
2 Het staat van nu af vast : de katholieke Vlamingen en demokraten hebben de eenige kans totjhet doorhalen der amnes
tiewet laffelijk laten voorbijgaan. Er komt geen ware amnestie, er komt een amnestie-karikatuur.

Eu ook van de door de kom m iss ie  voorgestelde k a r ik a tu u rw e t  zu lle n  de k a th o lie k e  V la m in 
gen nog afdoen , sp ijts  a lle  gebodene k ra ch td ad ig h e id , enz. 

Daarvoor zorgt de zweep van Jaspar !

ten zijn; immers, voor de Franschen 
en voor de Belgen was die dag, hoe
wel zij niet in dezelfde gelederen 
hadden gestreden, een gemeenschap
pelijke datutn, de datum van de vrij
heid en onafhankelijkheid, waarvan 
Frankrijk sindsdien de krachtigste 
beschermer is geweest».

De Fransche gezant heeft blijk
baar een broertje dood aan de ge
schiedenis. Hoe zou hij anders op 
zulken hoogen toon durven spreken 
over de «krachtige bescherming» die 
Frankrijk aan de Belgische onafhan
kelijkheid verleend heeft. Hij zou 
nochtans wel moeten weten dat er 
bij de Fransche «beschermers» in 
1830 een krachtige strooming was 
om België tot een departement van 
Frankrijk te maken. En men hoeft 
niet eens diplomaat te zijn om te 
weten hoe dat Napoleon III, keizer 
van Frankrijk, met Bismarck onder
handelde om België te verdeelen.

Te onderlijnen is nog het slot van 
het «Standaard»-artikel :

«Uit deze gedenkschriften blijkt 
dan ten overvloede hoe Frankrijk 
zich steeds hooghartig tegenover 
onze vorsten en ons land heeft aan
gesteld. Deze houding is nooit ver
anderd omdat de inzichten steeds de
zelfde zijn. Het onzalig akkoord van 
1920, de rede van Pétain en artikels 
als van R. Pinon volstaan om het met 
gezant Gérard duidelijk te maken».

Al is het duidelijk voor den artikel- 
schrijver van «De Standaard» het 
blijkt toch dat deze duidelijkheid 
geen invloed uitoefent op de katho
lieke Vlaamsche Kamergroep. Wie 
zou het durven ontkennen dat de hui
dige legerhervorming een gevolg is 
van het «onzalig akkoord van 1920»?

\vat vroeg maarschalk Petain te 
Diftanf Nieuwe forten en de regee
ring die door «De Standaard» wordt 
rechtgehouden brengt ze hem op een 
zilveren bladje.

En nu weer naar aanleiding van de 
reis van den heer Parker-Gilbert te 
Brussel, krijgt de regeering Hy- 
mans-Jaspar de gelukwenschen van... 
den Franschen nationalist Jacques 
Bainville.

Terwijl men te Parijs, aldus ge
noemde politieke-overzichtschrijver, 
geneigd schijnt om munt te halen uit 
de bezetting van Rijnland, door na
melijk een vervroegde ontruiming 
aan te bieden tegen finantiëele voor
deelen. «Te Brussel» aldus Bainville 
in «La Liberté» is men de meening 
toegedaan dat de bezetting niet enkel 
een waarborg is van de herstelbeta
lingen, maar ook van de veiligheid. 
We zijn nog niet in 1935, zelfs niet 
in 1930; en intusschentijds wie weet 
wat er nog kan gebeuren.

Waarschijnlijk zal dezer krachtda
digheid der belgische regeering be
treurd worden door den heer Parker- 
Gilbert en door het kabinet te Lon
den».

Uit onzen Pijlkoker
Dure Belgische liefhebberij.
Men weet hoe de gemeenteraad 

van Diksmuide het voorstel verwierp 
tot officieele ontvangst der «Belgi
sche autoriteiten», die het oorlogs
monument van bisschop Waffelaert 
zouden onthullen. De franskiljonsche 
overheidspersonen werden dan ook 
met de ijzige koelheid en onverschil
ligheid ontvangen, die den Vlamin
gen tegerjover hunne verdrukkers 
past. De burgemeestr en een der 
schepenen meenden echter tegen den 
wil van de meerderheid te moeten 
handelen en zetten op het laat
ste oogenblik een korte ontvangst 
« in alle stilte » van het door
luchtige Belgische gezelschap op 
touw. De vroede burgervader, 
die meende op deze wijze zijne 
onderworpenheid aan de Belgische 
machthebbers te moeten betoonen, 
werd echter in den letterlijken zin 
des woords... het kind van de reke
ning. Toen hij de rekening van de 
Belgische receptie aan den gemeen
teraad voorlegde, werd zij door de 
Vlaamsche meerderheid verworpen, 
zoodat de Belgische burgemeester, 
tehzij zijne hooge franskiljonsche 
vrienden hem helpen, zelf zal moeten 
dokken voor zijn Belgisch liefhebbe
rijtje.

