 fr .

T<“ koop In a ile  apotheken.
A potheek L A L E M A N  te Iseßhem .

N ie u w e  g e ïllu s tre e rd e  U n g a v e n  
DER

V O L L E D I Ü t  W E R K E N
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdoelen  in o c ta v o -fo rm a a t

Het voîtedig stel 58 boekdeelen, 
ip gekomen. 400 r

ï ’  R E E K S , INGENAAID 5 FR.
D& vèieenigingsafgevaardigden gin

gen met de h.h. Gebr. Sintobin onder
handelen, nopens de toegepaste loons- , lt)OA
vermindering bij de vernisters, zonder I *■ «nawentehng van 1830, 13. blz. 
echter éénip-f» veranrlsrinn. i---- * ken slachtoffer der moederliefde ;echter éénige verandering te kunnen 
teweegbrengen. Een gezamelijk schrij
ven berichtte de h.h. patroons dat de 
vereenigingen zich niet zonder meer 

! bij de genomene beslissingen konden 
j neerleggen. De vereenigingen zijn 

thans in afwachting van het antwoord.
Aan den heer Gheysens werd ’n 

overzicht gevraagd van de betaalde 
loonen. Tot nog toe geen antwoord.

Misbruiken.

Het past dat wanneer iemand ’n 
kontrakt afsluit, dat dit kontrakt eer
lijk wordt toegepast, ’t Is hetgeen in 
de borstelnijverheid niet mag gezegd 
worden. Op 50 patroons, zijn er be
halve enkele kleine, geen 3 patroons 
die de overeenkomst toepassen.

Een artikel bepaalt onder meer dat 
stukwerkers die moeten in dagen wer
ken zullen betaald worden aan het 
loon verdiend over de laatste zes we
ken. Dit wordt nagenoeg nergens ge
volgd. In de firma Vandekerckhove b. 
v. worden dergelijke vakmannen be
taald aan 20 ctm. beneden het mini
mum en in sommige gevallen aan 1 fr» 
per uur minder dan het minimum.

Het mag gezegd dat vele patroons, 
de overeenkomst flink aan. hu» hielen 
lappen, en ’t ergste is nog, dat er 
daarvoor onder de patroons een ak
koord schijnt te bestaan.

Zouder die heeren niet best ’n studie 
maken over de wetten van naasten
liefde en christene rechtvaardigheid?

Eene stem uit het graf, 143 blz. 
Mengelingen s De zending der 
vrouw : Het boetende meisje ; De 
moordenaar ; De maagd van Vlaan
deren : De hrandende schaapherder; 
De grootmoeder, 113 blz.
Baas Ganzendonck, 142 blz.
De ïoteling, 149 blz.

6. De baanwachter, 126 bl?.
7 Eene O te weel. 132b!z 
8. W at eene moeder lijden kan : Rede* 

voeringen, 128 blz.

Siska van Roosemael; Hoe men 
schilder wordt. 127 blz.

!0. Eene welo!>ï*''«e^e dochter 
118 blz

1!' REEKS. — INGENAAID < FR.

1. Eene gekkenwereld, 155 blz
2. Menschenbloed. 169 blz.
3. Eene verwarde zaak, 180 blz.
4. Een zeemanshuisgezin; De dich

ter en zijn droombeeld; Eene u it
vinding des duivels, 166 blz.

5. De keus des harten, 170 blz.
6. De gierigaard, 164 blz.
7. Moeder Job, 167 blz.

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- 

iak, 171 blz.
13. Een goed hart; Houten Clara,
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A s t h m a .  K e d n  i t s t e k in g ,  H e e s te n ,  K u -  
c h  . : i  e n  F i u ’ u ic n ,  In d ie n  g i j  lo t  h ie r to e  
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g e v a l le n  g e n e z e n  h e e f t .  N e e m t  o o k  d i t  m id d e l  :

äorsi&alsen M a ri Tous, Sesins zall i s r i i ü f ü
Volfit de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik dc diepst ingc vortelde borst
ziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en ’t zekere geneesmiddel van 

S ch rijft om in lich tingen  aan M A R T I N  T O M S ,  A p o th eker-S p ec ia lis t, 112, W e ts tra a t, Brussel b m m  
of w endt U  rechtstreeks tot u w  apotheker die U  het gevraagde zal bezorgen.

