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Alle mededeelingen moefcn ten laatstee den 
Woensdag middag voor ’t verschijnen van 

’t blad binnengezonden zijn.

Uit|dle voorgeschiedenis 
van het Activisme

Alvorens ons een kijkje te gunnen 
op de activistische strijd, dienen wij 
ons voor oogen te stellen den toe toe
stand der Vlaamsche beweging vóór
den oorlog.

Toen prins Albert enkele jaren voor 
den oorlog den troon van België be
klom, legde hij — het was de eerste 
maal dat dit in België sedert 1830 ge
beurde — den grondwettelijken eed 
af ook in het Nederlandsch. Naar aan
leiding van dit feitje boden een aantal 
Vlaamschgezinde vereenigingen hem 
een adres aan, waarin, na hulde ge
bracht te hebben aan zijn daad van 
rechtsherstel jegens onze taal, een uit
eenzetting werd gegeven van het pro
gramma der Vlamingen. Op geen en
kel gebied zijn de Vlaamschgezinden 
tevreden met de bestaande toestanden: 
zij vragen «de volledige erkenning der 
rechten van het Nederlandsch in het 
lager onderwijs, in het hooger onder
wijs, in het technisch en landbouwon
derwijs, in alle takken van het bestuur, 
in het gerecht, in het krijgswezen, 
voor het behartigen van de stoffelijke 
belangen zoowel als voor de bevorde
ring van wetenschappen, kunsten en 
letteren».

Elders lezen wij in dit manifest : 
« Al hebben de Vlamingen hun taal 
lief, al strijden zij voor hun zelfstan
digheid, zij zullen nooit uit het oog 
verliezen dat België en tweetalig land 
is, dat de Walen hunne landgenooten 
zijn. Hun ideaal is immers eene natie 
te vormen samengesteld uit tweeU n ;-----.nauiuiLu; -

merken in elk geval dat hij heel wat 
sympathie voelt voor de autonomie 
van Wallonië.

De provincieraden van I.uik en He
negouwen namen wenschen voor be
stuurlijke scheiding aan. de tweede 
met algemeene stemmen op 2 na.

Het Waalsch congres van 20 Octo
ber 1912 te Charleroi besliste over te 
gaan tot de samenstelling van een 
Waalsch parlement.

Daarvan waren leden een zeer groot 
getal volksvertegenwoordigers en an
dere politieke personen uit Wallonië : 
Destrée, Buisset, Hambussin, Nettjean, 
Piérard, Lorand, enz. Op voorstel van 
den heer Destrée wrerden tot voorzit
ters van de verschillende comiteiten 
benoemd :

Binnenland: Pastur; Openbare wer
ken : Buisset ; Rechtswezen : Ma-
gnette ; Nijverheid en Arbeid: Troclet, 
enz. •

De Wallonisanten kozen tot her- 
kenningsteeken den Gallischen haan 
en besloten jaarlijks op 28 September 
het feest van Wallonië te vieren.

De weerklank in Vlaanderen.

Dit denkbeeld vond zeker geen on- 
vermengden bijval bij de flamingan
ten. In zijn antwoord op een open 
brief van den Waalschen separatist 
Jennissen, reageerde zelfs Pol De 
Mont met argumenten, die geen steek 
houden. Zoo schreef hij : Een België 
met zelfstandigheid der twee talen is

Tcnxmg
waarvan'elk gelijke rechten geniet in
het
taal

bezigen hunner wederzijdsche 

Dit werd geschreven in 1910.

De partij-politieke tegenstelling.

In de jaren die aan den oorlog vooraf
gaan laaide de politieke strijd heftig 
op. Sedert de jaren ’80 regeerde de 
katholieke staatspartij onafgebroken 
over België. Socialisten en liberalen 
eischten het zuiver algemeen stem
recht en om toch den gehaten vijand 
in de minderheid te krijgen, sloten zij 
kartel. Toch behield de katholieke 
partij de overhand. Wallonië gaf bij 
de verkiezingen in 1912 een flinke 
meerderheid aan de oppositie. V laan- 
deren echter gaf 730.000 stemmen aan 
de katholieke regeering, tegen 380.000 
aan de oppositie.

Deze politieke tegenstelling was 
olie op het vuurtje van het Waalsch- 
Vlaamsch conflikt en hetzelfde jaar 
zond Jules Destrée, socialistisch afge
vaardigde voor Charleroi, zijn « I.ettre 
au roi sur la séparation de la W al
lonie et de la Flandre», in het licht.

Het is een schitterend pleidooi, 
want Destrée is én advokaat én 
estheet. Als een plotse donderslag aan 
helderblauwe hemel klinkt na de 
mooie-gevoelige bladzijde over het va
derland. de schrille bekentenis : Sire il 
n’v a pas de Beiges.

Er is de Waal : vif, inconstant, per
pétuellement frondeur de l’autorité

Er is de Vlaming : lent, opinâtre, 
patient et discipliné.
' En eindelijk zijn er Belgen, n l de 
officieelen en de Brusselaar en voor 
deze laatsten laat de heer Destrée 
even aan zijn sarcasme vrijen loop.

Er is geen belgische ziel. De ver
smelting van Walen en V lamingen is 
niet wenschelijk : en zelfs mdien wij 
ze verlangden, zouden wij moeten 
vaststellen'dat ze mogelijk is.

Schrijver geeft dan een vluchtig, o 
zoo vluchtig overzicht van de VI. be
weging.

Na 1830 werd het evenwicht verbro
ken ten nadeele van de Vlamingen.

uit elkaar zullen gaan, het eene naar 
Frankrijk, het andere naar Nederland 
of Duitschland. In zulk België verlie
zen wij de voordeelen van de wissel
werking tusschen de groote bescha
vingen van West-Eurapa.

In elk geval was er in de houding 
der Vlaamschgezinden tegenover Bel
gië heel wat verschil :

Zoo sprak Lod. Dosfel in .een voor
dracht in 1909 gehouden vóór het Al
gemeen Nederlandsch Verbond te 
Gent :

« Moest ons Nederlandsch hier te 
niet, dan hebben wij aan België niets 
meer.

« Dan mag het verdwijnen, dan toch 
verdwijnen niets meer dan eenige uit
wendige, bij het wezen der zaak on
verschillige vormen. Verdwenen zijn 
beurtelings de verschillende Italiaan- 
sche koninkrijken, een heel aantal 
Duitsche vostendommen. Werd België 
Fransch dan zou het wel opgaan in 
Frankrijk.

Roept ons als ’t u belieft niet ten 
strijde, wanneer gij den hoogsten in
zet van den strijd, onzen volksaard, 
doodt. Geeft ons geene geweren 
slechts, maar eene taal in den mond ; 
geene kanonnen alleen, maar eigen 
onderwijs. Zingt maar «rallions-nous 
sous la même bannière», zoolang dit 
vaandel de dekmantel is van onze ver
drukking »

En wat verder :
« W IJ vieren echte vandaag en 

ONS hart zal op 21 Juli regelmatig 
kloppen, zonder haat maar vooralsnu 
nog zonder liefde. »

Typisch zijn de volgende verklarin
gen in de Kamerzitting van 21 Mei 
1913 :

M. Destrée. — Ce sont les Flamin
gants qui m’ont attaqué avec le plus 
de virulence lorsque j ’ai parlé de sépa
ration...

M. Franck. — La séparation a été 
condamnée par tous les représentants "} 
autorisés du mouvement flamand.

M. Van Cauwelaert. — C.’est évident 
et c’est ce que j ’ai dit dans mon dis
cours.

; het Belgisch parlement, n. i. op Uet
i stuk van het lager onderwijs en van de 
I legerinrichting van grooten invloed, 
i Persoonlijk heb ik van dichtbij kun- 
j nen nagaan welke beroering dit v«r- 
j wekte in de studentenmiddens te Leu

ven.
Uit dit midden kwam een flink pro

cent der eerste studenten aan de Vl. 
hoogeschool en der frontstrijders.

Anderzijds was er te Gent : Ter
Waarheid.

Vlaanderen en Duitschland.

Welke waren tot nogtoe de verhou
dingen geweest tusschen de Vlaam
sche beweging en Duitschland.

In een brochure over de Vlaamsch- 
Waalsche nationaliteitenstrijd, door 
Dr Oswald in Mei 1914 uitgegeven, 
vindt men daarover eenige gegevens.

In de jaren veertig zien wij pogin
gen tot toenadering. De aartsbisschop 
van Breslau vertaalde Consciences 
eerste roman. In Keulen en Brussel 
werden Duitsch-Vlaamsche zangfees
ten gehouden ; studenten van Bonn en 
Leuven verbroederden feestlijk. Aan 
Conscience werd de orde van den roo- 
den adelaar verleend. In 1844 werd een 
Duitsch-belgisch handelsverdrag ge
sloten. Het eerste Vlaamsch dagblad, 
in finantieele moeilijkheden geraakt, 
trachtte vruchteloos steun te krijgen 
van den Pruissischen gezant te Brus
sel. Te Gent hielden Wolff en Hof
mann von Fallensieben voordrachten ; 
het tijdschrift «De Broederhand» dat 
van 1845 tot 1847 verscheen, ijverde 
voor Duitsch-Belgische toenadering. 
De liberale omwentelingen, die in 1848 
zoowat overal in de Duitsche landen 
losbraken, brachten het einde dezer 
pogingen, die later in de jaren 60. 70 
en 80 nog eens beproefd werden, zol
der duurzame gevolgen, temeer danr
in tij i** > » . r ■«>. *r.. *.— .*-----— u—
Nederland gericht hadden.

Dat de opkomst van Duitsçhland en 
de daling van het Fransche prestige 
in de laatste helft der 19e eeuw van 
invloed moest zijn op de Vlaamsche 
beweging spreekt vanzelf, daar de 
Vlaamsche strijd een onderdeel is van 
den Germaansch-latijnschen twee
kamp.

Terwijl de Belgische barometer nu 
niet bepaald op fixe stond, hoopten 
de onweerswolken aan den Europee- 
schen gezichteinder zich hoe langer 
hoe meer op.

De Europeesche staten stonden in 
twee kampen : Frankrijk-Engeland-
Rusland eenerzijds, Duitschland-Oos- 
tenrijk-Italië anderzijds. Overal werd 
koortsachtig gewerkt aan den uitbouw 
der militaire uitrusting.

In Belg-ië zelf was het vertrouwen 
in de door de mogendheden gewaar
borgde neutraliteit sterk gedaald. In 
alle wel-ingelichte kringen kon men 
hooren vertellen dat in geval van 
fransch-duitsch konflikt de duitsche 
troepen langs België om Frankrijk 
zouden binnenrukken. Er waren dan 
ook besprekingen gevoerd tusschen 
leden van den belgischen en den En- 
gelschen staf. De herinrichting van het 
Belgisch leger was volop aan den 
gang.

Toen klonk in de vacantieperiode ’t 
moordschot te Serajewo. Een maand 
nadien zond de Duitsche regeering een 
ultimatum naar Brussel. Op enkele da
gen stond Europa in vuur en vlam. 
Het werd een Europeesche oorlog en 
weldra een wereldoorlog, lijk de ge
schiedenis er nog nooit een te zien had 
gegeven. Millioenenlegers traden in 
het veld. In België verwekte de Duit
sche woordbreuk groote verontwaar
diging, die dan door de gruwelen van 
den inval — men denke aan Leuven, 
Aarschot, Dinant, enz. — en door de 
onmenschelijljheid van de werklieden- 
opeischingen stilaan groeide tot scher
pe haat.

Augustus 1914.

In alle gouwen staan de Nationalisten 
in ’t gelid. Van overal bereiken ons de ver- 
heugendste berichten over de werking en 
den bijval,
jgjElke afdeeling, elke vertrouwensman 
organiseere in stad of dorp den strijd.

Wie inlichtingen wenscht, wende zich 
tot z’n Arrondisdementsbestuur.
heldendaden, dat zijne apostelen het 
goed voor hadden, toen' zij in hem 
stamtrots en eigenwaarde opwekten 
en hem ’t Vlaamsche Evangelie brach
ten, dat onder andere bevat : «Wij wil
len noch Franschen noch Dtiitschers 
worden ! Wij willen ons zelf zijn !»

«Vlamingen, strijdt dus voort met 
leeuwenmoed ! Doet u gelden op het 
slagveld en overal, zoodat onze re
geerders na den oorlog moeten beken
nen : «Het Vlaamsche volk is nog
steeds een heldenras ! Zoo een schoon 
en waardig volk verdient zijn volle 
recht ! En als eerste belooning voor 
zijn dapperheid en trouw, schenken 
wij het de Gentsche hoogeschool !»

De activisten hebben steeds beweerd 
dat de franskiljon het eerst de gods
vrede geschonden hebben. Historisch 
is dit nog niet bewezen. Het geschie- 
denisveid van het activisme ligt nog 
vTSfrfr MtMt?iin_Jii>chtans jjeneierd om 
antwoordt aan wat natuurlijkerW ijW* 
kan verwacht worden van de franskil
jon in voor hen zoo gunstige omstan
digheden.

Persoonlijk herinneren wij ons wel
ken ongunstigen indruk het op ons 
maakte toen Maeterlinck, de man van 
Ie jargon vaseux, in de Scala te Mi
lanen ging verklaren dat België de 
latijnsche beschaving gered had.

Op 22 Aug. 1914 viel de Métropole 
de VI. beweging aan als pangermanis- 
tisch : Willem Jottrand, Rodenbach 
moesten het ontgelden. «Bij ons geene 
herdenking van den Slag der Gulden- 
sporen meer. Wezen wij doodeenvou
dig Vlamingen».