De telefoon- en telegraafdiensten.
Minister Lippens heeft in den Se

naat het wetsvoorstel ingediend, 
waarbij de telefoon- en telegraaf
diensten aan een autonome regie 
worden overgedragen.
Weeral versjachering van Vlaamsch 

bezit aan allerlei franskiljonsche 
machthebbers en vriendjes.

De opening der Universiteit 
te Gent.

Bij de «plechtige» opening van het 
nieuw academisch jaar aan de Nolf- 
hoogeschool te Gent, was ook de... 
consul van Frankrijk AANwezig. 
Maar de Vlaamsch-nationale studen
ten waren AFwezig. Teekenend voor 
den geheelen toestand !

Te Gent studeeren 579 vreemdelin
gen fin de Fransche taal). Maar de 
Vlamingen hebben geen eigen Uni- 
versiteit.

Er is geen beteren inzet voor den 
verkiezingsstrijd dan een propa- 
ganda-offensief ter versterking 
van ons blad. W erft abonnementen 
aan !

Over de amnestie !
In «De Tijd»-«Het Volk» lezen wij 

een uittreksel uit «De Volksmacht» 
(ehr. dem.) over het amnestievraag-

DOET GE MEE??
Het beheer van ons blad richt, in verstandhouding met het beheer 

van verschillende Vlaamsch-nationalistische weekbladen een 
ABONNEMENTEN PRIJSKAM P IN.

Voor de 10 eerste abonnementaanwervers worden prijzen ter geza
menlijke waarde van

1 0 0 0  F R A N K
uitgeloofd.

Voorwaarden :
1. Voor de prijs der abonnementen zie de afzonderlijke aanplakbrie

ven.
2. De prijzen worden bepaald volgens het getal jaarabonnementen; 

twee zeamaandelijksche en vier drie maandelijksche hebben de waarde 
van een jaarabonnement.

3. Allen DIE abonnementen komen in aanmerking waarvan het be
drag voor den IS Januari 1929 worden betaald.

4. De prijskamp begint heden en sluit op 15 Januari 1929.
5. Elke aanwerver van 10 jaar-abonnementen die niet in aanmer

king zou komen voor de verdeeling der 10 eerste prijzen, ontvangt koste
loos het mooie boek : Eer Vlaanderen vergaat, van Ivo Draulans.

6. De rangschikking van den prijskamp za lworden bekend gemaakt 
ten laatste den 31 Januari 1929.

Alle nieuwe abonnementen mogen overgemaakt worden aan ’t be
heer van dit blad.

W e raden onze propagandisten aan het geld bij het aanwerven te ont
vangen en onmiddellijk over te maken.

Deze abonnementen zullen het blad vanaf 1 Dec. tot 31 Dec. 1928 
kosteloos ontvangen.

Propagandisten, aan den arbeid.
HET BEHEER.

stuk. Daar het blad er geen kommen- 
taar aan toevoegt, meenen we dat 
het er mee instemt. Het besluit er
van luidt :

«De regeering heeft dus de keus : 
de nationale oplossing der Middenaf- 
deling bij te treden of wel buiten de 
kwestie te blijven ; doet zij het niet 
dan verbreekt zij nogmaals haar ge
geven woord. Dit politiek gedoe 
moet ons eens te meer het bewijs 
leveren, hoeveel waarde de liberalen 
hechten, in Brussel, aan beloften aan 
de Vlamingen gedaan : vodjes pa
pier. Dat is echter geen reden voor 
de katholieke Ministers om hetzelfde 
te doen».

Uit deze zinsnede blijkt dus duide
lijk dat de christen-demokraten het 
bewustzijn hebben dat de regeering 
reeds een gegeven woord verbrak en 
het politieke gekonkel er over- 
heerscht.

Recht en eerlijkheid moeten onder
doen voor kastebelangen en klasse- 
politiek.

Een eerste misrekening voor 
M. Segers.

Verleden Zondag riep M. Paul 
Segers te Brugge in geestdrift uit, 
dat met en door de eenheid de ka
tholieken bij de a. s. verkiezingen de 
volstrekte meerderheid in het zicht 
hebben.

De woorden van M. Segers waren 
nog niet koud of daar komt uit Na
men de Jobstijding, dat de breuk tus
schen de konservativen en de chris
ten-demokraten volledig is.

Zou M. Segers misschien ook wel 
eens zijn wenschen voor de werke
lijkheid genomen hebben? ’t Kan 
best zijn.