P R I J Z E N  : Zonder Zalf 17,59 fr., met Zalf 25 fr., Microbeopiilen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor IS dagen 85 fr ., Serie van 6 weken 185 fr .

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

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

ZIJ KOSTEN E N K E L  4 ,50 F R A N K  ! 
U W  APO TH EK ER  HEEFT ER !

Pectoïds geven U voortdurend een klare stem, 

een fiissclia mond, een aangename adem.

ZORG DAT GIJ ALTIJD UW DOOS OP ZAK HEBT

Leest aandachtig !
Voor uw e e lek trische in rich tingen  van 'd rijfkrach t, 

ve rlich ting , verw arm ing , b e llen , telefoon en 
rad ia in ste llin gen , w endt u tot 't huis

HENRI SIMOENS-SCHACHT
H O N B 5 T R A A T , 14 IS E G H E M

Aankoop, verkoop en huur van 
nieuwe en okas ie motors.

A lle herste llingen  Spoed ige u itvoering
In lichtingen en beschrijv ingen  zonder verbinten is 

V oordeelige prijzen

ZANNEKIN
D U B B E L  B L O N D  BIERJ  
gezond, k loek n a tu u rlijk

Brouwerij St Louis
L. VERLEGDE LOO

A lleenverkoop voor Iseghem  en om liggende :

S .M .  V L A A M S C H  H U IS , IS E G H E M

Allergunstigste prijzen voor 
herbergiers en koffiehuizen,

Neringdoeners, zoekt uw proflJtj!>!

D« schoonste k i i jd s r s . . . .  >
z ijn  deze d ie  d a g e lijk s

gepo ed erd  w o rd e n  m et

D U L C I O R  P O E I E R
T e  k o o o p  in  a lle  goede A p o th e k e n . 

D E  D O O S  2 , 0 0  F R .

D E  V A L L E N D E  
S IE B T E N  !

E E N  E N K E L  G E N E E S M ID D E L  
zu lt g ij vinden dat doelm atig  is tegen deze  

w reede k w a a l

HET IS DE P o e d e r  E p i l e p s i a
P r i j s  i 3 0  f r a n k ;

die  van  af den eersten dag de aanva llen  tegenhoudt —  de 
genezing  orengt aan allen  die het go 2d gebru iken  

en noo it o f nooit schad elijk  is
Menigvuldig*; getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer

dan 20 iaar duurden.

Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bÿ den bsreider

Apotheker Vandenbussche - ü/Ieenen
V o lled ig e  tekst m et beschrijv ing , U itleg en behandeling der 
V a llen d e  Z iek ten  w o rd t o vera l G R A T IS  gezonden op aanvraag .

Joepie is soldaat
d o o r  P q l  V a r e n s ,

(5e Vervolg)

In de kazerne stapten ze recht naar 
hoven, op het derde, en op goed val 
het uit, werden ze in de kamers ge
duwd met twaalf of dertien.

Joepie en de Witte hielden elkander 
goed in t oog en gelukten er aldus in 
samen te blijven, ’t Zag er gelukkig- 
lijk iet of wat beter uit dan op den 
dêpótzolder, hier hadde ze ten minsten 
een ijzeren bedje om den stroozak op 
te leggen; of het een harde was kon 
hun d’eerste halve uur weinig schelen, 
zoodanig waren ze vermoeid. Vlug 
werden de ransels tegen den grond ge
worpen en dan was hun eerste daad : 
op ’t bed gaan liggen.

Nu ving de eerste kennismaking met
■ de kamerkameraden aan. Welk een 
toeval! Het waren al Vlamingen op 
die kamer, met uitzondering van den 
korporaal; ’t viel echter nog al mee 
voor dezen laatsten, daar twee Vla
mingen vlot fransch spraken, ’t waren 
namelijk een Antwerpenaar en één uit 
’t Gentsche, de eerste was kantoor
klerk en de tweede bankbediende.
• ln den hoek aan het venster nam 
Joepie intrek en nevens hem de Witte.