In den Journal des réfugiés 24 Oct.
1914 schoot men giftige pijlen naar 
Raf. Verhuist, K. Weyler. L. Franck 
en Van Cauwelaert. «De pangermanis
ten, vrienden van den heer Franck, die 
des tijds door den mond van Pol de 
Mont de komst der Pruisen in België 
verbeidden en die nu bezig zijn de stad 
Antwerpen in ’t belang dezer laatste 
te herbevolken».

I\. Colleye schreef in «Le cri de Lon
dres« (15 Juni 1915) : «La Belgique 
de demain sera latine ou ne sera pas.

De Volksstem, het blad van den h. 
Moyersoen schrijft : '

« ’t Was toch geen geheim voor nie
mand dat het onze Vlaamsche katho
lieke jeugd was die ging betoogen 
naar Antwerpen en bij zulke betoo
ging pasten toch wel Vlaamsche vlag
gen en Vlaamsche muziek. Of dacht 
dat blad misschien dat de Fron- 
ters het monopolium bezitten van de 
Vlaamschgezindheid en dat de leeu
wenvlag HUNNE vlag is? ’t Heeft 
veel te lang geduurd dat die vlag onze 
vlag, algemeen aanzien werd als het 
vaandel van oproer 'en verdeeldheid. 
De Vlaamsche nationalisten, vooral in 
't land van Aalst, hebben de leeuwen
vlag misbruikt en onteerd ; zij hebben 
het récht niet die vlag als de hunne op 
te eischen. De leeuwenvlag is de vlag 
der Roomsch-katholieke Vlamingen».

Laten we eerst eenige «vergissin
gen» recht zetten.

Wij heben reeds gezegd dat er in

De Leeuwenvlag
is »liet onze p&rtijvlag

Zij is de Vlaamsch-Nationale vlag.
Een brave jongen schrijft een kolom 

slecht proza in een lokaal blad (n.l. De 
Volksstem van Aalst), om er zijn ver
ontwaardiging over te luchten dat we 
«slechts enkele regelen hebben gewijd 
aan het Jeugd-congres te Antwerpen».

Laten we aan dien verontwaardig
den meneer opmerken dat ons blad een 
Vlaamsch Nationaal strijdblad is dat 
zijn aandacht vooral wijdt aan den 
Vlaamsch-nationalen strijd. Laat hij 
daarbij bedenken dat we slechts een 
weekblad zijn en dat geen ersntig

ren ic» ucutu'. »».* «v, ............t,-— M. Henderickx. — Nous ne voulons ; Augustus 1914 een electrische stroom I mensch het ons kan ten kwade duiden
Thans^echTer^ie mouvement ernvre j pas la séparation, mais nous nous ne ! vaarde door België. Koning A lberti als we aan een godsdienstige betoo-

’ < r  i • I 1 „  ̂ r. «-»r. f* ï A& \f1ominnrftn irv*» • I erin cr*»p,n r ! u* in Pr niants inrnimfMlde ses succes et de sa force populaire, 
a atteint son but. Il le dépasse. Il me
nace la Wallonie.

En dan krijgen wij de opsomming.
Ils nous ont pris la Flandre.
Ils nous ont pris notre passé.
Ils nous ont pris nos artiste.
Ils nous ont pris les emplois publies. 
Ils nous ont pris notre argent,
Ils nous ont pris notre sécurité 
Ils nous ont pris notre liberté.
Iis nous ont pris notre langue 
Hoe gevaarlijk het is voor profeet 

te spelen moge blijken uit de regelen, 
waar de heer Destrée het heeft over 
«de veiligheid van Wallonië».

En het besluit? Och ja, de heer Des
trée is aan het woord en hij is zoo rijk 
aan wendingen, hij is zoo gevoelig 
voor schakeeringen dat het soms moei
lijk is om zijn kleur te bepalen. Wij

la craignons pas. jj riep de Vlamingen toe : Gedenkt de
M. Franck. — C’est autre chose. ' Gulden Sporen. Ook de flaminganten 

(Interruption à l’extrême gauche). ! waren loyaal en de Vlaamschgezinde 
M. Buisset. — Vous avez déjà com- bladen zetten hun lezers aan te strij

den voor het vaderland : zoo Hooger 
Leven, De Witte Kaproen, het mee-

pris. j
M. Troclet. — La séparation ne doit : 

pas être considérée comme menace 
contre la Flandre* au contraire c’est 
seulepient une question de bon sens 
et de logique.

M. Hoyeis. — De la séparation, per
sonne ne doit parler, pareeque per
sonne ne doit y penser.

M. Destrée. — On a traité l ’idée sé
paratiste avec les dernieres sévérités. 
Moi-même, j ’ai eu à hoisir entre hur
luberlu, criminel et autres epithètes 
variées.

Op de stemming der Vlaamschge
zinden in het jaar 1914 waren de ne
derlagen die de flaminganten leden in

tingisten-weekblad De Vrijheid
«De Vlaamsche Gazet» van 14 Aug. 

evenals «Het Handelsblad» van 13 
Augustus drukten nog een artikel «Zij 
zullen hem niet temmen» van de hand 
van Dr Borms.

Na gewezen te hebben op de held
haftige houding der Vlaamsche solda
ten te Luik, besloot de schrijver als 
volgt :

« De Vlaming toont zoo aan zijn 
broeder de Waal, hoe uit de liefde tot 
zijn aangebeden Vlaanderen, tevens 
een diepe gehechtheid aan 't Belgisch 
vaderland gegroeid is ; hij bewijst met

gin geen ruimer plaats inruimen.
Dat ligt niet aan onverschilligheid 

van onzentwegen voor de uitingen van 
het godsdienstig leven, maar aan het 
karakter zelf van ons blad.

Het zal, naar we hopen, de Volks
stem niet verbazen dat een tijdschrijft 
voor natuurkunde b. v. geen lang re
laas brengt over de Jeugdbetooging te 
Antwerpen : evenmin mag het hem
korzelig maken dat een VI. Nationaal 
strijdblad dat verzuimt.

We hebben aan deze Jeugdbetoo
ging in ons blad aandacht geschonken 
voor zoover deze betooging belang op
leverde van uit een V laamsch-natio- 
naal standpunt bekeken.

En we hebben ons van harte ver
heugd over het Vlaamsch karakter van 
deze katholieke betooging der Vlaam
sche jongeren,

zinnebeeld van ons Vlaamsche vader
land, dus de vlag van alle Vlamingen.

We hebben ook nooit gedacht dat de 
leeuwenvlag de vlag van één partij, 
ook niet van de onze, was.

We dragen de leeuwenvlag aan het 
hoofd van onze stoeten, we bevlaggen 
otize huizen met de leeuwenstandaard 
niet omdat we die vlag aanzien als de 
vlag van onze partij, maar omdat we 
Vlamingen zijn is de leeuwenvlag on
ze vlag.

W’e zijn er ons dan ook niet van be
wust dat we deze vlag hebben mis
bruikt en nog veel minder onteerd.

Voor de rest doet ons deze Vlaam
sche geloofsbelijdenis in het blad van 
den h. Moyersoen zeer veel genoegen.

We zijn er over verheugd dat ook 
de Volksstem de leeuwenvlag voor 
zich opeischt.

We hopen dan ook dat op 11 Julidag 
van aanstaande jaar b. v. de leeuwen
vlag aan den gevel zal w'apperen van 
het katholieke partijlokaal, van den h. 
Moyersoen en van al de vooraanstaan
de katholieken, die het monopolium 
van de Vlaamschgezindheid niet aan 
de fronters willen laten.

Aleer nog, we hopen dat de Vlaam
sche Studentenbond van Aalst toela- 

! ting zal krijgen om aanstaande jaar 
j deel te nemen aan de processie onder 
I de plooien van zijn leeuwenvlag en we 
! vertrouwen er op dat men het zal na- 
j laten in de toekomst om naar het bis- 
; dom verontwaardigde protestbrieven 
, te schrijven, als er een leeuwenvaan 

wordt geheschen aan den gevel van 
het Klein College alhier.

We kunnen begrijpen dat men ons 
het monopolium van de leeuwenvlag 
heeft glaten na den wapenstilstand 
toen er eenigen moed toe noodig was 
om onder de plooien van die vlag op 
de straat te komen en we zullen ons 
hartelijk verheugen over de bekeering 
van al de verstokte franskiljonsche 
zondaars.

Voor de rest geven we aan de Volks
stem den goeden raad niet te veel te 
verwachten van de hartroerende be
zweringen die haar artikel brengt aan 
het adres van de «Katholieke jonge 
Vlamingen die te goeder trouw aange
land zijt in het Vlaamsch Huis».

Hij weze gerust : ook zij hebben de 
stem van den H. Vader vernomen die 
aandringt opdat de Kath. Actie voor 
taan streng zou gescheiden woorden 
van de katholieke partijactie.

Ze zullen de vermanningen van den
H. Vader terdege indachtig zijn en het 
gezelschap vermijden van hen die vân 
de Kath. Actie en van de Kath. partij
actie een onsmakelijk poespas berei
den.

Geloof ons. Volksstem, voor ons is 
het geen «magere troost» den Vlaam
schen Leem te hooren opklinken uit 
de rangen van de Vlaamsche jeugd — 
voor ons is dat het beste bewijs dat 
onze arbeid ten bate van de Vlaamsche 
herleving niet onnuttig is gewest.

Uit dazen Pijlkoker
Wat willen dé Vlaamsche Belgi-

cisten ?
Op deze vraag antwoordt volksvert.

\ an Severen in de West-Vlaming :
« Ofwel wil het Vlaamsch-belgicis- 

me het « In Vlaanderen Vlaamsch » 
verwezenlijken; ofwel het «In  België 
Vlaamsch » met het gevolg « België 
aan de Vlamingen ».

Het eerste is een perfecte onmoge
lijkheid zoolang het « Vlaanderen aan 
de \ laming’en » niet is verwezenlijkt. 
Het^ tweede is slechts mogelijk door 
de Vlaamsch-nationalistische methode.

Gij vraagt mij : zijn er dan •
V laamsch-belgicisten die het tweede 
willen ?

Ik antwoord : Ja , in den geest a l
thans van enkele kiaarzienden onfier 
hunne leiders is, het Vlaamsch-belgi-
groote n'AcriHorhAll' .....  '.I.'.... o
gewoond, onder de herschappij van 
vervlaamschte Vlamingen staande 
werkelijk het land der Vlamingen zou 
geworden zijn en bijgevolg een Vlaam
sche Staat.

Dat willen de verstandige Vlaam
sche belgicisten zonder het te durven 
zeggen natuurlijk, want moesten zij 
het zeggen, dan vloog de Belgische 
Staat seffens uiteen, door de veront
waardigde woede van de Walen ».

Frankrijk en de militaire hervor
ming in België.

Op 1 October 1927 verscheen onder 
bovenstaande titel in «De Volks
macht», het bekende orgaan der kath. 
democraten in West-Vlaanderen een 
artikel dat een merkwaardige veroor- 
deeling is van de houding aier zelfde 
kath. demokraten in 1928.

We geven dit artikel elders in ons 
blad weer.

Luidruchtige vaderlandsliefde.
Le XXJ Siècle weet te vertellen dat 

de Duitschers de streek rond W ater
loo opkoopen oin er een... vliegveld 
aan te leggen en dat ze daarbij gehol
pen worden door iemand van wie de 
vaderlandsliefde verre van te kunnen 
verdacht worden, in zekere kringen 
zelfs als wat te luidruchtig doorgaat,

En het Laatste Nieuws merkt daar
bij aan :

De al tc «luidruchtige» vaderlands
liefde dient inderdaad al te dikwijls 
als uithangbord om een meer verdach
te lading te dekken.

Voor den oorlog waren franskiljon
sche drijvers de voornaamste make
laars in Duitschen invloed, wat ons 
land betreft ; dat was o. m. het geval 
te Antwerpen.

Ook thans zijn er landgenooten die 
van een zoo luidruchtige vaderlands
liefde getuigen, dat men wel eens de 
vraag moet stellen wat daar achter 
schuilt. Menschen die in trouw en eer
lijkheid hun land willen dienen hebber, 
al dat beslag niet noodig.

Hersenschimmen.
Uit een bijzonder correspondentie 

aan de Telegraaf (27 Juli 1928) :
« Het was in Warschau in het inar 

1921.
De droom der Polen was tot werke

lijkheid geworden Polen was heree- 
nigt en zelfstandig. Toen zag ik i 'il- 
soedski weer. In ’t Belvedère-paleis, 
het oude Zomerverblijf der Russische 
goeverneurs, werd ik in optima forma 
voorgesteld aan het Staatshoofd der 
Doorluchtige Republiek, zooals Polen, 
trouw aan een oude traditie, heet. 
Daar stond nu Joseph Pilsoedski, om
ringd door officieren in Poolsche uni
formen, door diplomaten in met gotid- 
bestikte en met decoraties behangen 
galakleedij, dezelfde Pilsoedski. diet*.



TEGEN DE ZES MAANDEN Ook tegen de groote Gezinnen
^ ï ^ r « s s a a 5 « » K r t t s  a a s s g s r . s « .
en d ie zes rvinand ouder de wapens waren, dadelijk naar hu.s zond n worden gezonnen. 

De naafflafroepln^ka^niet'gevraagd^orden. onidat de socialisten niet willen' ^ e” " le" b  ,

De ze sm aa nd d ie n s t wordt verworpen door de katholieken en de liberalen 

tegen 6: 5 Vlaamsche nationalisten en 1 kommunist. ,  ,  „De socialisten laten dus hun kiesbeloi- ten over de zes maand andermaal in den steek.