Relletjes te Brussel bij den afloop 
van een fascistische Meeting.

Zondagnamiddag werd in de zaal 
van de Koloniale Unie te Brussel, de 
zesde verjaardag van den opmarsch 
der fascisten naar Rome gevierd. De 
fascistische volksvertegenwoordiger 
Felicioli was opzettelijk uit Rome 
gekomen om het woord te voeren, en 
de ambassadeur, konsul en onderkon- 
sul van Italië waren aanwezig.

De ingang van de zaal werd be
waakt door een twintigtal fascisten 
in zwart hemd.

Bij den uitgang van de vergade
ring daagden de zwarthemden eenige 
anti-fascistische kameraden uit, die 
in de Stassartstraat hadden post ge
vat.

Eensklaps riep de sekretaris van 
de Brusselsche fascio in het Itali- 
aansch tot de anti-fascisten : «Opge
past! Een verwittigd man is reeds 
half gered !»

Dit was het teeken van het ge
vecht. De politie slaagde er niet in 
de tegenstanders te scheiden. Dade
lijk werden er verscheidene ge
kwetst.

Op dit oogenblik verschenen een 
vijftigtal kommunisten, die terug
keerden van een meeting in de 
Priemstraat en het gevecht hernam 
met verdubbelde woede.

Slechts één uur later, nadat be
langrijke politieversterkingen waren 
aangerukt, kon de orde worden her
steld.

Er zijn tien aanhoudingen gedaan, 
doch slechts twee Italianen bleven 
vast.

De studie van ’n tweede taal.
Een wetsvoorstel, strekkende tot 

het invoeren van het Fransch in de 
lagere \7laamsche klassen, en het 
Vlaamsch in de lagere Waalsche 
klassen, werd neergelegd door de 
heeren De Winde en Winandy van 
Brussel en Verviers, Amelot en Mas
son van Audenaarde en Bergen, 
Cnudde en Htibin van Gent en Hoei.

Natuurlijk spekuleert men op de 
denationalisatie onzer Vlaamsche in
wijkelingen, opdat alleen de wret in 
Vlaanderen zou toegepast worden. 
Maar er zijn maar 20 handteekens 
noodig, die zal men wel vinden. De 
Walen zullen met de tweetaligheid

feplaagd worden tot ze huilen om bij 
‘rankrijk ingelijfd te worden.
«Après la guerre la Belgique sera 

latine ou ne sera plus». Na den oor

log zal België Latijnsch zijn of niet 
zijn, zei Maeterlinck in het circus te 
Milaan. Oqd-strijders en aktivisten 
hebben die ukase beantwoord! Nu 
pogen nog de hedendaagsche Leli- 
aarts ons volk te worgen in een listi
ger kneep. « Vlamingen, let ou uw 
saeck».

Voor de grijsaards.
Herinneren we, dat alle ouderlin

gen, die vôôr 1 April 65 jaar worden, 
dus vóór 1 April 1864 zijn geboren,' 
van nu af hun ouderdomspensioen 
mogen aanvragen. Immers, de be- 
lastingsontvangers moeten de vragen 
opnemen van. in den trimester vóór 
dien, waarin de ouderling den leeftijd 
van 65 jaar bereikt.

De aanvraag kan evenwel niet af
gehandeld, vooraleer de pensioen- 
kaart, met de noodige zegels, in de 
Lijfrentkas te Brussel zijn toegeko
men.

Het is daarom aan te raden, dat 
vrije verzekerden op voorhand hun 
stortingen gaan doen, en dat de ver- 
plicht-verzekerden den eersten Za
terdag van hun verjaringsmaand 
hunne kaart vragen aan hun patroon.

Een abonnent op ons blad aan
verven is een heel gezin winnen voor 
net Vlaamsch nationalisme.

Het Algemeen Blindenverbond van 
Vlaanderen.

Uit het Septembernummer van het 
ifficieel orgaan der Vlaamsche Blin
den, nemen wij volgenden passus 
)ver, die beter dan een lang artikel 
zegt wat onze blinden willen :

«De blinden vormen een klein ver
drukt volk midden het verdrukte 
Vlaamsche volk, zij voeren een zelf
den strijd ter verovering van hunne 
rechten als Vlaming, maar verzwaard 
door hun strijd als mensch. Midden 
hun volk strijden zij, buiten de on
rechtvaardige bejegening der Bel
gische wetten, nog tegen de voor- 
oordeelen van hun eigen volk, nog 
tegen ’t medelijdend volk, dat door 
zijn medelijden juist een misdaad be
gaat. Geen medelijden, m a a r  da 
den,  die een uiting geven aan ’t 
gevoel. Zij zijn menschen, kunste
naars, geeft hun de gelegenheid, be
zorg werk, dat zij geen medelijden 
noodig hebben». .