De Witte heette, gelijk hij dien avond 
de kaïnergenooten diets maakte : Jan 
Ceuterick. Wanneer Joepie dien naam 
hoorde — want tot nu toe had de 
Witte daar niet van gesproken — riep 
hij : «Ah ! witte keuterhoak ! Wel hoe 
es ’t meugelijk zoê ne noam». En de 
Gentenaar naast hem voegde er aan 
toe : «Ik dacht dat ne keuterhaak altijd 
zwart zag, en hier vind ik er nu ’nen 
witte».

Naast de Gentenaar ruste op zijn 
stroozak een Limburger van de kanten 
van Maaseik, en de gebuur van tafel 
en stoof of de laatste van dien kant 
van de kamer was een «kiekenfretter» 
ofte Brusselaar.

In den hoek, achter de deur sliep 
de Waalsche korporaal, ’t zag er wer
kelijk een goede kerel uit, zelfs wan
neer hij tegen Joepie of een der andere 
die geen Fransch kende een woordje 
sprak, deed hij zijn uiterste gest om 
wat Nederlandsch te stotteren, al wat 
hem overbleef van zijne Atheneum- 
studiën. De Antwerpenaar, hooger 
reeds genoemd, werd de naaste kame
raad van den korporaal, dan volgden 
nog een buitenjongen uit Klein-Bra- 
bant, ééne uit ’t Mechelsche, nog een

brouwerij l e  Arend „
’t gezondste, kioekste, aangenaamste

A . Louwaege-Verstraete, Cortemarck MSNQPOEDERS
Onfeilbaar geneesmiddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpijn, Zenuwlijden, 
Hevige Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

M9IÏ

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

zij on m id d e lijk  de hevige pij a en stillen , 
zij a ltijd  genezen daar w aar a lle  andere geneesm iddelen m islukt 
z ij de m aag nooit verm oeien. [hebben,
z ij door m eestal de voornaam ste geneesheeren voorgeschreven  

w ord en , om hunne m enigvuld ige geneziogen, z'èlfs in  de  
hardnekkigste gevallen , 

z ij, dank aan hunnen aangenam en sm aak , door de m oeilijkste  
personen gem akke lijk  ingenom en w orden, 

zij in geen cachetten z ijn , en dus door de teerderste m agen  
verdragen w orden.

T E  K O O P  !N  A L L E  G O E D E  A P O T H E K E N  
in doozen van  :

12 pakjes 6,00 fr. 
25 pakjes 10,00 fr.

S U I K . E R B A K K . E R I J

Alberic Debruyne-Devolder
Rousselarestraat, 18, ISEGHEM

A rtik e le n  v o o r S t  N ik la a s , P a asc h a rtik e le n  en N ie u w ja a rs g e s c h e n k e n .

Kruidenierswaren
C o n s e rv e n , S p e c e rije n , C h o c o la d e , D e s s e rt, B is c u its , P ra lin e s , F o n d a n ts , 

S u ik e rs , D o o p s u ik e rs , C h o co lad e  in  reepen en in  p a k k e n .
G ro o te  keus v an  S p e k k e n , e3cence, a c id u lé , fo rré .

E ie rk le u rs e l v o o r b ro o d b a k k e rs .
In  ’ t g ro o t S U IK E R H A N D E L  In  ’ t k le in

I Bijzondere Prijzen voor Voortverkoopera

PIANOS
B. Van Hyfte

Gent, Nederkouter, 32 Gent
(d ich t bij het P a le is  van Justitie)
EINDE BADSEIZOEN

N ie u w e  pianos, slechts eenige m aanden  
in  huur gew eest, m et grooten  afslag  

te koop .
j l : ~-= w%xsms.mmt

«as*»*?, -«assan Jtk
f  r ^ r  :1f  j f  W  m M  <1

-jMjl

.i r t*

g HcT ZLf';r.KIID VOOR ALTijD GENEZEN 1
1 V. & »rtu «era? W3U108EROSM*

I  V t O M » U R , Z j T
1 APO'Hfst!\ |i?.#ÄLVlECK
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T E  V E R K R IJ G E N
is  a lle  Iseghemsche Apotheken

sinjoor en in den hoek tegenover Joe
pie een Vlaming van «bachten de kup
pe».