In een amendement bij art. 12 neergelegd stelden Van op oen Bo?cb, L>e Backer en Bu *>e

een vrijstelling te verleenen aan den eerst opgeroepene van 4 kin u ren en uuico( vir vi f ki
subsidiairiijk, als dit amendement werd verworpen, ten vnjstelling n dien het huifgczm vijf Kr

deren telt.

nA „Hf Vlaamsche nationalisten alleen steunen die beide amendementen. De steunpifart n van de 
kroostrijk^ gezinnen Allew.?ert, Van Schuylenbergh en anderen roeren r iet en deze zoo eer lijk e  wijzigin- 
g e n  w o r d e n  met een'verp^tïerende nireKlttheid afgewezen door katholieken, liberalen en socialisten.

Woorden genoeg voor de groote ge - zinnen;\daden blijven uit !
ik in 1913 te Krakau gekend had en 
die toen jonge lieden wierf v o o r e e n  
i d e a a l  , d a t  de  g r o o t s t e  
s t a a t s l i e d e n  a l s  n h e r s e n 
s c h i m  h e s c h o n w d e n. Nu ont - 
ving diezelfde Piisoedski brieven van 
monarchen, welke aanvingen met 
« ('.rand et Bon Ami ».

Zoo zijn er ook « groote » staatslie
den. knechten van België, menschen 
die vooral willen « rijk worden » m 
voor ' wie liet heele leven in zekeren 
z!:i één omkooperij is. die beweren.

dat het ideaal van  de h ereen ig in g  der 
N ederlanden een « hersensch im  » is.

Î )c geschiedenis leert ons, dat de 
«hersenschim» var, heden de werke
lijkheid van morgen is. En laten wij 
niet vergeten, dat zij. die een ideaal 
«hersenschim» noemen, vaak aldus 
spreken, alleen omdat zij bang zijn 
voor de verwezenlijking van het ide
aal, omdat zij vreezen dat hun «rijk 
worden» daardoor in het gedrang zou 
kunnen komen.

Voor onze Propagandisten

Frankrijk en de militaire 
hervorming in België

Sedert maanden hebben wij hier ge
wezen op het gevaar der fransche 
overheersch ing  in België ten gevolge 
van de blinde liefde van onze politieke 
voormannen voor Frankrijk.

Het is nu zoover gekomen dat alle 
man wakker is geschoten en dat zelfs 
niet vlaamschgezinde bladen « .ïalt » 
moeten roepen.

Sedert Februari werkt Frankrijk op 
alle manieren om zijn militair pro
gramma op te dringen aan België Dat 
«•ebdurt door officieele bezoeken, .ees- 
tehjkheden, berichten in de bladen en 
drukking op de politiek. Door de rede
v o e r i n g 'van den franschen maarschalk 
Pétain te Dinant, werden de kaarten 
op tafel geworpen. De fransche offi
cieuse bladen Heten hooren dat de her
denking van de oorlogsslachtoffers
maar een gelegenheid was, dat de bij
zonderste reden voor het bezoek van 
den franschen generaal was om de 
belgische bevolking te '.vijzen on h ^ f  
lu’cii m‘ frankrijk ongeduldig wordt, 
dat het nu al lang genoeg had geduurd 
en dat er eindelijk een jawoord moest 
komen.

OnmmiddeHijk trok onze minister 
van Oorlog, de Broqueville, naar Pa
rijs en hij hield er eene redevoering 
die moest dienen als antwoord op de 
rede van Dinant. Hij beweerde dat hij 
vóór, gedurende en nà den oorlog a l
les gedaan had wat mogelijk was om 
Frankrijk te gehoorzamen, maar dat 
het jammer was dat Frankrijk België 
bleef miskennen op het gebied van de 
handelsbetrekkingen, de Broqueville 
moest dus verontschuldigingen aan
bieden en nogmaals openlijk verklaren 
dat hij bereid was alles te doen wat 
Frankrijk vroeg. Maar die zinspeling 
op de economische moeilijkheden 
bracht nieuw licht in de zaak. Nu we
ten we inderdaad dat Frankrijk den 
uitvoer van belgische producten naar 
Frankrijk belemmert om aldus druk- 
kink uit te oefenen op de regeering en 
België te dwingen de militaire plannen 
van Frankrijk te dienen. De fransche 
politiek komt hier op neer : zoolang 
België de fransche bevelen niet heeft 
uitgevoerd zullen wij stokken op de 
wielen blijven steken voor den bel
gischen handel. Dat is chantage dat 
Frankrijk tegenover geen enkel ander 
land zou durven gebruiken

En dat moet ons niet verwonderen. 
Sedert jaren hebben alle belgische po
litici liefdeliedjes gezongen voor 
Frank rijk en franschgezinde betoo
gingen uitgelokt Frankrijk meent nu 
dat het mag gebieden en dat ’t geheel 
natuurlijk is dat België gehoorzaamt. 
Waar het tegenover andere Landen 
probeert in de gunst te staan door het 
geven van economische voordeelen en 
dan dat land te ontzien, meent het bij 
ons te mogen dwingen en gebieden 
zonder de minste vergelding. Frank
rijk is verwend geraakt door het 
franskiljonisme van de opvolgentlijke 
belgische regeeringen. j

Uit een artikel van den «Temp« ver
nemen wij duidelijk wat Frankrijk van 
ons verlangt :

Wij zouden moeten vooreerst het 
getal officieren en onderofficieren ver- 
vierdubbelen en daarvoor een systeem 
inbrengen van vrijwilligersleger, 
waaruit later alle Staatsambtenaren 
zouden benoemd worden : het milita
risme ',au de administratie.

Wij zouden ook moeten ons mate
riaal voor de artillerie volledig ver
nieuwen, alsook óns bezit van vlieg- 
machienen.

Wij zouden verder eene verdedi- 
givslijn inbeten aanleggen langs de 
duitsche grens volgens de plannen van 
den franschen generalen staf. Wij zou
den nieuwe forten moeten bouwen en 
geheel de streek van Eupen en Mal- 
medy versterken (daarvoor kregen 
wij verleden jaar geen toelating om 
dat gebied aan Duitschland weer af te

staan). Wij zouden eindelijk ook wa
terwegen en fortificaties moeten aan
brengen om Lnnburg in staat van Ver
dediging te stellen.

In dat geval zou Frankrijk ons toe 
la ting geven om den militairen dienst 
te brengen op 8 maanden.

Onder de niet vermelde eischen 
komt dan nog waarschijnlijk dat ons 
leger in geval van oorlog onder de 
orders zou staan van den franschen 
generalen staf.

Daarmede kunnen wij nu afwachten 
wat de Broqueville ons zai voorstellen. 
Het zal waarschijnlijk niet veel afw ij
ken van de fransche eischen want in 
het antwoord van de Broqueville en in 
de officieele belgische mededeelingen 
aan de pers, staat er duidelijk dat de 
Belgische regeering hoegenaamd niet 
van zin is om volledig de gehoorzaam
heid te weigeren aan de bevelen van 
Parijs.

Hil-.j-.AM — ...............M 'ianKrijken tielgie en ten gevolge van het 
fransch-belgisch militair akkoord Bel
gië aanzien als eene kolonie van 
Frankrijk.

Sedert eeuwen, 1.1. z. sedert 1300 
strijdt Frankrijk met de wapens om 
België in te palmen. Dat is officieel 
gelukt in 1301 en van 1795 tot 1815. 
Maar den slag der Gulden Sporen en 
den slag van Waterloo stelden een 
einde aan de fransche bezetting. Nu 
is Frankrijk door de diplomatie tot 
aan zijn doel geraakt dank zij de op
volgentlijke franschgezinde regeerin
gen in België.

Geeft België nu nogmaals toe. dan 
is het gedaan met België’s onafhanke
lijkheid.

Wij voegen daarbij maar eene be
merking : de socialisten, die zooveel 
kabaal maken voor het publiek met 
den 6-maandendienst, hebben tot nu 
toe nog niets gedaan om de fransche 
militaire dwingelandij in België te 
breken. Integendeel zijn de brussel- 
sche en vooral de Waalsche socialisten 
met Brancquart aan het hoofd, de 
grootste voorvechters om de Fran
sche overheersching in ons land 
steunen.

Tien jaar na den Oorlog !!  !  f

te

Weet ge waar dit artikel verscheen?
Raadt maar !
In « De Volksmacht », het weekblad 

cler West-Vlaamsche christene demo
craten.

Wanneer ?
Op 1 Oktober 1927.

Overdenkt nu de houding der man
datarissen van de christene democra
tie in de Kamer en trekt het besluit !

MIJN MOEDERSPRAAK
Peter Benoit

O moederspraak mij lief als geen, 
Diep roert m’uw zoet geluid !

W5?.r ’ .ook m>in hart als staal en steen, 
Gij dreeft den trots er uit.

Gij buigt mijn stijven nek zoo licht 
Als moeder aan heur hart,

Uw vleien streelt me 't aangezicht,
En stil is alle smart.

Ik voel me nog een dartel kind :
Geen booze wereld meer !

Gij koost mij als een voorjaarswind : 
Daar bloeit de vreugde weer !

Wijn oudje ze^t mij nog : «Komaan», - 
En vouwt mijn hand : « Uw beê !» —

En : «Onze Vader», vang; ik aaa,
Lijk ik wel vroeg'er dee !

Dat voel ik diep, dàt wordt verstaan ; 
Zoo spreekt ons hartebloed ;

En hemelvrede waait mij aan 
En weer is alles goed.

Mijn moederspraak, zoo rein en recht, 
Gij tolk van 't oude diet,

Als bloot een mond «mijn vader» zegt, 
Dat klinkt m’als englenlied.

Zoo heerlijk streelt me geen gezang,
Zoo kweelt geen nachtegaal !

En tranen vloeien langs mijn wang, 
Gelijk de beek ten daal’.

K a n t te k e n in g e n  b ij ’n  «D oodenhu lde»  j
I

En dit vrienden gebeurde in het jaar 
1028 tien volle jaren na het luwen van 
den wereldbrand, na den moord van 
miljoenen, na den razenden waanzin 
der menschheid. 't Gebeurde in een 
klein dorp, of beter n gehucht, vlak 
boven Putte, te Grasheide, n Ziel- 
schoone dag. te schoon om droeve din
gen te herdenken en bovendien in een 
atmosfeer waar de tonen der kermis
deuntjes pas verstorven waren. Maai 
't gebeurde alles met een goed hart, 
met veel o f f e r v a a r d i g h e i d  van simpele, 
goede menschen, bij wie de \ade-t- 
landsliefde wat anders is dan een hol
en afgetrokken naamwoord.

Er was een spreker uitgenood; , ! the 
op \  stuk van Belgische vaderlands
liefde in geen geur van heiligheid staat 
en derhalve volstrekt ongewenscht 
was door al wie tijdens den oorlog an
deren liet vechten om na den oorlog 
te doen of hij alleen den Duitsch ver
slagen had. Ge hebt al geraden wie 
dien spreker was; namelijk uw die
naar. Eerlijk gesproken hadden we ons 
aan zoo’n verrassing niet verwacht. 
We waren er heelemaal niet op be
ducht bij deze Doodenhulde, in volle 
kerk een les van Belgische vaderlands
liefde te ontvangen, nog wel van een 
E. LI. Pastoor die van op de altaar- 
trede, twintig keer opnieuw sprak over 
den Duitsch, onze vijand, over de mis- 

1 daden en de verwoestingen door den 
! Duitsch in ons land gebracht, over zijn 
' persoonlijk oorlogsleed dat hierin he- 
* stond, dat op 'n goeie dag. een teld- 
: webel, die bij den heer Pastoor geen 
i onderkomen kon bekomen, de deiy 

brutaal tegen den wand smakte en 
dreigde met vervolgingen wegens op
stand tegen de soldaten (zoo zegde de 

J Jinr^ivaitiO/ieic-gëzinden kapitein van 
het Duitsch leger. (Foei, foei, als ik 
dan toch zoo’n vaderlander was, dan 
had ik «de hulp van ^den vijand» ook 
maar vierkant geweigerd). Ten slotte 
was dit alles 't ergste niet. De E. H. 
Pastoor vond niet beter dan ons van af 
de altaartrede te verstaan te geven 
dat ze op Grasheide niet gediend wa
ren met oproermakers en opstokers. 
Ja, dat had men best vertelt aan die 
van Grasheide zelf, die reeds van over 
een half jaar en langer, ons verzoch
ten om toch te willen komen spreken. 
Maar nog eens,, wat had dit alles te 
«tellen met deze Doodenhulde? Het 
ging hier om 't herdenken van het 
offer, ’t bloedig-zware offer van een 
simpele jongen, om niets anders Wij 
konden als oud-strijders een les in 
vaderlandsliefde missen: Wie vier jaar 
in 't slijk van den Ijzer stond, wie als 
gijzelaar der Duitschers, op zeventien 
jarigen leeftijd het ouderlijk huis ont
vlucht, om volk en land te gaan dienen 
die heeft tien jaar na den oorlog geen 
raadgevingen noodig, als die hij moest 
in ontvangst nemen op een manier, die 
er werkelijk niet op berekend Was om 
hem of andersdenkenden te overtui
gen. Wie er de liefde voor België op 
zulke manier wil instampen, stampt 
ze er onfeilbaar uit.

We kunnen niet anders dan hier ook 
even stil staan bij sommige uitlatin
gen van den E. H. Pastoor, die ons 
niet alleen als Vlamingen, maar ook 
als Ivristene menschen bovenmate 
hebben geërgerd.