Maris Willem.

De militaire voorstellen.
De Belgische Senaat is nu aan de 

beurt om de militaire voorstellen te 
gespreken.

Senator de Brouckère (sociaal- 
demokraat)- was niet maisch voor de 
Belgische regeering in zijn betoog. 
Hij zeide o. m. dat de regeerings- 
voorstellen er geen van vrede, maar 
van oorlog zijn. Is ook zoo !

Krachtdadigheid geboden.
Onder dezen titel schrijft «De 

Standaard» van 28-10 het volgende:
«Van het oogenblik maakt de heer 

Janson gebruikt om van zijn ver
zet tegen de amnestieformuul der 
commissie te doen blijken. Daar was 
wel gezegd dat de ministers vrij zul
len zijn hun houding vast te stellen 
wanneer de kwestie in de Kamer 
komt. Die zou ook niet anders kun
nen tenzij de regeering woord ver
brak. Wonder is het nochtans, dat 
ze meende een poging te moeten 
doen om de formuul der kommissie 
te minimaliseeren, wanneer het toch 
verstaan was, dat die werd ingesteld 
om de regeering tot baken te ver
strekken.

«Wat wil de heer Jaspar? Gaat hij 
de aanmatiging der liberalen een vrij 
verloop laten? Wat zeggen onze 
Vlaamsche ministers? Gaan die tot 
in den teure herhalen dat dit geval 
toch geen krisis motiveeren kan om 
zoo de liberalen als het wrare tot 
steeds talrijker eischen te prikkelen? 
Het wordt tijd dat de posities klaar 
worden afgebakend, want het land 
slaat, niet zonder onrust, den toe
stand gade.

«Nooit zouden de Vlamingen be
grijpen, dat de formuul Van de Vij- 
vere zonder meer zou worden aan

vaard. Daar moet volledige amnestie 
bijkomen voor hen, die slechts voor 
een gering aantal jaren werden ge
straft. Die verdienen het in de ruim
ste mate. Zonder deze schikking 
ware er niets geregeld, niets opge
lost, geen vrede gesticht».

Tót daar «De Standaard». Boven
staande laat geen den minsten twij
fel over :

1. Ware amnestie komt er niet.
2. Er wordt vreeselijk gekuipt om 

de karikatuuramnestie te minimali
seeren.

Het laat geen den minsten twijfel 
dat, zelfs met de gebodene kracht
dadigheid van «De Standaard» dezes 
aanhangers in het parlement aan 
krachtdadigheid gebrek zullen heb
ben...

Een «Standaard»-autoriteit.
Telkens de «Gazet van Antwer

pen» tegen de Vlaamsche Nationalis
ten loskomt is de «Standaard» er ’s 
anderendaags bij om dit lagere 
school-proza over te nemen.

Daarbij vergeet de eerlijke con
frater der Jacqmainlaan den lezer in 
te lichten over het karakter van be
wuste gazet.

Voor enkele weken weigerde het 
één druppel inkt te verspillen aan de 
Ijzerbedevaart; thans schrijft het 
venijnig-bedoeld maar feitelijk on- 
noozel proza tegen de amnestie.

«Neen, het huidige en de komende 
geslachten dienen ingelicht over het 
schromelijk verraad dat die lieden 
pleegden tegenover hun land; die 
meestal uit eer- of geldzucht, hier 
het volk trachtten te demoraliseeren, 
terwijl aan1 gene zijde van den Ijzer 
enz., enz.».

Natuurlij|< wordt de zoogezegde 
publicatie van het archief van den 
Raad van Vlaanderen toegejuicht.

Waarom citeert «De Standaard» 
thans niet uit de «Gazet»? !

Een medewerker van 
«La Nation Belge».

De bladen melden ons dat bij zijn 
bezoek aan de eeuwige stad, kardi
naal Van Roey, aan het station ver
welkomd werd o. a. door F,. H. De 
Voghel.

Die vogel legt zijn eieren in de... 
Nation Belge.

De Nederlandsche boekenproductie
Het Nieuwsblad voor den Boek

handel bevat een overzicht van de 
Nederlandsche boekenproductie in
1927. Aan de toelichting ontleenen 
we het volgende :

In het jaar 1927 verschenen in Ne
derland 4825 en 1268 tijdschriften; 
in totaal : 6103. In het jaar 1926 be
droeg het aantal boeken 4822, het 
aantal tijdschriften 1225 en het to
taal dus 6047. In 1913, het laatste 
jaar voor den oorlog, bedroeg dit 
aantal 4451, in 1910 : 3276, in 1900: 
2889, boeken en tijdschriften samen. 
In ruim 25 jaren tijd is het aantal 
uitgaven dat in Nederland verschijnt 
dus meer dan verdubbeld.