De kennismaking was zeer hartelijk, 
en allen schenen er bijzonder over 
verheugd, omdat ze waren allemaal 
Vlamingen ondereen.

Om de broederschap te bezegelen 
zongen ze gezamenlijk :

«Wij zijn gezworen kameraden,
Wij zullen elkander nooit verlaten, 

Wij zijn bijeen en wij blijven ondereen 
Wij zullen nooit geen ruzie maken».

Joepie voelde zich in zijn element, 
want pas was het liedje ten einde of 
hij begon in zijn eigenaardig bra- 
bantsch dialekt zijn geliefkoosden solo 
voor te dragen :

«Joepie was dronken, Joepie was zat, 
’s morgens genever, ’s middags kon-

[gnak,
's Avonds een pipken, fijnen tabak, 
Joepie was dronken, Joepie was zat !»

Joepie haalde meer bijval dan hij 
verwachtte, want heel de kamer her
haalde in koor :
«Joepie was dronken ! Joepie was zat !»

Ondertusschen begonnen ze hun 
boeltje een weinig te ordenen. Boven 
hunnen kop bevond zich een klein 
kasje, de eerste helft van een deurtje 
voorzien, kon bij middel van een hang
slot worden gesloten, de andere helft 
moest dienst doen als schap.

De korporaal legde aan de fransch- 
kennenden uit hoe ze hun ledig ge- 
maakten zak boven op het kasje moes
ten leggen en daar boven op den helm. 
De broeken en vesten dienden geplooid 
op het schapje gelegd, terwijl het kas

OP DEN KLÜlSBERfi
Wie den Kluisberg bezoekt, la te  n ie t  

na het Vlaamsch Huis «Klokke R o e 
land» te bezoeken; eigenaar Maurits 
De Vos-Fiévé, waar benevens a lle  
slach van dranken, ook nog te b e k o 
men is in zijn winkel: chocolade, b is -  
schuiten, bonbons, speelgoed, enz. 

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

en keukens.
Stalling voor motos en velos koste

loos.
Eenig depot voor de streek v a n  a lle  

slach van katoenen en w o lle n  b ed d e- 
dekens, en dweilen.

Verkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
W ENDT U TO T HET HUIS

J. LEFE9E1E-IHTSEHT1ITT
Roeselaerestraat, 168, Iseghem

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

Tro u w » bjdlonlng Lage prijzen

je met deur, voor schapraai en linnen
kast zou dienst doen.

De reiszakken en schoenen hoefden 
onder ’t bed geduwd en de geweren 
werden in den wapenrek aan den wand 
geschoven. Toen ze daarmee klaar 
kwamen, was het reeds tijd om slapen 
te gaan. Het leek hier veel meer «mili
tair», er klonk klaroengeschal voor de 
minste zaak aan ie kondigen; ook 
irompetgeknetter liet zich nu en dan 
hooren ; dat kwam hierbij : op de twee 
eerste verdiepingen logeerden lansiers, 
nu lansiers hebben trompetten...

Om tien uur speelde het konsert 
onder en boven : té-té-ré-té-té ! té-té-
té-té-té! té-ré !_ scherp en streng
sneden de klanken door den gang en... 
door den kop der jonge soldaten; het 
herinnerde hun dat ze wel degelijk 
onder den militairen hiel lagen...

Het geblaas te half elf leek heel wat 
troostvoller, dat scheen werkelijk tot 
slapen aan te manen. Maar Joepie, die 
/.er vermoeid was, heeft dien avond 
het «Napoléon avec Marie-Louise» en 
de «Keers uit» niet hooren blazen.

3. — Waarin Joepie met Tucht en
Karweien heeft af te rekenen.

't'Klaroengeknetter dat de nieuwe 
dag aankondigde, wekte Joepie uit zijn 
diepen slaap. Hij gevoelde een lichte 
hoofdpijn, zoo’n misnoegdheid als 
hadde hij de gansche wereld t.egen 
hem...

De waschplaats beneden in den kel
der, was beter ingericht dan die van 
het dépot; waterkraantjes waren er 
naar beliefde en onder den afloo p  w as

voor het zuiveren van t bloed
Q E N E E ST . ALLERBEST EN OP RADIKALE WIJZE :

uislag, puisten, speen, gemis aan eetlust, 
verstopping, draaiingen, gal, slijmen, enz.