Wij heben niet veel te zeggen over 
zijne aanhalingen uit een der oorlogs- 
brieven van Kardinaal Mercier, alleen 
dit : Men heeft Z. IL Benediktus de XV 
door de pers der Verbondenen, maan
den lang hooren uitschelden op de 
grofste wijze omdat hij een taal sprak 
die de taal was van een Vader voor al 
zijn kinderen, eender waar het oor
logswee hen te sterven bracht op 
vreemde slagvelden, men heeft Z. E. 
Kardinaal Mercier als den grootsten 
Vaderlander geprezen en. men heeft Z. 
II. den Paus uitgescholden als een ver
kochte aan de Duitschers. Ziedaar tot 
welke krankzinnige uitzinnigheden de 
oorlog den volkeren heeft geleid. Zie
daar wat de vaderlandsliefde heeft 
voortgebracht onder kristene volke- 
ren. Gij, Eerwaarde, beaamt de vvoor- ; 
den, van den Kardinaal : «Niemand kan ‘ 
een goed kristen zijn die geen goed 
vaderlander is !» Gij hebt ze ons in 't 
gezicht ge worpen van op datzelfde a l
taar waar enkele oogenblikken later 
het Onbloedig* sacrificie vin den Ged- 
uiensth geschieden zóu, van Hem €ie 
aan de Volkeren niet de vaderlands
liefde, maar de liefde tot alle men- 
sehen der wereld kwam verkondigen, j 
Kristus die van geen vijanden sprak, 
die ons leerde lief te hebben, zelfs hen 
die ons haten. Kristus die op het Kruis 
van Kalvaren stierf, niet voor ons al
leen, maar ook voor al de menschen 
der wereld. Gij hebt de Duitschers na
gesproken, dat God met ons, «Gott mit

r*ts» was. Kristus die enkel en alleen 
b&fde is, Kristus die aan Petrus ver
bood nog het zwaard te trekken en ' 
den gekwetsten wapenknecht genas, 
Kristus die leerde dat wie door t 
zwaard' regeerde ook door t zwaard 
zou vergaan. Kristus was niet met 
deze of gene, maar gewis met allen 
die leden, met alle die schamele, ramp
zalige menschen, die elk voor zijn 
eigen vaderland werd vermoord in 
dien onieerenden gruwel die de oorlog 
was. die alle oorlogen zijn.

Hoeveel -beter hadde het ons hart 
gedaan, uit Uw mond het Goddelijk 
gebod te mogen hooren «Gij zult niet 
doode*n !», veeleer dan weer telkens 
het slechtste oorlogsproza te moeten 
verteren, dat een wanklank is_in Gods 
hjnis hetwelk een Huis is van \ rede.

De wereld stikt van den haat. ook 
Uw dorp, zooals’ al de dorpen in het 
arme. geestelijk-doodarme Vlaande
ren. innerlijke verdeeldheid en ver
scheurdheid doet tot zelfs het bloed 
vergieten van eigen kinderen, zooals 
pas in Uw eigen parochie gebeurde, in 
den roes der kermisdagen. De geest 
van Kaïn die zijn broeder Abel ver
moordde, de geest van dien Kaïn leeft 
nog midden ons, bezoedelt tot onze 
kleinste dorpen van Vlaanderen. Eer
waarde, spreek niet over dat gevoel 
van vaderlandsliefde dat iedereen 
spontaan naar de slachtbank dreef, 
want het is een_ leugen. Wij kunnen 
dat getuigen, die menschen hebben 
weten sterven met een vloek en ver- 
nialedijdmg op de lippen, of die waan
zinnig !i‘ net stervensuur, hartvei-*- 
scheurend riepen om hun moeder, 
hun moeder die ergens verre in ’t ver
wijd:'-de huis. misschien bad om haar 
kind dat vermoord viel in t ’ slijk van
dfi- verlranpelden en bloedig door-m- '. •■ a \ an .'er. iverwaaiue. luaai wai
voor < i. die de oorlogsleugen hebben 
•ontmaskerd gezien in het aanschijn 
van den- dood der miljoenen, enkel een 
veld is van moord en gruwelijkheid. 
Of is 't een veld van eer, dat stuk 
steenweg, waarop ook dezen armen 
jongen viel, die rust in den schaduw 
uwer kerk? Een veld van eer, die en
kele vierkante meters kalseide, waar
op dezen schamelen jongen zijn door
schoten lichaam, uitbloedend en ster
vend heeft voortgesleept, geveld door 
eigen granaten, door een stom stuk 
kanon, te kort afgevuurd? Is ’t een 
veld van eer waar menschen malkan
der als di eren verscheuren, menschen 
die ’s morgens nog gebeden hebben : 
«t'.n vergeef ons onze sdmlden, gelijk 
wij vergeven onze schuldenaren»? Is 
't een veld van eer waar men van op 
tientallen kilometers, door onzichtba
re kanonnen aan lappen en flarden ge
scheurd, of door kogels wordt geveld, 
veroordeeld om te sterven, niet als een 
mensch,'.maar als een beest? Want is- 
t gruwelijk sterven op een slagveld 

dan toch zoo heerlijk, dat men er een 
apotheose van maakt voor al de suk
kelaars en stumperds die de werkelijk
heid nooit hebben gezien? Doorblader 
dan even de ontzaglijke oorlogslite
ratuur waarin de beste geesten, de 
edelste getuigen van den mensch-on- 
w aardig en strijd, hun vlijmend scher
pe getuigenis hebben uitgesproken. 
Wij vinden het afschuwelijk wanneer 
we dan moeten hooren dat den oorlog 
toch niet heelemaal slecht was omdat 
hij aan de menschen toeliet door den 
dood op het slagveld, de gratie te win
nen voor de eeuwige gelukzaligheid. 
Zoo iets is een vloek ! Dat de heidenen 
dit leeren, de Japanners bijvoorbeeld 
en de Muzelnannen, laat staan nog, 
njaar dat we zoo iets moeten hooren 
id de kerken waar men ’n God vereert 
die Zich zelf, die zijn bloed offerde 
voof den Vrede onder de menschen, 
dat aanvaarden we niet ! Nu niet, nooit 
niet !

Welhoe, onze Doorluchtige Bis
schoppen hebben over het nationalis
me gesproken als over een onmatige 
vaderlandsliefde. Wat is de vader
landsliefde dan die wij in het aarts
bisdom Mechelen moesten hooren uit 
een priestermond ? Zoo een taal spre
ken de Vlaamsche Nationalisten niet, 
dat is de taal der «Nation Belge» en 
der «Action Fançaise» waar over 
Rome zelf, door den mond van een der 
opvolgers van Benediktus den Vrede- 
paus, straffend 't vonnis heeft geveld. 
Ën wij vragen er g-een vçrmff*nis ora, 
wanneer we verklär** dat wij nader 
staan bij Rome en het Roomsèho vre- 
desparooi, dan bij de patriotische uit
spattingen van diegenen die schijnen 
te vergeten dat het niet volstaat Kris
tus tot Koning uit te roepen in de ge
meenschap, wanneer de heerschappij 
van Satan er regeert onder den vorm 
van een nieuw Evangelie dat onder 
den dekmantel der vaderlandsliefde, 
den haat straks tot een nieuwe deugd 
verheft. Dat zij, die verantwoordelijk

waren voor wat gebeurde in dat scha
mele dor.pje, hun verantwoordelijkheid 
nemen, zoo ze durven. 'v\ ij nemen de 
onze, en elk woord dat we vertolkten 
op het graf van een dooden makker 
blijft gesproken, in volle eer en recht 
geweten !

WARD HERMANS.

P E E  PUI D
Dc verschillige relletjes in deze laat

ste tijden uitgespeeld tegen de Vla- 
mingen hier en daar, in t bijzondei 
langs den zeedijk, leeren ons eens te 
meer. dat wij, Vlamingen, ’k late varen 
in België, maar in ons eigen Vlaande- j 
ren, noch piepen, noch roeren, noch ? 
reppen mogen, zonder dat de klokken \ 
luiden — de brandklokken — maar j 
wat de stake uittrekt, is het schan- j 
daal te Oostende, waar de gewezen : 
minister, Kamiel Huysmans — de j 
meest volksgeliefde minister die ooit j 
bestond — getergd, gehoond, bespo- j 
gen en geslagen werd, hij en dezen die j 
met hem waren, tot zijn dochter toe, j 
door Groot voik ! O ! Edeldom.

Die mishandelingen Kamiel Huys- j 
mans toegebracht door den edeldom j 
en de snobs, waren niet gericht tegen ; 
den Socialist, maar tegen den Vlaming i 
en zoo krijgen wij er allemaal ons j
deel in. j

Nu zitten we dat te bepeizen en te ’ 
bebroeden en te beknabbelen ; w halen . 
de vuisten op en we magineeren en we 
grommen : voor hoelang nog ?

En kijk, onwillekeurig peizen we op 
Pee Puid.

Pee Puid van den Mulhoek, te Krot- 
teghem, had zijn koe verkocht uit -. 
krotte aan een veekooper en leverde ; 
ze naar dc herberg «Den \\ roeden 
Osse» te Roeselare. Pee. moe’ je we
ten, was een eenige brokke van een

::eere, 
v ei'gat
poert? (

F,n 
Pee ui 
recht 
bond'.: 
sla hei 

En
telde r.

'k H
dat, m 
nog zo 
voor v 
kommt

F.n jr 
d'r op 

Zou’ 
Pee ge 

Laaf 
Neer

zeere ft geld van zijn koe op, 
zijn glas uit te drinken en 

‘ we§voet je wat er gebeurde? Als 
;• de voeten was, sprong Fiester 
en triompheerde : en hij zej : 

me vast. of ’k loop achter en ’k 
geheel dood !

Pee ging naar huis en hij ver
lies aan zijn wijf.
:e dom gedaan, zei Pee. ’k voele 
var algelijk, 'k Geloof da k het 
;i doen, want ge vnoogt 'me zien 
at da’ je wilt, vrouwmensch. 'k 
■ nog du! als 'k er op peize.
!, Pee werd were did, zuiver van 
■e peizen.
je gelooven : 't is tijd dat ze 

rust laten, wee' je !
Pee gerust !
. maakt hem maar du! !

WARDEN OOM.

vent. groot, gepuikeld. op zijn viei- 
iijIV tu 1 ïi.-.taVeir~ diiKHÏÏ'trfc fJl 
in een vijlstaken — Pee had ook een 
tote waaruit men vlammen hadde ge
slagen, aila een gedokkerde knapper. 
Pee was alzoo, maar bij al dat gewel
dig kubiek en vierkantigheid voegde 
Pee een schabouwelijke driekantig- 
heid van houding en een eerstecom- 
muniekantachtige bloodheid. Dat was 
Pee, groot en fel, maar fraai, fraai zi ! 
te fraai om op de wereld te loopen.

Zijn naam was Puid en hij ‘n hadde 
voor een pondgroote nog geen puid 
kwaad willen aandoen; en hij zou den 
kaas van zijn brood laten stelen heb
ben door den eersten de gereedsten 
greppedanser ; en hij zou rood gewor
den zijn van schaamte, zonder te we
ten of hij rood wierd voor zijn eigen 
of voor den kaasdief. Ja, zoo was Pee.

En zoo- kwam Pee Puid, na zijn koe 
lij) stal geleverd te hebben, in de gelag
kamer van Den Wroeden Osse Dat 
moest er nu precies ornme doen, juist 
als Pee een glas bier bestelt, komt er 
daar. een steedsch fiesterke binnen 
peerdepatallanddronke de herberg in- 
gevlechteheend, en, van zoohaast het 
dien eeulijken, morschen, rooduit- 
slaande boer ziet, het begint hem, zoo- : 
veel zijn heerekeeltje slikken kon, uit- ; 
teschelden voor Judas en Barabas en 
al dat met 't deugt. Pee werd zoo rood 
als een pioene en ging zitten lijk een ! 
geschopten hond tenden d’herberge, ■ 
met zijn mond vol tanden en zóó be- j 
schaamd ! zoo eeuwig djeemenis be
schaamd zi ! Al die boeren en kooplie- 
den die bij de tafels zaten, keken naar ; 
Pee en ook naar Fiester, naar Fiester : 
en naar Pee en ze zwegen en wachtten ; 
lijk achter entwat dat zou komen, : 
maar d'r kwam niks : Fiester ver- ■ 
weet en Pee zweeg en 't kurieuste 
was dit : hoe langer Pee zweeg, hoe 
kwader Liester werd, tot eindelijk, 
kokend door Pee’s goedzakkigheid. 
naar dien pioenrooden blooderik zwij
melde en met een franschen vloek vij- 
zesse tjofte : 'k ga uw apensmoel am
bachten !

Pee kwam al met een keer wit.
Hei gij verdomme! schreeuwde 

hij en hij sprong recht, jamaar oprecht 
geheeltegansch recht — peist dat van 
Pee ! — en met één grepe had hij Fies
ter vast bij 't gat van zijn broek en bij 
zijn nekkepeze en hij douw; hi douw 
en Fiesterke kwakte toe, toé, en de 
beenen tegen het voorhoofd, dubbel 
toe, precies lijk een open brevier door 
een zenuwachtige patershand toege
kletst. Zoo kwakte Fiesterke toe, toe 
dat bet klakte en kraakte entwaar — 
dat bet kraakte van de danige spau- 
ning en de ding.

En al met eea keer, Pee h®*rt dat ea 
hij beziet dat tweedubbelgenepen 
schaap tusschen zijn -berenklauwen; 
en hij stapt ééne gang naar den eer
sten den gereedsten herbergstoel en 
ij  ̂ zet er met moeilijke bezorgdheid 
Fiester vvêêr op; en zelf gaat hij terug 
zitten op zijn stoel, beschaamd, mààr 
beschaamd zi ! omdat hij zijn eenlijke 
pooten rond dat tetingske geslegen 
had en omdat ’t kraakte ; en hij raapte

VARIËTEIT •
Allee, we zijn gered 
Nu zijn ze weer terug,
F3e koning en zijn Beth.