Lucifer’s vader.
Johnny Walker, die de lucifertjes 

uitvond, werd te Stockton in Enge
land geboren, honderd jaren geleden.

Ter gelegenheid van dit eeuwfeest 
heeft ’n mensch-met-veel-vrijen-tijd 
uitgerekend dat, als met het dage- 
lijksch gebruik van iederen mensch 
op,vijf lucifertjes schat, er iederen 
minuut zes millioen stekjes aange
stoken worden.

Indien men al de lucifers, in één 
jaar gefabriceerd, het een na het an
dere legde, zou men -vier duizend 
keeren de reis om de wereld hebben 
gemaakt.

Op bezoek bij zijn meester.
De vertegenwoordiger van «Bel- 

ga» te Parijs verzekert dat de hertog 
en de hertogin van Brabant wel 
degelijk van plan zijn in het voorjaar 
een officieel bezoek aan Parijs te 
brengen.

Intusschen heeft het Belgisch Hof 
nog geen tijd gevonden om Noord- 
Nederland te danken om alles wat 
het voor onze vluchtelingen en ge
ïnterneerden heeft gedaan.



Ze zijn er nog ’ne keer 
mea daar !

Bij het naderen der Kamerver 
kiezingen komen dl; Staatskatholie 
ken telkens met hetzelfde deuntje 
voor de pinne:

«Wij zullen de volstrekte meerder
heid veroveren!»

Dat was weer eens ’t geval op een 
staatskatholiek kongres te Brugge, 
waar staatsminister Segers, de voor
zitter, uitriep:

«Als wij honderd duizend stemmen 
kunnen verplaatsen hebben wij de 
volstrekte meerderheid !»

Die brave man, al is hij staatska
tholiek, verfoeit de leugen niet, als 
ze in zijn kraam te pas komt. Immers 
ziehier de uitslagen:

Staatskatholieken (behoudsgezin- 
den en katholieke demokraten) :

778 duizend stemmen.
Andere partijen : 1 miljoen 200

duizend stemmen.
Zoodat de staatskatholieken niet 

honderdduizend doch op zijn minst 
TWEE HONDERD EN ELF DUI
ZEND stemmen zouden te verplaat
sen hebben !

Nog steeds het zoogenaamd 
archief.

De franskiljonsche kliek die de 
schifting, samenvatting en vertaling 
van de archiefstukken van den Raad 
van Vlaanderen op zich heeft geno
men beleeft niet zoo heel veel ple- 

. zier aan haar «wetenschappelijken» 
arbeid.

Zoo antwoordt de nochtans frans
kiljonsche socialistische senator de 
Brouckère op een door de uitgevers 
ingezonden stuk in de «Peuple» het 
volgende :

«De rechtschapenheid en de waar
de der «peterS» blijven hier buiten 
beschouw'ing en ik heb de persoon 
lijkheid van den heer Wullus niet 
aangeroerd. Maar ik heb gezegd’ en 
blijf er bij dat een samenvatting, 
evenals een vertaling, ten slatte al
tijd en on verin ijdelijker wijze een 
min of meer subjectieve voorstelling 
is, en dat het als gevaarlijk moet 
worden beschouwd — «>m geen har
der uitdrukking te gebruiken — te 
helpen om ze te doen verwarren met 
de teksten. Dat is sp'ijtig, dan vooral 
wanneer de vrijheid en de eer op 
het spel staan van mannen, wier fou
ten, ik niet behoef te verontschuldi
gen, om te vragen-dat men hen op 
menschwaardige wijze beha.ndele».

A ldus  w o rd t  de k a th o lie k e  eenheid  
h e rs te ld ... o f de v r ijh e id  v an  de k a th o 
lieke  V la am sch e  dem okraten»

BEi TIIIIJ

In het UexeUo-txmrmeit.
TecTen van liet Gezelle-Comiteit, 

welke zich speciaal bemoeien met het 
oprichten van het gedenkteeken, ver
gaderden Maandag te Brugge om de 
twee ontwerpen — het èene van 
beeldhouwer Lagae, het andere van 
beeldhouwer Jespers- — in oogen- 
schouw te nemen.. Niet een werd 
goedgekeurd. ' Beide mededingers 
werden aangezocht over een maand 
een gewijzigd ontwerp voor te stel
len.