IN  A L L E  G O E D E  A P O T H E K E N  O F  R E C H T S T R E E K S  BIJ D E N  U IT V IN D E R

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

49, RIJSELSTRAftT, 49,

Prijs 4,50 frank Prijs- 4,50 frank

M EBN Ett

Prijs 4 ,50  fra n k

«

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

uw water maken ?
Is uw water troebel oj te sterk gekleurd ? 
Lij at gij aan jicht, heup oj lendenjicht ? J 

•Zijt gij door Rheumatiek gekweld ?
Zijn uwe voeten gezwollen ?

Is geheel uw lichaam ontsteld 
door een vuilen brand?

7
* Dit alles zijn de zekere 

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

?

Dalila Pillen
E N

S a m s o m ’ s  O l i e b a l s e m
O n te lb a re  getu igschriften van genezin

gen, bekom en door het g e& iu ik  van deze  
w ondere geneesm iddelen, z ijn  het beste 
bew ijs  dat zij a lleen In staat zijn  boven
gem elde ziekten  spoedig en vuüedig  te  
genezen.

V E R K R IJ G B A A R  IN  A L L E  
: G O E D E  A P O T H E K E N  :

QOEDE WAAR PRIJST ZIÇH ZELF 

Voor uwe

Sloven, Kicheis en oasuuren
wendt u tot

Germ. Slieüiere-Oupeü
Roesalaerestr. 88, Iseghem

M a g a z ijn  van v e rla k t, a lu m in iu m  en 
genikeieerd keukengerie f, w aschkuipen  
in galvan isé , k inderbaden, w aschfour- 
nolzen. —  G roote kens van verlak te  
m enage'eytoven van de beste m erken en 
buizestoven In eigen w erkh u is  gem aakt.

Gazinrichtingen Zink & Loodwerk 

Spoedige bediening Matige prijzen

Laat uwe Geldzaken 
verzorgen door de

Fondsenbaak
N aam looze Vennootschap 

M A A T S C H A P P E L IJK E  Z E T E L  B

W E T S T R A A T , 84  B R U S S E L

ëijbanHao : n tu u rp an  & Koririjh
Agentschappen :

Brugge, Crombeke, Poperinghe, 
Hareibeke, Moeskroen, Thielt.

Fondsenbank m aakt deel uit 
van de groep Fondsenbank- 

H andelsbank-N oordstar.
K apitaal en R eserven : 50.000.000 frank

BIJHUIS TE  ISEGHEM  
ROESELAERESTRAAT, 28

1

Schoentnagazijn

R. i

■ ■■■

W aarom  hoesten a l«  BO RSTPILLEN  LALEMAN 
U ra d ik aa l genezen  ?

W aarom  koorst of tandpijn Ujden a ls  CACHET
TEN KEPHIL d ie  doen verdw ijnen ?

W aarom  uw e kinderen  niet vrijw aren  tegen b o r« i- 
z iekten  a ls  DRO SELS B O R ST B A LSSM  
der apotheek Laleman daartoe de g e 
sch ik te m iddel is  ?

W aarom  zelf ziek of zuchtig zijn a ls  U ter apothttk 
Laleman a lle s  kunt verkrijgen  om U g e 
zond te m aken ?

DUS VOOR: ALLES NAAR DE

spoiiiseK Florent Latrats
Groots Markt, 15 Iseghem

Men draagt ten huize Telefoon 63

arsjï'rsai* i liiiwiiMBiĝwmgcMBaBniMgWTBiwnwwM i—mihi iiiimiim——

E C Z E M A
huidu its lag , roode v lekken , je u k in g e n ,
springende handeu, h aarw o rm  bij k ird e
ren , genezen door het gebru ik  v?.nCadeline-zeep

T e  koop In a lle  apotheken .

IS E G H E M  : A potiieek  L A L E M A N .

MLIEZIEKEBOÜD UOLKSBELüitfi
ISE8HEA!

Marktstraat 17, ISEGHEM

G roote keusva:i m ans-en  vrouwschoenen  
30  t. h. goedkooper dan de ko n ku rem ie .