En om die blijde terugkomst op zijn 
écht Belgisch te vieren hebben de of
ficieele mannen, de platbroeken, het 
rrcid van de kontrihuwabels ofte be
lastingbetalers, langs deuren en ven
sters op de straten van Antwerpen en 
Brussel gesmeten. Waarom? vragen 
de menschen. Wat zijn ze daar gaan 
doen ? Wat heldendaden hebben ze 
daar gepleegd?

A!s ge  dat allemaal ziet en hoort, 
dan moet ge, als ge nog peinzen kunt. 
toch wel nékeer in uw eigen zeggen 
dat het met den Belgiek ver gedaan 
is. Voor zo'o een bagatel, als dat reisje 
naar den Congo, zooveel traldaldiere 
maken.

Woei mee, zegt den otans, Ie kongo1̂ ' la ‘JiPa v Uij ia »•OA1'
daar met zijn Fransch, zegt Stance.

ja . 't is een affaire! Overal waar ze 
aankwamen was alles maanden op 
voorhand gereed gemaakt, was 't 
schoon te zien en 't vuil gestopt, ’s 
Nachts vijftig negers of negerinnen 
rond het bed om de muggen te verja
gen, eten en drank in ijskassen be
waard, dinees en feesten zooveel ge 
maar wilt en daarbij een dikke pree. 
Ehwel, wie zou er in die voorwaarden 
gen reisje naar Congo willen doen ?

En toch vindt men veel snullen, 
Naast de fascfstenkïiek, 
r?e  langs den doc-rtocht brullen : 
Viefbebeer. vieflabechik.

Ia. menschen, de wereld wil bedro
gen zijn. En majoor Sintesprit be
droog zich ook toen hij, in de* keuken 

: van den troep, uitriep: Wat een lekker 
; soepken voor de mannen !

— P ...pardon, mijn m ...majoor, zei 
i de kok, ten is geen soepe weeie, ’t is 
j koffie!

Verleden week, is er een schip ver- 
: gaan dat vol koffie zat. De 30 men- 
. sehen die aan boord waren hebben zich 
; gelukkiglijk, kunnen redden, maar de 
; boontjes zijn dén eigendom van de vis- 
! sehen geworden. Hadden wij daarvan 

maar een baalken op den zolder staan, 
i zegt Stance, van de koffie natuurlijk,
' ze 'preken van afslag maar ’t is juist 
i het tegenovergestelde, potvolkoffie. 

Opslag, opslag 
’t Gaat steeds hooger,

Met uitzondering van ons pree, 
Opslag, opslag 

’t Wordt steeds drooger 
ln mijn platten portmonee.
\ roeger, zegt mijn Sakrament des 

huwelijks, ging ik naar de markt met 
eenige frankskens in mijn portmonee 
en bracht ik mijn w’aren naar huis in 
den korf ; nu moet ik mijn geld in den 
korf leggen en kan ik het gekochte in 
mijn portemouee steken.

Allee, dat is wel een beetje overdre
ven maar Sjarel van Nelens Lowies 
die met de meid van de dochter van 
nen hussier van ’t ministerie van fi- 
nansen vrijt, die heeft mij gezegd dat 
er in den moniteur, het Staatsblad, te 
lezen staat dat er in de maand Juli 
alleen 822 millioen gewone belastingen 
355 _ millioen rechtstreeksche konter- 
buties werden ontvangen en dat de 
fiskale taksen voor de zeven eerste 
maanden van dees jaar deze van ver
leden jaar reeds met 1096 millioen 
overschrijden. Is dat geen millioen- 
dans ?

Zeg me nu nekeer, beste vrienden.
wat doen ze daar mee ?

En Stance zit er weer met beuren 
snater tusschen en vraagt mij of ik niet 
weet hoeveel millioentjes dat reisje 
van ’t ketminklijk koppel en hun ge
volg aan de schatkist gekost heeft.'

Ik et& met mijn rnond vol tanden,
maar al de feesten meegeteld. zal het 
toch wel eenige millioentjes zijn, en



ondertusschen draagt men nog alle 
dagen oud-strijders naar bet graf (lie . 
in *i pu ■•ie!; cn moeten niet van sjagrin- j

, i;.r "ui riskten of kwetsu- ;

bebbe;
;. arm -.nderstand niet ge- 
kunnen verzorgen.

Jc-fki- KL-■-.spers had zijn invaliditeit 
tro*-f;i,'i; »1. ni i vas. in den oorlog ge- 
p ' i. : .-v. > van de gaas en nu begon
zijn oogpijn te verergeren. Hij moest 

r : b. -• : -itaal van Brussel komen 
, .?:■ c, -.uv den oogmeester onderzocht 
re worden.

~~ Wat hebt ge? vroeg deze.
—  Wel, meneer, ik zie niet goed 

meer en ’k heb veel pijn iivmijn oogen 
en in mijnen kop.

— Goed.
■ - 'k Vind ik dat zoo goed niet, me- 

neere. zei Jefke.
— Ceebon! en hij stelde mijn Jefke 

voor een zwart bord waarop hij een 
kleine letter plaatste.

■ Welke letter is dat ?
Tefke sLond ie kijken en zei niets.
De kapitein, want die okkulist was 

kapitein, plaatste een grooter letter op 
liet zwart bord.

*— En nu?
Ki> Jefke keek even dwaas.
•— Houd ge met mij de vijf minuten 

stommen boer?
— Meneere. zei Tefke dan. al plaatst 

ge daar nu een letter zoo groot als een 
huis, ik kan het toch niet zeggen, 
want ik kan niet lezen !

Ja , beste lezers en alderliefste leze*
■ressert. er loopen nog vele ongeletter
de Jef keus die hunnen naam niet kun
nen schrijven en dat is geen wonder. 
Kijkt nekeeï', voor den oorlog dan had 
de provincie Antwerpen 1256 scholen 
voor het lager onderwijs, met een 
.schoolbevolking van 198762 kinderen. 
\amcn daarentegen 151,3 scholen voor 70.064 kinderen. In Namen dus één 
school met onderwijzer en hulponder
wijzer voor 46 kinderen; te Antwer
pen één voor 158 kinderen.
■ Antwerpen bezat 4 nijverheidsscho
len, Henegouwen 45, Oost-Vlaanderen 6 .

Kn onder den oorlog waren er op 100 ongeletterde soldaten 91 uit Oost- 
Viaanderen en 10 uit Luxemburg.Ze hebben er ô is dus altijd onder 
gehouden en ze zouden dat willen blij
ven doen; maar ’t zal niet waar zijn. 
fhu;om iedereen op de bres! Alleman 
.den strijd in !

Vlaanderen, cas land, roept ons
W»e zal niet antwoorden: Hier ben ik !

haat ons, dagelijks, na ons morgen
gebed, toet onzen geliefden dichter Cv- 
fiel Versçhaeve, herhalen :

O La-;ui van roem en rouwe,
Vpn liefde en lijdeusnood,
Gij wordt weer vrij en groot ! 
Wij zweren, houe troue,
IJ, Vlaanderen, tot der dood !

Dat iJoet Natus ook, maar dikwijls 
jjioei zijn ujorgenbed de plaats ruimen 
voor een schietgebedeke, omdat Natus 
altijd laat slapen gaat en bijgevolg 
moeilijk des morgens'uit zijn pluimen 
kan. Maar nu heeft hij het gevonden. 
Hij heeft bij Jefke Pijp ne wekker ge
kucht en daarop deed hij een muzieks- 
}c.etj plaatsen dat hein smorgens met 
een (leuntje van den « Vlaamschen 
Leeuw» wakker maakt. Hij vertelde 
jnij zijn uitvinding:

— Maar, Natus, vroeg ik, waarom 
die groote kosten, de gewone bel van 
nen geXvonen wekker zou u toch ook 
wekken ?

.— Jn, zei Natus, maar na den tin- 
gelmgling bleef ik nog wat liggen en 
nu, ais mijn muzièksken den «Vlaam- 
■scen Leeuw» speelt, ons nationaal lied, 
hen ik verplicht recht te springen, om 
cle eer te bewijzen.

Kerkelijk nieuws
KERKELÎJKE KALENDER

Zo: d-jg 9 September, 151‘ Z. na Sirxen. 
I Maandag 10, H. N'coi"«?. 
f Ofrsdae 11. HH. Protus en H yari rebus. 

WoT'-^s.' 12. H. N r »r -v- Maria.
H ••»derdac 13, M*s va o dfm 
Vr>. iag 14 H. K>uis 'rdi- re N. M.  
Zturda«' 15, O L. V. vat. 7 vVetëö..

Tooneelstnkken
TE KOOP in B jekhandel Volks 

v e rhe f f ing ,  Onderwijsstraat, 14 
:

P ro c h ie v rije rs ,
Landelijk spel in 4 bedr. Til h. 
6 d. bij«.) 2e prijs «Noordstar», 
S taatspremie 12.00

Dorpsgezag, 3,50
Bliiseel in 1 bedrijf (6 h. 4 d.)J. Van de Steen, — In d'en Tempel, 

Tooneekstukje in 1 bedrijf 1.50 fr.
Herma« Van Overbeke. — Roeping, 

Drama in 3 bedrijven 7 50 fr.
Fantazie in 1 bedrijf. Prijs 5 fr.

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

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

Prijs 7 fr.
Paus • 'in  Haegendonek, 3.50

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

Leentje uit ’t Hemelrijk, 2,50
Blij snel in 1 bedriif (3 h. 3 d )

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

The Golden River, 5,00
Tooneelspel in 4 bedr, ötaatspre
mie (11 h. 3 d.)

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

15.00 fr.
Gaston Martens.

Het gouden Jubelfeest, 15.00
Tooneelspel in 3 bedrijven

Sint-Pietersnacht, 12.00
Drama in 3 bedrijven.

De Groote Neuzen, 15.00
Blijspel in 3 bedrijven 

Lakske, 
blijspel in 1 bedrijf 

De Sterke Man,
Blijspel in 1 bedrijf,

Kermisleven,
Blijspel in 1 bedrijf

In één bundel 12.00

S T A D S N I E U W S

Apothekersdienst :
Heden Zondag, 9 September, zal de 

apotheek open zijn van 
Plurent Laleman. Brugstraat.

Gemeenteraadszitting van 31 Oogst.
Afwezig de heeren: Allewaort, Sin- 

iobin en Van Steenkist.
\. Openbare zitting.
1. Goedkeuring aanbesteding riool- 

werken, Ameyestraat, Molenweg, Ne
der weg. Albertlaan en Vredestraat.

Er waren drie aanbieders:
G. Beernaèrt en Zoons fr. 231722.50
Bietebier, Yper fr. 232794,00
Ost ijls Alheric fr 235000.00
Deze aanbesteding wordt goedge

keurd met algemeene stemmen.
2. Goedkeuring lastenboek leggen 

voetpaden.
Het geld ier het leggen van voet

paden in cementtegels van de kerk van 
het H. Hart, Ommegang-, O. L. Vr.-. 
en Krekelstraten, Boulevard en ove
rige van de Dweerstraat ; het bestek 
bedraagt 172492 franken. Het lasten
boek en bestek wordt met algemeene 
stemmen goedgekeurd.

Daarna gaat de raad in geheime zit- 
ting.

BeHuiamen PairoosmaKer

goed op de hoogte van 
VROUWFANTASIES
wordt gevraagd donr 

de
Schoecfsbriek Van Lterde 

124, Brusselstraat te Halle

U i t  d e 'In r ic h t in g e n

Vlaamsch Huis.
Met de uitwisseling der bons van 

verbruik,, en van de premiebons, zijn 
verschillende nieuwe actionarissen en 
premiehouders bijgekomen.

De wensch van voorname ingezete
nen van stad schijnt dus maar niet te 
willen in vervulling gaan. 't Vlaamsch 
Huis. blijft niet enkel leven, maar 
wint dagelijks aan gezag en invloed in 
alle kringen en standen.

Bieruitvoer.
De uitvoer- heeft ter oorzake der 

kermis veel last en overlast bezorgd 
Maatregelen werden reeds genomen, 
om voor een goede en stipte bediening 
te zorgen.

Spaarkas.
Door te sparen in eigen inrichtingen 

dienen onze leden en strijdgenooten, 
op zijn best de Vlaamsche zaak.

Alwie onze zuivere Vlaamsch Natio
nale inrichtingen sterk wil, spaart 
daarom in eigen inrichting.

De spaarkas is eiken Zondag open 
van 9 tot 10 uur voormiddag. Ook voor 
terugbetalingen.

Kermisgilde.
De nieuwe boekjes zijn gedrukt De 

oude leden ontvangen Zondag het eer
ste bezoek van 't jaar 28-29. Wie wil 
lid worden geve zich aan, aan een der 
bestuursleden of de boden.

Vakvereeniging,
Vereenigt zijt ge sterk, onvereen'gt 

zijt ge niets. Werklieden vergeet dat 
niet. Vereenigt u in Syndikaten die al 
uw belangen oprecht en ernstig die
nen. Dat is niet alleen uw recht, maar 
uw plicht.

De vakvereeniging is voor ons niet 
een middel om ’n politieke partij sterk 
te maken, maar wel het middel om de 
arbeidersbelangen oprecht te dienen 
en intusschen te werken aan de orde
ning van het maatschappelijk levçn. 
Ordening en regeling die wij in een 
toekomstig zelfstandig Vlaanderen 
wenschen en zullen doorvoeren.

F amilieziekenbond.
't Volksbelang is op weg naar zijn 

3000e lid. Als elk lid, elke propagan
dist zijn plicht doet. hebben we tegen 
Nieuwjaar ons 3000e lid bereikt.

HUISW EVERS
worden gevraagd, alsook bekwa
me wevers welke zich te huis f i l 
ler. vesdgen, aan overeen it ko 
men voorwaarden.