Door de Boekencommissie werden 
de heeren Baur, Alossery en Wal- 
grave aangezocht samen' met den 
heer loussaint de jubileum-uitgavg 
van Guido Gezellens ïv-erk te bezor
gen in overleg met üe rechthebbende 
erfgenamen.
------ ___________________________

V. O. S.’SEN, OPGEPAST !
We hebben al een vracht oud-strij- 

dersbonden, doch dat is niet genoeg. 
Daarbij worden sedert eenigen tijd 
vriendenkringen van oud-strijders, 
behoorende tot de zelfde regimenten, 
opgericht of tien jaar later !

Ä1 die nieuwbakken vriendenkrin
gen zullen, op initiatief van den 
Vriendenkring van het 9e linieregi- 
ment, in een «Légion Beige 1914- 
1918» worden saamgebracht.

«L’Express» van Luik schrijft in 
verband daarmede het volgende :

«In die «Légion Nationale» zqü 
inrichting zuiver militair zijn, ert de 
afdeelingen zouden peletons, k r^pa . 
gnies en regimenten vormen, onder 
bevel van de verdiensteli’V.sçfe offi
cieren en soldaten.

Het doel v&n die, «légion» zou jrfjn 
een woordje in d€ ^feken van bet land 
te *e£gen

E r bom t geen amnestie.

D e V laalnsche katholieke m inisters hebben het hotjfd w öer w at dieper 

in  den schoot gelegd en de leiders van den katholieken V lanmschen K a 

m ergroep zullen hun voorbeeld volgen.

D e Vlaamsch-heters staan achter de fo rm uu l van feen aan  de lichten 

van het Standaard-m inimalisme, n. 1. M. Van de V ijvere.

D a t  Janson, de Vlaamsch-hater over de amnesiie'kwestie akkoord 

gaat ratet Van de V ijvere is een veroordeeling voor de: se.

Z it es- dan geen ons eergevoel meer in de beloftenvterbrekende volks

vertegenwoordigers en m inisters van den K atho lieken V laamschen K a 

mergroep ?

Kerkelijk nieuws

KEBKELIJKE KALENDER

4. November,
^kwartier.

5 M. HH. Relikwiën.
6 D. van de octaaf.
7 W. H. Willibrordus*
8 D.- Octaafdag van Allerheiligen.
9 V. Kerkwijding van St Salvator 

te Rome.
10 Z. H. Andreass Avellini.

Het zou werkdadig« politiek November ingediend worden 
doen.

En, in geval van nood — ’men ver
bergt het niet — zou die «Légion» de 
rol van de «Union Civique» spelen».

Het Waalsche blad waarschuwt 
met reden de oud-strijders tegen de 
kerels, die niets meer of niets minder 
dan... fascistengroepen willen vor
men.

Het spreekt van zelf dat de VI.
Oud-strijders. zfr niet aan mee zullen 
doen.

S T A D S N IE U W S

Kieafonds.

We doen een dringer.B beroep op 
al onze vrienden. De kiesstrijd zal 
gek! kosten. Wekelijks moet eenieder 
een penning junnen rjans ons fonds. 
De bus staat nevens <ien toog in ’t 
Vlaamsch Huis.

Vakverbond.

Het tooneelfeest’ terê voordeele on
zer stakers in, Fransch-Noorden is 
prachtig gesla^gdi De feestzaal was 
bomvol gelontipen, En de spelers wer
den wavm toegejuicht.

Het stukje «Vrij» was boeiend en 
de sr,elei":-. verdienden ee tiieders hulde 
De aanspraken over de staking wer
den n.iet spannende aandacht aan- 
hoor<\ en de houding van ’t VI. Nat. 
Vakverbond geestdriftig toegejuicht.

'Het stukje «De Schouwveger en 
zij'u liefje» bracht de lachspieren in 
.geweldige werking. Kortom 't was 
een schoon feestje, een aangenatfien 
avond.

Oprechten dank aan de aanwezigen 
aan de muzikanten en in ’t bijzonder 
aan de Thieltsche spelers.

Kiezerslijst.

De. klachten mogen slechts tot 20 
’t

Schijnt dat er hier en daar toch na
men ontbreken. Dat onze vrienden 
een nazicht. niet ver waarloozen. En 
seffens ! Want na 20 November zal 
klagen niet meer helpen. Opgepast 
dus !

St Crispijn.
Maandag is het 'de feestdag der 

schoenmakers. De vereetiiging roept 
al hare leden op. Het aangename is

bij het nuttige gevoegd, ’t Feest be
gint met een optocht naar de îi. Mis. 
Daarna feestvergadering ca een 
dansje onder ons, Sebwen-riakefs' 
aiWt-^^TTé^thartelijk maar deftig. 
Op die wijze hebt ge er deugd van en 
’s anderendaags, moet het u i iet be
rouwen, noch ge moet er niet • be
schaamd over zijn.