O ok v e rk rijg b a ar aaa de voordeelloste  
prijzen  : k inderschoenen, pantoffe ls ,
schoenkreem  der beste m erken .

D w e lls , borstels, zeem vellen, sponsen 
en a lle  kuiscbgerlef.

H e t huls gelast zich m et berstelltageü.

ViAäfnseH HUIS
V e rze k e rt tegen Z iek te  

In v a lid ite it  
X -3 tra len  
O p erera iie  
G eboorte  
Sterfte

i En t  ; 11 r«eds m?er dan 2000  ieden  
j W E E S  O O K  V O O R U IT Z IE N D E  I
I '

j D ru k k é fij « Vo lksverh effing» A a ls t. 
O a d e rw ijs s 'ra a t, 14.

een groote langwerpige zinken bak 
aangebracht.

Toen Joepie zijn blonde krollekop 
onder de volle waterstraal hield en 
het ijskoude water weldadig om zijn 
ooren en zijn hals spatte, gevoelde hij 
zich zoo frisch worden als het water 
zelf, en de zwaarmoedigheid verdween 
spontaan.

Boven gekomen wees de korporaal 
hun, hoe ze volgens het reglement de
kens en lakens moesten plooien, om 
ze dan op het oorkussen, tusschen den 
geplooiden strooizak te steken. Alles 
diende even breed gevouwen op for
maat van het oorkussen...

Dat liep echter van geen leien dakje. 
Wat hij ook plooide en wreef, Joepie 
kon zijn twee dekens maar niet op de 
vereischte manier opeen krijgen.

En daar klaroende men reeds voor 
’t ontbijt... Snel foefelde hij zoo goed 
als ’t ging de lakens en dekens op el
kander, en ’t leek hem wel gelukt... de 
twee centimeter dat het laken van tus
schen de dekens uitstak scheen hij niet 
te bemerken.

Op ’t gemakje af ging hij naar be
neden, ’t zal er toch op geen minuutje 
aankomen dacht hij, maar iedereen 
stond reeds in de rij... De sergeant 
die onzen te-laat-komer zag, brulde : 
«Eh ! vous ! Vous avez bien le temps, 
sans doute?»

Joepie gebaarde zich echter zoo on- 
noozel mogelijk en terwijl hij zijn stap 
verhaastte riep hij in ’t wilde : «Wat 
zeit’ hem?»

De sergeant had gelukkiglijk niets 
gehoord, noch gezien hoeveel lachjes 
er heimelijk verbeten werden.

De refter was een groote luchtige 
zaal, versierd als een «café chantant» 
op een Vlaamsche kermis. Groote pa
pieren kettingen, zwart, geel en rood 
hingen met wijdsche bogen aan de zol
dering. Aan den muur pronkte de beel
tenis van ’t Belgisch Vorstenpaar, om
ringd van belgische, fransche en kon- 
govlaggen. Wat lager hingen twee ka
dertjes, één met «Défense de cracher» 
en daar naast in het tweede : «Niet 
spuwen». Waarschijnlijk voor hen die 
de woorden niet mochten begrijpen, 
had men er twee soldatenkoppen bij 
geschilderd, die een mond-vol speek
sel den wereld in zonden.

Op iedere lange tafel stonden twee 
schotels boterhammen en een kom vet. 
’t Brood was wel wat droog, maar vet 
mocht men dan ook naar beliefte ge
bruiken.

I)e lekkerbekken hadden persoonlijk 
een potje boter bij, en lieten hun por
tie ten profijte van ’t vaderland...

Joepie, die ook bij die lekkerbekken 
begrepen was, had echter in der haast 
aan zijn boterpotje niet gedacht... 
Maar vet mocht hij toch ook wel... 
goede boter kwam zelfs niet alle da
gen op ’t tafel bij zijn ouders. Hij 
hapte en knapte er dan ook duchtig 
op los en een kwartiertje later was 
zijne maag met vijf boterhammen ge
laden.

De wachtmeester-kok, want de keu
ken werd door de lansiers beheerd, 
was een lange magere vent. Wanneer 
hij een «Taisez-vous» of «Silence là 
bas» uitkwaakte, zoo men zich een 
froebeljuffer uit een bewaarschool 
voorgesteld hebben...

(’t Yerv.lg).