Goed en regelmatig werk. 
Schrijven of zich aanbieden bij • 
VAN DAMME, Eogolstraat, 27 

St Amaodsberg (Gent )
«nrfflrtrrrlrii

-Leb- ! rader heelemaal verplaatst en 
Mil-.-ert op nationale vooroordeelen■ f  s-.icces te oogsten

,ttg.iatidelijk dient gezegd dat 
v; 'i 'bestuur van bovengenoemde kt- 

nciv;i heelemaal buiten ’t debat willen 
laic-! maar des ie scherper nadruk leg
gen ip  de verkeerde beweegredenen 
die (h-'daders van dergeliike opzette
lijke historische vervalschingen bezie
len.

In dien we goed hebben gezien dan
draagt de film het kenmerk «Luna 
Film Bruxelles». Dit spreekt boekdee- 
ien. Dat het alleen in oen Brusselsche 
mentaliteit kon opkomen zich. (Verge
lijken onzin te veroorloven hoeft nie
mand te verwonderen.

Eenieder weet dat Mata-Hari. doch
ter van 'n Hollandsche scheepsofficier 
en een Indische moeder enkele jarer 
geleden in Frankrijk werd gefusiljeerd 
onder beschuldiging van spion nage 
zonder dat haar schuld ooit heel dui
delijk werd bewezen. Het zijn de 
Franschen die haar hebben ten doode 
veroordeeld. Het zijn dus Fransche 
soldaten die haar hebben gefulsiljeerd 
en niet de russen zooals verkeerdelijk 
in de film wordt voorgesteld.

Geen wonder dat de ensceneerders 
van den film van den beginne af laten 
lezen dat om wille van het vermijden 
van diplomatische incidenten het ka
der der gebeurtenissen zal worden 
verplaatst! Om heel zeker te spelen 
worden de Kussen en de Oostenrijkers 
verkozen, wel wetend dat men zich 
van deze zijde geene moeilijkheden op 
den nek halen zal, de Russen thans 
gesloten zijnde buiten de zoogezegde 
beschaafde gemeenschap en de Oos 
tenrijkers machteloos neergeslagen 
zijnde zich niet kunnen weren.

Toen echter de film van Miss Cavell 
moest worden gedraaid, een film die 
evenzeer uitmunt door tal van ver
valschingen die hem zelf in Engeland 
deden verbieden, dan waren het wel 
Duitsche soldaten die de misdaad vol
trokken. Toen kwam het in niemands 
gemoed op de Franschen te laten iun- 
geeren om geen diplomatische inciden
ten te verwekken !

Maar. de Fransche kuituur mocht 
niet worden geschaad. Altes wat de 
Franschen in hun ware gedaante ont
maskeren kan moet worden verdoe
zeld. Men schaamt zich niet de ge
meenste streken uit te halen om «ef- 
fekt» te bereiken. Als het er om gaat 
vijandige stemming de verwekken te
gen alles wat Germaansch is dan ont
ziet men te Brussel niets. Het wordt 
tijd dat de Vlamingen daar eens voer 
goed de les weten uit te trekken

Samen werkende Maatschappij voor ’c 
Bouwen van Goedkoope Woningen 
« I s e gb,e m sc h e Bo u w m a a t s c h apoi j ».

Openbare aanbesteding

op 18 September 1928 om 11,30 u. in 
de gewone zaal van het Stadhuis, voer 
het tionwen van TWAALF eéngezinT- 
woningen aan de Kesteloot. Begroo
ting 379329.00 fr.

Borgsom volgens artikel 17 én 30 
van het bijzonder las tenkohier.

De aanbiedingen op zegelpapier ver
gezeld van een onderteekend borde
red de eenheidsprijzen meldende der 
uit te voeren werken, alsmede het be
wijs van storting eener borgsom van 
duizend frank door art 34 van het bij
zonder lastenkohier vereischt /zullen 
moeten ingediend worden ten laatste 
tegen 15 September toekomende, per 
aanbevolen brief en der dubbel omslag 
aan den heer Edmond Staelens, zaak 
voerder (1er Maatschappij voor goed
koope woningen, Gentstraat 20 te Ise
ghem met de melding: «Aanbieding 
voor het bouwen van goedkoope wo
ningen!' De binnenorpslag zal het op
schrift dragen : Aanbieding voor het 
bouwen van 12 (twaalf) eengezins
woningen aan de Kesteloot te Ise
ghem»

Plans bestek en lastenkohier zullen 
berusten ter inzage der belanghebben
den, ten huize van heer Edmond Stae
lens, zaakvoerder der Maatschappij 
voor het bouwen van goedkoope wo
ningen 20, Gentstraat. Iseghem: bij 
de Nationale Maatschappij voor Goed
koope tvoningen en woonvertrekken. 
Spastraat 56. Brussel alsook ten bu- 
reele van den heer Louis Verstrakte, 
bouwmeester, Vandenbogaardelaan te 
Iseghem, alwaar men alle verdere in 
lichtingen kan bekomen.

Iseghem, den 31 Augustus 192$. 
Namens de Iseghemsçhe Bouwplaat. !

De Zaakvoerder, De Voorzitter, 
get. Ed. Staelens. get. R. Holvoet.

Studie van den Notoras Schotte 
te Ingelmunster.

Instel: Dinsdag September 1928. i 
Toeslag: Dinsdag October 1928 

telkens om 4 uur in «De Drie Kom'n- j 
gen» te Ingelmunster van gemeente f 
Ingelmunster.

Een schoon nieuw Handelshuis met ; 
allerlei gerieven, gansch onderkelderd, ' 
zeer goed gelegen en wel geschikt f 
voor allen handel, omtrent rechtover 
de statie. Î

Gebruikt door m. Remi Pieters. Vrij 
met den toeslag. .

Gewone voorwaarden.

Sociale Syndikaie

K R O N U K

Bij de Schoenmakers.
In de staking der firma Thanghe- 

Vanhoutte, trad bij ons weten, geen 
verandering in. Allerhande gesprek
ken en vertelsels doen de ronde, die 
meestal van inhoud ontbloot zijn.

Reeds twee weken naeenvolgend 
deed de Volksmacht een aanval op het 
Vrij Kristen Syndikaat. ’t Luidde eerst 
dat de Nationalisten hun leden lieten 
onderkruipen maar nu dat er slechts 
een persoon blijft voortwerketi. en dat 
die persoon aan de Siskesinrichtingen 
niet vreemd is. nu zwijgt de Volks
macht over onderkruipers, en 't luidt 
dat wij achter de christenen loopen.

De waarheid is: dat wij zelfstandig 
onze eigen wegen gaan, en dat hebben 
de Siskes wel ondervonden. Het be
w ijs: als wanneer De Clercq in de 
vergadering van Vrijdag 24 Oogst ons 
standpunt uiteenzette en de houding 
der christene vakvereeniging juist en 
terecht hekelde, dat Decontele noch 
kikte noch mikte. Had hij gekunnen 
hij kroop onder zijn tafel.

Dat was één der redenen, waarom 
De Clercq het recht tot spreken in de 
vergadering van 30 Oogst ontzegd 
werd.

En de waarheid is nog, dat de chris
tene vereeniging geen standpunt koos, 
noch durfde kiezen, maar integendeel 
haar leden, de leiding van de socialis
tische vakbeweging liet volgen, al
hoewel Decontere, met die leiding 
heelemaal niet scheen in te stemmen.

Te tam om zijn eigen weg te gaan 
en te laf om zich tegen een ongezonde 
strooming te verzetten.

Ziedaar de houding der christene 
leiders in gezegde kwestie.

Jaloerschheid doet hen daarom ande
ren aanvallen en leugens de wereld in
zenden.

Textiel.
De staking der firma Vanneste-Vcr- 

wee is geëindigd. We gaven in ons 
blad trouw en zeer nauwgezet verslag 
over de gebeurtenissen. Op de laatste 
vergadering dwong Vereecke de werk
lieden zonder stemming terug naar ’t 
werk te gaan. ’t Ging zoover, dat zijn 
eigen leden hem verweten voor ver
kochte c-n verrader, en dat we met 
Vereecke eenigszins vreesden voor 
handtastelijkheden. We zagen nog 
nooit op 'n ruwer manier stakers naar 
'r werk stampen. Dat belet niet. dat 
de waarheidslie vende Siskesleider 
schrijft, dat de staking ter voldoening 
voor de werklieden werd geëindigd en 
dat die werklieden, de Nationalisten 
den rug toekeerden.

De werkman, lid van het christen 
syndikaat, is en blijft slachtoffer, al
hoewel zijn medewerklieden zich met 
hém solidair verklaarden, en de cen
trale der christene textielbewerkers 
betaalt hem een weekloon van 250 fr. 
voor zoolang hij werkloos is.

Dat is de waarheid en deze stelt de 
schrijver uit De Volksmacht in een 
klaar daidicht.

Lamrnerikken.
De Volksmacht schrijft en herhaalt, 

dat de Gebroeders De Clercq in Roe- 
selare hongerloonen betalen. Maar de 
meerderheid der werklieden is in het 
christen syndikaat vereenigt. De lei
ders dezer vereeniging moeten wel 
bangerikken of verkochten zijn, om 
zulks rnaar zonder meer te dulden.

Allo, Siskes, breekt door uwe han
delwijze het net uwer eigene leugens.

TE ANTWERPEN
Wij

Noch Slaaf noch Bedelaar.

Het tooneelstuk in één bedrijf 
« Noch Slaaf, noch Bedelaar »
{viaamschgezind. en anti-miiitaris- 
tisch) moet aangevraagd worden bij 
Joris Lannoo, drukker, Tielt. Enkel 
de toelating tot opvoeren moet beko
men worden vanwege liét Secret. VI. 
Front, Kester.

Menig tooneelkring vroeg reeds het 
stuk aan, dat nog maar éénmaal werd 
opgevoerd,

ISEGHEM.
Gedurende de kermisdagen werd in 

een kinemazaal onzer stad een film af
gerold getiteld «Mata-Hari».

I De waarheid omtrent het bewogen 
j leven dezer vrouw ligt frisch genoeg 
! in het geheugen opdat niemand zich 

late beïnvloeden door de verkeerde 
voorstelling van den film die het hjsto-

w
hei Beste voor ck1 

Huidverzorging van

ren, en tuet zonder reden. ; 
geenszins geestdrift ig  gestemd over 
het' Temrdverbond der Katholieke Ak
tie. Tc vaak zagen we godsdienstige 
organismen misbruik , voor partij-dóel 
einden, en daartegen hebben wij, 
Vlaamsche Nationalisten, steeds met 
klem geprotesteerd, te meer waar het 
JJ. V.K. A. in Vlaanderen niet onvoor
waardelijk beantwoorde aan de eischen 
deswege gesteld door het Vaticaan 
zelf. Wat «Jong Dietschland» daar
over schreef, wat wij zelf er over 
schreven, heeft dit ten overvloede aan
getoond, onnoodig dus er hier op weer 
te keeren.
Wat heeft de betooging van 26 Oogst 

ons te zien gegeven ? *
Een massale Jeugd, waarvan een 

rcu/.enprocent, —• het was werkelijk 
opvallend — nationalistische leeuwen
speldjes droeg, vooral West-Vlaande
ren was daaromtrent welsprekend.

Zou die onnoozele «Gazet van Ant
werpen» daar niets bij hebben ge
leerd ?

En heeft -het die Belgische staats- 
katholieke loyalisten niets gezegd dat 
de «Brabançonne» niet eens werd ge
speeld? Gelukkig maar ook,'want dit 
stond vast, wij mogen het nu wel ver
klappen, had men bij de openbare 
plechtigheid zelfs maar de eerste klan
ken laten hooren van de «Braban
çonne», dan was dat lied der verdruk
kers begraven geworden onder een 
«.Vlaamschen Leeuw».

Heeft men er aan hoogerhand iets 
van vernomen. De afspraak tusschen 
een groot getal Jeugdleiders uit het 
W est Vlaamsche en het Antwerpsche 
vooral, was anders goed geheim ge
bleven. Toch kan het wel zijn dat er 
een en ander van uitlekte en maar 
verstandig oordeelde de Brabançonne 
weg te laten. Het zou anders een ker
mis van belang zijn geweest en ge ziet 

, van hier wat een effekt zoo iets zou 
gehad hebben als publieke onderlijning 
van een telegram aan den Belgischen 
Koning dat men enkel van uit den ge
sloten officieelen kring dor^t laten uit
gaan.

Aan sommige liberale bladen is dat 
scherp opgevallen en ze schuimen er 
dan ook van dat het een aard heeft.

Wat «De Standaard» schreef naar 
aanleiding van de betooging te Diks
muide is even juist als waar de betoo
g ing te Antwerpen: «Doch: die be
tooging stond ook niet in het teeken 
van het loyalisme. (Iliermee wordt be
deeld. de trouw aan België. Nota van 
W. H.) De Vlaamsche massa voelt 
geen bezwaar bij het wegblijven der 
driekleur, en der «Brabançonne». Van 
'f standpunt dier symbolen beschouwd 
is die toestand, wel nog niet tragisch, 
maar toch kritisch. De onverschillig
heid is een bron van vele kwalen».

Wat weeral een bewijs is dat het 
Vlaamsche volk een heel eind verder 
svaat dan zijn zoogenaamde Belgicis- 
tische leiders. Zoo te Diksmuide. zoo 
te Antwerpen. Een officieel telegram 
van de kerkelijke hoogwaardigheids
bekleders aan den koning, doet. niets 
a i aan de Vlaamsche houding eener 
Jeugd die over 't algemeen nationalis-

KLOKKE ROELAND
A. Rodenbach
lloven Gent rijst, eenzaam en grijsd,
’t Oud Belfort zinbeeld van ’t verleden ; 
Treurt de oude held op ’t Gent van heden ; 
Somber en grootsch, steeds stom en doodse 
Maar soms hij rilt. En eensklaps gilt,
Zijn bronzen stemme door de stede.
Trilt in uw graf, trilt Gentsche helden,
Gij, .Tan Hyoens, gij Artevelden ;
Mijn naam is Roeland, ’k kleppe brand,
En luide storm in Vlaanderland.