’t Vlaamsch Huis zal zijn deuren 
rek-wijd open zetten !

de beste hoedanigheid zijn. En noch 
tans! Veel actionarissen van de 
maatschappij zijn nog geen klient 
van onzen uitvoer. Waarom dan? 
Allo, actionarissen, zorgt eens dat 
den beheerraad over u niet meer te 
klagen heeft. ,

Ons St Nikïaasfeest.

St

W ie  doet er mee ?

Eenige vrienden gingen e: wed
strijd aan voor ’t winnen van abon
nementen "op «D e M a n d e i  ga 1 m»

Wie doet er nog mee ?
In den .laatsten tijd werden vele 

nieuwe lezers gewonnen.
Nationalisten denkt er op, de pers 

is ons sterkste ŵ apen. En ’t is dat 
wapen dat we moeten aanwenden. 
Een vriend abonneeren is hem VI. 
Nationalist maken.

Ziekenbond.

Deze maand werden weerom veel 
nieuwe leden bijgewonnen. Nog een 
jaar hard werken en propageeren en 
dan is onze bond de sterkste, zieken
bond van ’t heele arrondissement. 
Wij kunnen daartoe komen. En als 
we kunnen, we moeten !

Pensioen.

De ouderlingen die in den eersten 
trimester van 1929 65 jaar worden, 
mogen van nu reeds hun pensioen 
aanvragen. Doch in de bureelen te 
Brussel kent men geen pensioen toe 
zonder dat de stortingen in regel zijn. 
Men stelt zich in regel, door op voor
hand te storten. Komt /daarvoor naar 
’t bureel in ’t Vlaamsch Huis.

De leden geboren in Oktober, vra
gen hun stortingskaart aan hun pa
troon en brengen deze seffens naar 
het bureel.

K ath . VI. Nat. Verbond.

Binnen kort belangrijke algemeene 
vergadering. Het bestuur dringt nu 
reeds aan opdat niemand zoude af
wezig zijn, want kranige voorstellen 
zullen ter aanvaarding aangeboden 
worden.

S. M . VI. Huis.
Bieruitvoer. — De bediening is 

thans zeer regelmatig en al onze 
klanten getuigen dat onze waren van

Zooals voorgaande jaren zal 
Klaas voorzeker weerom naar _ 
Vlaamsch Huis komen, om de klein 
tjes van onze actionarissen te groe 
ten en welgezind te maken.

St Klaas doet van nu reeds een be 
roep. op al wie kan, om hem daarin te 
helpen. Den hemel is hooge.en verre 
en voor die lange reis kan St Klaa: 
zich moeilijk overïaan. Ook word 
zijnen ezel tamelijk oud, zoodat de 
genen die langs andere wegen iets 
naar ‘t VI. Huis brengen op voor
hand hemélschen dank genieten.

Davidsfonds.

Eigen Leven. — Donderdag 8 No
vember te 7 uur voordracht door heer 
De Vleeschoüwer, schoolopziener 
over een onderwerp uit de Vlaam 
sche geschiedenis : Robrecht de Fries 
e» zijn verzet tegen de romaniseering 
van Vlaanderen.

Alwie de voordracht van zelfden 
spreker over «Zannekin» heeft ge 
hoord zal niet willen nalaten deze 
voordracht bij te wonen. Het is de 
moeite waard.

D iam anten bruiloftsfeest.

De feestelijkheden ter huldiging
van de echtgenooten Coucke-Ney- 
rinck zijn welgelukt van stapel ge- 
loopen.

In de omgeving van het huis der 
ouderlingen waren de straten feeste 
lijk uitgedoscht. De huizen bevlagd 
en versierd en boven de deuren hin
gen overal feestgedichten waarin 
ernst en luim malkander afwisselden 
Jammer dat het weder in de voor
middag tegenviel doch desondanks 
was veel volk op de been. ’s Namid 
dags was hetzelfde en ’s avonds was 
er in heel den omtrek verlichting, die 
een geestige stemming begunstigde

Aan de echtgenooten Couck-Ney- 
rinck wenscht «De Mandelgalm» nog 
lange jaren goede gezondheid.

H eer Gerad C lement en Fam ilie

Ju ffr . E n ’.elie Borst 
bedanken vrienden en kennissen voor 
de b lijken van genegenheid en deel 
nem ing in  den rouw  die hen kom t te 
treffen. _

Praters.

Oe leiders der christene w erklieden  
organisaties verdedigen hun houding In 
i i get wet.

D  i is n a tu u rlijk . 0 e  g roo is ’e mis 
r tracht z ijn  bandel w ijze  te ver

dedigen of schoor te praten . M  ar hier 
A ordt het gedaan op 7i erb arm elijke  
wij?;-, ’ t Schijnt alsof hei zou zijn  om  
.net hun volgelingen te la c h e r . ’t Ge- 
baz' ! dezer lakeien is overbodig .