Een bont verschiet schept 't bronzen lied, 
Prachtig weertoovrend mij voor de oogen. 
Mijn ziel herkent het oude Gent :
't Volk komt gewapend toegevlogen,
’t Land is in nood « Vrijheid of dood ! »
De gilden komen aangetogen.
’k Zie Jan Hyoens, ’k zie de Artevelden 
En stormend roept Roeland den helden : 
Mijn naam is Roeland, ’k kleppe brand,
En luide storm in Vlaanderland.

O heiden tolk, o reuzenvolk,
O i -acht en macht van vroeger dagen !
O bronzen lied, ’k wete uw bedied,
En ik versta ’t verwijtend klagen ;
Doe i wees getroost : Zie ’t Oosten bloost 
En Vlaandrens zonne gaat aan ’t dagen. 
Vlaandren den Leeuw ! Trilt oude toren, 
En paart uw lied met onze koren :
Zingt : Ik ben Roeland, ’k kleppe brand, 
Luide triomf in Vlaanderland.

Sb *
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SPROETEN j
verdwijnen gewaarborgd door

Crème Splendid Aile ware Vlamingen

Prfi* i2 tr. j a t o -i n e e r e rt n. ? c h
O P 0 ï ï . i  ö i a d

Nieuwe geïil Htreerde U igav en
DPR

VOLLEDIGE WERKEN
VAN

Hendrik CONSCIENCE
schoone boekdeelen in octavo-formaat

Hei volledig stel 58 boekdeelen,
in eens genomen, 400 r.

I9 REEKS. — INGENAAID 5 FR.
1. De omwenteling van 1S30, 1,3.9 blz.
2. Eoo slachtoffer d«r moederliefde; 

Eene stem uit hst graf, 143 blz.
3. Mangelinge» : De zending der

vrouw; Hot boetende meisje; De 
moordenaar: De maagd van Vlaan- 
derer ■ De brandende schaapherder ; 
De >.--s moeder. 111 hl ?..

4 ÎUa* GasKït^onck. '-"’P. hli
5 De Wcfing, 14« hL.> De baanwachter- 126 bir

T keor i ada apotheken.
Ap- -heek I  UEMÀN te Isaghóiu.

8. Wat een» moeder lijders kan: Rede
voeringen, 123 bi;.

tisch voelt en denkt. En de onverschil
ligheid der Vlaamsche massa tegen
over Belgische symbolen, zooals De 
Standaard eindelijk vaststelt, bèwijst 
eenvoudig dat het juist is wat wij 
steeds schreven, dat die massa intuï
tief Vlaamsch nationaal voelt, en... 
zal leeren denken, dank zij de taaie 
werkzaamheid, zooals de Belgicis- 
tische volksvertegenwoordiger Yinde- 
voghel erkende, der Vlaamsche natio
nalisten.

Intusschen zegt het toch r«>k iets 
dat men onder al de leeken in Vlaan
deren, één waardig Vond tot het voor
zitterschap der J.V.K.A., en da: (''en 
ééne student was tijdens de ‘K.rlog 
aan de Nederïandsche Universiteit te 
Gent, dus aan « l’Université de von 
Bissing» zooals de franskiljons schel 
den. Ik wensch mijn gewezen Leuven- 
schen professor, van harte geluk. Zijn 
foto in de XXe Siècle —- wist die dat 
wel? — heeft in mij nog jonge her
inneringen opgefrischt die me steeds 
aangenaam bleven.

En wat nu gezegd van de liberale 
pers die al haar modder, haar belgi
schen, franskiljonschen modder heeft 
uit^estert over de betooging van het 
J.V.K.A. ?

\ an af de «Neptune» tot de Ant
werpsche «Matin» die voïgenderwijze 
schreef :

«Antwerpen heeft gisteren al de- 
«genen ontvangen, die, te St Niklaas 
«en te Moerbeke-Waas. te Steenok- 
«kerzeel en te Sottegem, op onze kap 
«leven, door ons zeer duur hun ver- 
«valschte boter te verkoopen en hun 
«gedoopt cumelk»'.

F.n verder :
«Achter zieh een gezonden stal- en 

«mestgeui latend, mei hier en daarbij 
«nog verlaatte aromen \an w ierook en 
«was, waren de katholieke Congres- 
«sisten meester van de straat.

«Bij 't etensuur lieten ze zich heel 
«gewoon op den rand van ’t voetpad 
«neer. of gingen, als koewachters die 
«zich jn de stad niet thuis gevoelen, 
«liggen langsheen de gevels van de 
«heerenhuizen rond het Park, de De 
«Keyzerlei, de Nationale Bank... Veel- 
«eer dan in restaurants of herbergen 
«binnen te gaan, aten ze in volle straat. 
«Ze gunden'de stedelingen geen cent».

Kn nog verder :
«Terwijl ze hun democratische bo- 

«terha..imen verorberden, volgden de 
«katiwi-eke Vlaamsche jongeren met 
«spottenden blik de onthutste stede- 
«hngen, vielen vrouwen en meisjes 
«lastig, maar hielden zich, schijnheilig, 
«koest, zoodra de pastoorkens hun ci- 
«ceroüen, hun den rug niet meer had- 
«deu toegekeerd».

Da, schoelie-proza is waardig van 
de sektarische bende die niet vriïo'ees- 
tig maar wel vrijbeestig is zooals haar 
uitlatingen het bewijzen. Het katho 
lieke \ laanderen kan eens te meer een 
les puUen uit deze Belgische uitzin
nigheid, want het zijn toch die libera
len waarmee de staatskatholieken sa
men regeeren te Brussel, tegen Vlaan
deren !

WARD HERMANS.

9. Siska ven Roosemaeh Hoe k « i  
«thiider wordt, J 27 blz.

10 Eene welopgevoed* dochter.
118 bh-

II' REEKS. — INGENAAID tf FR.
1. Eene gekkenwereld, 155 blz2. MenschsnbJoed, 169 blz,
3. Eene verwarde xeak, 180 blz.
4. Een zeemanshimgpzin; De dich
ter en rijn droombeeld; Eene uit* 
vinding des duivel», 166 blz.

5. De keus des harten, 1/0 h’z.
6. De gierigaard, 164 bh,
7. Moeder Job, 167 b!z.
8. Graaf Hugo vais Craeobeve,

172 blx.
9. pe plaag der dorpen, 175 biz

10. Lambrecht Hensmana, 16.3 biz.
U' ziekte fJer verbeelding, 175 blz.12. De twee vrienden; Rikka-tikke- 

tak, 171 blz.
13. Een goed hart; Ho«tesi Clara 

183 blz.
IIIe REEKS. — INGENAAID 7 FR,
1. De arme edelman, 188 blz.
2. Avondstonden, 197 blz.
3. Bavo eo Lieveken, r,1"
4. Hst wonderjaar, 195 bk.
3. Het geluk van rijk te zijn, 185 blz. 
6. Konrag Qriimd; Blinde Rosa,
/ Gerechtigheid vm\ hertog Karo!,

1^5 blz.
8. Dg minnezanger, 187 hl?..
9. Schandevrees, 190 blz

10. Het wassen beeld, 253 h!z.
Vs REEKS. — INGENAAID 9 FR.
1. De geldduivel, 322 blz.
2. De burgemeester van Luik, 347 blz
3. Simon Turchi, 320 blz.
4. Bella Stock, 317 blz.
5. Geld en adel. 315 blz.
6. De burgers van Darlingen, 321 blz.
7. De koopman van Antwerpen,
377 blz.

8. Levenslust, 378 blz.
9. Het goudland, 348 b!z.

10. Het ijzeren graf, .117 blz.
11. De oom van Felix Roobeek. 315 -blz 
! ?.. De schRt van Felix Ronbs*ek,

316 hh
VI5 REEKS. — INGENAAID 10 FR. 

L Eenige bladzijden uit het boek der 
natuur, 294 blz.

2. De kwaal des tijds, 283 ivz
3. Mcederiiefde, 2S0 blz
4. Batavia, 268 blz. n
5. De boerenkrijg, 307 blz.
6. Everard T’SercJaes, 264 hl--7. Valeutijn, 271 blz.
8. Geschiedenis mijner jeugd, 310 blr 
y, Ds jonge dokter, 310 blz.



Gij allen die min of n eer onderhevig 
zijt aan h nstkwalen : Bro: chiet, Griep 
Asfh na, Keelontsteking, Hf esten, Ku 
oheri i*.n Fluimt^, indien gij lot hiertoe 

ailts beproefd lubt^zoncU-r ?hU «rul eff kt te.bekomen, indien pij hopeloos zijt en mismoe
dig, vergeet niet dat er ce” mi i l ! h  dat sind« 50 jan n duizenden en duuenden hopelooze 
gevallen genezen heeft. Neemt ook dit middel :

MMrn U r m  Toms, lésina zalf, i s P É ü ï i
Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borstziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en ’t zekere geneesmiddel van
Schrijft om inlichtingen aan MARTIN TOMS, Apotheker-Specialist. 112, Wetstraat, Brussel A S M  

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

PRIJZEN :  Zonder Zalf 17,50 t'r., met Zalf 25 fr ., Microbenpilien 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling roor 18 dagen 85 f r . ,  Serie van 6 weken 185 fr.

H e t  O u d  B i e r  d e r
is gekend voor M ie r ij i e  i r a i

't  g e z o n d s t e ,  f c l o s k s t e ,  © a n g e n a a m s t e
A .  L o u w a e g e - fe r s f r a e te ,  C Jo r te m arck

P E D T G I O S
Overtreffen alle andere zwarte p iü -k r-s  te^cn den hoest !

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

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

een frijï:'i* n n i i ,  een aange.ame adem.

ZGRG DAT G ij ALTIJD UW DOOS OP Z \ K  HEBT

Leest aandachtig !
Vüor u#* elektrische inrichtingen van drijfkracht, 

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

HENRI SIMOENS-SCHACHT
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

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

Voordeelige prijzen

Z A N N E K I N
DUBBEL BLOND BIER; 
gezond, kloek natuurlijk

B r o u w e r i j  S t  IL ou is
L . V E R L E M O E  L Ö O

Alleenveikoop voor Iseghem en omliggende :
S M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEMfj

Allergunstigste prijzen voor herbergiers en koffiehuizen
N äringdoensrs, zoekt uw profijt.!!

De schoonste kinders__

zijn deze die dagelijks
gepoederd worden met

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

DE DOOS 1,50 FR.

D E  V A L L E N D E  

Z I E K T E N  !
EEN ENKEL GENEESMIDDEL 

zult gij vinden dat doelmatig Is tegea deze 
wreede kwaal

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

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

en nooit of nooit schadelijk is
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meerdan 20 iaar" duurden.
Te koop in alle goede apotheken of rechtstreeks bij den bereider
A p o th e k e r  V a n d e n b u s s c h e  - M e e n e n

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

H a l
P O E D E R S

Onfeilbaar, geneesmiddel tegen :

Hoofd- en Schele Hoofdpij». Zenuwlijden, 
Hevigs Tandpijn, Rheumatiek, Grippe

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

zij onmlddelijk de hedge pijnen stjilen. 
z;i altijd genezen daar waar si'e andere geneesmiddelen mislukt 
zij de maag nooit vermoeien. [hebber,
zij door meesta! de voornaamste geneesheeren voorgeschreven 

worden, om h:jnne menig tildige genezingen, zelfs in de 
hardnekkigste gevallen, 

zij, dank aan hunnen aangenamen sm ask, door de rroellijkste 
personen gemakkelijk Ingenomen worden, 

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

TE KOOP IN ALLE GOEDE APOTHEKEN
in iloozen van :

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

S u i k e r b a k k e r s

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

R o u sse la re s tra a t , 18, ISEGHEM

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

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

Suikers, Doopsuikers, Chocolade in reepen en in pakken.
Qroota keus vaa Spekken, escence, acidulé, forré.

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

B i j z o n d e r e  R r i jz en  v o o r  V o o r t v e r k o o p e r s

P I A N O S
3. Van Hyfte

G e n t .  Ï M e d e r k o u t e r ,  3 2  Q s n t
(dicht bij het Paleis van Justitie)

O riste fabriek vaa Beigië en ook de 
goedkoopste.

Altijd keus van 100 tot 150 pianos.

1 W W  W W
a

s i M m
MET ZEKERHEID VOOR A LT i ID GENEZEN''

^^üEWEREijMReEMDE
O M w s p . ’i i j n F
p.POTS-'-?4 D£WAIVisch?A 

d i £ m  s t  Pw s.-iT j x ' * k r w  e r f  e n  .

B I O E D W S z ü i w r j n q

VOOR BRAND, HAÄfiWORM 
BAAfiDZ!£ft7 E , L enalle AWCë RE

*»“ 1 «V E U Œ K T E N I3gg8Bie^aE^^agp«BaBt
TE VERKRIJGEN

in alle Iseghemsche Apotheken

OP DEN KLU1SBERÛ
Wie den Kluisberg bezoekt, late niet 

na het Vlaamsch Huis «Klokke Roe- 
I land» te bezoeken ; eigenaar Maurits 
I De Vos-Fiévé, waar benevens alle 
! slach van dranken, ook nog te beko

men is in zijn winkel: chocolade, bis- 
schuiten, bonbons, speelgoed, enz. 

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

en keukens.
Stalling voor motos en velos koste

loos.
-  Eenig depot voor de streek van alle 
slach van katoenen en wollen bedde- 
dekens, en dweilen.

Verkoop aan fabriekprijs.

VOOR UW

Schilder- & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J. LEFEUECE HUYSEHTIUVT
R o e se la e re s tra a t , 168 . Isegh em

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

Trouw e bad’snlng Lage prijzen

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

GENEEST ALLERBEST EN O'- ;.’ À . A > Vi : E :

uislag, puisten, spee . aan setlust,
verstopping, draaiing . . gal, slijmen, enz.

IN ALLE GOEDE APOTHEKEN OF RECHTSTREEKS BIJ DEN UITVINDER

A . p o t h e k : e r  V a n d e n b u s s c h e
49, R IJ S E L S T R A 4 T . 49,

Prijs 4,50 frank Prijs 4,50 frank
M € £N E N

Prijs 4,50 frank

Hebt gij pijnen Ln de lenden ?Kunt gij moeilijk oj pijnlijk uw water maken ?Is uw water troebel of te sterk gekleurd ? Lijat gij aan jicht, heup of lendenjicht ? Zijt gij door Rheumatiek gekweld ?
' Zijn uwe voeten gezwollen ?Is geheel uw lichaam ontsteld door een vuilen brand ? 3

7 7Dit alles zijn de zekere kenteekens dat uwe 
Nieren, B la a s  of Lever
ziekelijk zijn en gij zoohaast 

■ mogelijk uw toevlucht moet * nemen tot eene ernstige en 
nauwkeurige behandeling met

Dalila Pillen
EN

Samsom’s Oliebalsem
Ontelbare getuigschriften van 

P»n. bekomen door het ge'vu lk van df ze 
wondere penéosmlddelen, zijn het beste 
bewijs dat zij alleen in staat zijn boven
gemelde ziekten spoedig en volledig te 
eenezen.

VERKRIJGBAAR IN ALLE 
: GOEDE APOTHEKEN :

OOEDE WAAR PRIJST ZICH ZELF 

Voor uwe
Stoven, xacM  en üm rsn

wendt u tot

Oerm. M iere ■ nyeü

Laat uwe Geldzaken  
veezorgen d oor de

Fondsenbank
Naamlooze Vennootschap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL
WETSTRAAT, 84 BRUSSEL
BiHnnhea : ntunrpan & Rortrijh

Poperingfie, Moeskroen, Thielt.
Agentschappen 

Brugge, Crombeke,Harelbeks,
Fondsenbaak maakt deel uit 
van de group Fondsenbank- 

H an delsbank-Noordstar.
Kapitaal en Reserven : 50.000,000 frank

BM HUIS T E  IS&OHEM
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

%  
f! 
rii 

L en

Cl■ill. f
■ ■■■

Waarom 'noesten ah BORSTPILLEN LALEMAN 
U rad iW l genezen ?

Waarom 'xoorst of tandpijn lijden als CACHET
TEN KEPHlL die doen verdwijnen ?

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

Waarom zelf ziek of zuchtig zijn als U ter apathetic Laleman alles kunt verkrijgen om U *e- 
zond te maken ?

iDUS VOORj ALLES NAAR DE

A o sm se ii F lo ren t Laienm n
B r u g s t r a a t ,  2  I s e g h e m

(bij de Gendarmerie)

Men draagt ten huize Telefoon 68

Rof »Is ttr. 88, Iseghem i
Magazijn van verlakt, aluminium en 

genikeleerd keukengerief, waschkuipen 
in galvanisé, kinderbaden, waschfour- 
noiien. — Groote kens van verlakte 
menagerestoven van de beste merken en 
buizestoven in ei^en werkhuis gemaakt.

Gaz inrichting en Zink & Loodwerk 
Spoedige bediening Matige prijzen

S c h o e n m a g a z i jn  

e. vasdenhfiraüe - Beurnefs

Marktstraat 17, ISEGHEM

Groote kc-us van mans- en vrmi^seüoenen 
30 t. h. goedkooper dan de konkurentie.

Ook verkrijgba:-r aan de voordeeligste 
prijzen : kinderschoenen, pantoffsls,
schoenkreem d“r beste merken.

D ^eils, borstels, zeemvellen, spons?n 
en alle kuisebgerief.

Het huls gelast zich mat herstellingen.

E C Z E M A
huiduiislag, roode vlekken, jeukingea, 
springend« handen, haarworm bij kinde
ren, genezen door het gebruik vanCadeline-zeep

Te koop in alle apotheken.

ISEGHEM : Aootheek LALEMAN.

FUilLIEZIEKEBSII iäRSBELISS

ULMR1SSH HIH8 1 HSMffl
Verzekert tegen Ziekte

invaliditeit
X-stralea
Opereratie
Geboorte
Sterfte

En telt readn meer d.tn 2000 ledea 
WEES OOK VOORUITZIENDE !

Drukkerij « Ve5k«»«fljefüni? » Aalst.
0nder*ü$8i!j?at, 14.

Joepie is soldaat
door P ol Varens.

( I e V er v o l g )

En de jongens kwamen en Joepie 
ook... en als poedels achter hun mees
ter, volgden ze dên sergeant op tot bij 
een soldaat die daar met een honten 
plakje op een stok stond. Op het plak
je las Joepie: Depót du genie.

Een dertigtal jongens van alle 
grootte en dikte stonden daar seffens 
bijeen.

— Par quatre, schreeuwde de ser
geant.

De bende ging lamlendig op rijen 
van vier staan. Die ’t niet begrepen, 
zagen wat de anderen deden en zoo 
was de ordelooze bende spoedig in een 
peleton «burgers» herschapen.

— En avant marsche! beval de se r
geant.

Een koppel korporaals ging aan ’t 
hoqfd om den weg te wijzen. De ser
geant zelf liep neven den groep, met 
zijn hoofd recht op als een struisvogel.

De gansche tocht had anders veel 
weg van een troep koeien, die ter 
slachting gaan, zoo’n bedrukt en mis- 
moedigd wezen hadden de meesten op.

De gansche stad werd doorloopen... 
Men kon waarlijk op de gezichten der

jongens lezen, dat ze die eerste ge
dwongen wandeling vervelend lang 
vonden.

— Zijn w'er nog nie bena, moat? 
fluisterde Joepie zijn toevalligen ge
buur toe.

—• J ’comprein nein, fieu, was ’t ant
woord.

— ’t Is verdomme nen herdekop, 
dacht Joepie hardop, en daar hij op 
een hoekje liep had hij geen gelegen
heid zijn vraag elders te herhalen.

Ten slotte kwamen ze dan toch aan 
de kazerne. Een ruig vuil gebouw, ’t 
Leek in geen tien jaar meer gewit, en 
voor al de vensters waren dikke ijze
ren staven aangebracht.

Joepie dacht onwillekeurig aan een 
gevangenis.

Het groepje stapte recht al over de 
koer, de trappen op... en ’t klimmen 
duurde zoolang, dat wanneer de mees
ten dachten op den zolder aan te lan
den, dit dan ook werkelijk gebeurde.

Alle meters, tusschen de schoorbal
ken in was er een matras gelegd, 
waarop een gansche rommel was sa
mengebracht.

Daar liepen er reeds rond met een 
soldatenbroek aan, terwijl anderen in

hun «vaandel» er eene aan ’t passen 
stonden. Die moesten blijkbaar vroe
ger gearriveerd zijn.

De nieuw aangekomenen moesten 
een der leegliggende matrassen kiezen 
en het boeltje dat er lag probeeren 
aan  te  doen. Het leek er weldra zoo’n 
rammelzoo, dat een voddenmarkt er 
niet kon bij vergeleken worden.

Was uw jas te groot of uw broek 
Ie lang, dat kwam al zoo nauw niet. 
Gij moest maar eenvoudig gaan zoe
ken of er geen andere was, wiens 
broek te kort en wiens jas te klein 
was en dan onderling verwisselen.
Roven het geroesemoes uit, weer

klonk af en toe de krijschende stem 
van een der onderofficieren, die aller
hande bevelen gaven of hier en daar 
bij een al te onhandige een handje toe 
staken.

Joepie was van de eersten klaar. 
Zijn broek hing wel wat op de schoe
nen, maar dat was zijn minste bekom
mernis. Hing vaders Zondagsche broek 
ook niet te lobberen? «Dat is zelfs 
mode geweest» had de brave man 
steeds geantwoord, wanneer een zij
ner dochters, die ook reeds aan mode 
begon te denken, hem dit deed opmer
ken. En Joepie peisde etzelfde Zijn 
vest was nogal meegevallen, maar 
zijn helm had hij moeten verwisselen 
met een klein manneken met nog een 
kleiner koppeken. «Want die hie stoat 
boven oep mijne kop te dansen» ver
klaarde Joepie.

Ondertusschen had hij reeds kennis 
gemaakt met zijn naaste gebuur.een 
kloeke Vlaamsche boer. Zonder naar 
zijn naam te vragen had Joepie hem

reeds gedoopt, naar de kleur van zijn 
haar.

— Ehwël, Witte, zijde gij hoast ge- 
ried. Zie es, hoe flink da’k er uit zie. 
met mijn sodoatenkestuum.

— Joa, moar aa dinge paste oêk bei
ter, 'k 'rem wel drij kiêrs van jas moe
ten vertoatelen.

— Na, goa ’k es zien wa-me nog 
allemoal emmen... Ah! hier hem ek 
mijnen, ransel. Da moet alles in.

En toen stak Joepie, terwijl hij tel
kens het ding noemde, heel het boeltje 
in zijn ransel.

-r- Nog al twiê hemdens, en ’k hem 
er al iën oan. Wat da-ge toch allemoal 
verniet krijgt, he witte... en wanten 
oêk al... Wat zijn-we toch rijke men
schen. hé w itte! en zoo noemde hij 
de gansche litanie dingen, tot het laat
ste voorwerp in den ransel verdwenen 
was. -

Wanneer de sergeant oordeelde dat 
ze allemaal aangekleed en een beetje 
in orde waren, ’t was toen reeds drie 
uur namiddag geworden, riep hij: 
«Rassemblement dans la cour» «Ras- 
samblement op de k o o r» .

Dat werd zoo dikwijls d o e r  s« r| fe4 a t  
en korporaals herhaald to t  al de 
«chachten» in draf den trap afholden.

Beneden klonk het : «Sur deux
rangs! Préparez les feuilles de rejoin
dre!»

Na veel gestamp en gewrijf, en ter
wijl de onderofficier zijn stem heesch 
krijschte van «Silence dans les rangs!»
en «Taisez vous là-bas!» kwam men 
er eindelijk toe, twee rangen, zoo 
recht als een krinkelend serpent, sa
men te stelle».

Alvorens tot de naamafroeping over 
te gaan legde de sergeant uit, dat ze 
bij het hooren van hunnen naam «Pré
sent» moesten roepen en het oproe- 
pingsbevel afgeven. Een bijgeroepen 
korporaal vertaalde, om de gelijkheid 
te dien : «As g ’eilere noem huurt appe- 
leeren, dan moe-je Présent roepen, en 
de feuilles de rejoindre afgeven»

Toen begon de naamafroeping, een 
vervelende litanie van alle heiligen, 
want er waren ongeveer honderd re
kruten opgeroepen. Toen men aan de 
«Van’s» begon, luisterde Joepie aan
dachtig toe ; men kan den sergeant 
moeilijk verstaan.

Daar klonk het met een sterk 
fransch akcent : VAN ROI !

Niemand antwoordde. Joepie had 
gewis nooit zijn naam zoo hooren uit
spreken.

— Van Roi! herhaalde de sergaent.
Joepie, kreeg zoo precies den indruk 

dat hij bedoeld wTas, en bijna onbewust 
riep hij den sergeant toe : «Ben ekik 
het somtijds niet, ik heet Job Van 
Roy !» en meteen trad hij een paar 
stappen voorwaats.

Da sergeant die eea Waal was moest 
er toch iets van gesnapt hebben, want 
hij kwam naar Joepie toe, bezag even 
zijn briefje, rukte ’t wild uit zijn han
den en snauwde hem toe : «Â votre 
place, paysan!»

Joepie begreep er niet veel van, 
maar daar men hem niets meer 
zegde, ging hij weder bij de anderen 
staan.

Intussçhentijd was er een luitenant 
op de koer gekomen.

Toen hij den sergeant naderde

bracht deze met groot gebaar zijn 
hand aan den kop en groette.

De «Schachten» verroerden geenvin. 
Ze wisten wel niet of ze met een gene
raal of een kapitein te doen hadden, 
maar het fijn kostuum en de gouden 
sterrekens lieten vermoeden dat het 
een hoog en machtig personage moest 
zijn.

Hunne foltering duurde gelukkig
lijk niet lang. De sergeant kondigde 
aan, in ’t fransch natuurlijk, dat ze 
hun «Gamelle» moeten halen, daar het 
eten juist was aangekomen.

Vijf minuten later, na een fel ge
drang rond de ketels, waren ze allen 
aan den disch.

Eerst soep, die tusschen haakjes ge
zegd, niet slecht was. Er had blijkbaar 
een mooi stuk rund ingekookt.

Zij die ’t geduld niet hadden om er 
lang aan te lepelen, dronken ze een
voudig uit, want hunne magen waren 
hongerig en sommigen kwamen van 
zeer verre.

Het tweede gerecht bestond uit 
aardappelen gemengd met savooien en 
daarbij een frikadel ofte een «boulet* 
zooals men in ’t leger algemeen zegt.

— Dat es wel nie zoê goed, as e stik 
van ’t verken,_ meende Joepie, moa ’k 
hem hoenger.’ en hoenger es de beste 
saas, hoêrdeke ons voader altijd zeg- 
gen, en ’k moet bekennen dat de vent 
gelaak haà.

De koer bood een aardig tafereel,

f t  Vervel»),