Dw kw estie  s te lt haar a 'du s :
D e christene leiders hebben 10 ja a r  

n één, zesm aandendierst beloofd.
A an de V lam ingen eigen legeraidee- 

k u  ea beloofd, zich uitgegeven als de 
g 'e 1 e , ja  de eeclge anti-n  i i t v i s Jen. Nu  
nebb e- ze kans gekregen die  beloften  
te verw e ze /iU j*e2 en e hebben bewezen  
dat zo z ijn  : groote leugenaars, volks- 
b xhi?gers, onzelfstandige mensf hea die 
■undelen op com m ando van libéralisée  
rende ira n s k i’jonscöe reactionairs. D oor 
•Tun hou lin g  k n jg t V laanderen : groo  
tere m iü  a ^ e  lasser, geen zes, rnaa» 
veertien m aanden cfienst, dri ? teru^rce  
pingen van 2 e ri 6 w eken , w o rd t h t t 
v'laamscbe vol ' het kanonvleesch van 
Fransch m i i t  risine en im p-eridism e. 
in d n eerstkomer-den ooslog, zu lle f 
on e jongens door de schuld van die 
k: echten mogen sneuvelen aan de zijde  

an Senegalezen en C ongolezen.
En ’t ergste d a a rv -n , dat die leiders  

d rvan  ook b w  .ct z ijn . D a! ze de 
loo-to  van hun m isdaad kunnen schat

ten. L  - s « D -ï Vo lksm acht * van l n 
O kto b e r, w aa iin  zij >:elf, de slechtheid  
van d huid ige m ilita ire  w et beschrijven  
eo v o o is p ;lien  al de o n h e ile r, d ie  door 
hst stem m en van dte w et o ver ons 

o’ k z u lle i  kom en.
H u ich e laars ! V o iks tn d d e g ers  ! La* 

keien !

wèat het ai.

W e  vernem en a â l A lo is Van de 
V ijve re  den kiesstrijd ingezet heeft. 
Voor die gelegenheid is hij c-ens tot in 
zijn  a tfo n d is s ïin  nt gekom en. H ij is te J

R< y-?  nd <?n vc o r de boe
ren van die gem eente heeft h ij gespro- 
- sn o ver de landpacht en de w ijze  
iv a a r 'p M j en andere staatskatholieken  
de :« , ; t n  in doeker heeft gedraaid .

't L  toch aard ig  dat A lo is  zu lke  b£- 
langïiike vergadering  r ie t  in de b ij- 
• oEders'e plaatsen van l i jn  a.rrondisse- 
ms! t hcudt. H ad  b b. v . n aar Iseghem  
Ktkon eii, de G ild; . aa l s^ond ten zijnen  
3i r-ste en n. kon d r ook spreken over 
d -n  xesmaanderdit :,st en o ver het be- 
la- g rijk  kolon iaal vert la g , d a t z ijn  col 
If'tS Sap zoo m eesterlijk  voordroeg.

O f io u  die fe lle  ja n  benauw d hebben ? 
Aaspt ja  ! A lois w eet w el da t h ij h ier 

kn ch?en heeft d e voor hem de vuile  
do ksfcers wasgel en 1 

F el u m aar gerust A lois I G e zu lt n ie t 
moeten w ten om de verdeeldheid 200- 
n s i  1925 A le w a e r i za l op uw  lijste  
staan. En m et de derde plaats za l b ij w el 
«o u n t  z ijn .

En ais er w eerom  een vergaderingske  
p ! r  ••: hee it om de zaak te regelen, 
m oof t ge w el honderd m aal w egbltjyen  
en de gaaien te b linken zetten , ’ t Z a l 
nog goed zijn . M a a r  ge w eet h e t al 
zeker ?

Sociale Syndikale

K R O  N IJ K
De staking in Fransch-Noorden

H e t getal stakers neem t a f. In  H a i-  
lu ia, R o cck , Busbeke en W e rv ik  z ijn
h Ie w erkl eden toch nog in staking en  
h  e rs c h ille n d e d e ïe r plaatsen schijnen  
:e w erk lieden niet ïiu n e n s  zone ; \e r *  
v u i in g  naar ’t w erk  te gaan .
. Z ij betreuren de ftouding der k îistene  

socialistische vakbonden, die den 
i'C'n n ie t a fkeu ren , en nletteger staande  

•j patroons e lke onderhandeHng w eige- 
cn en v la k w e g  v e ik la re n , een vraag  

na r looosverhooging n iet eens in  over- 
efcing te kunnen nem en, hun leden  

toe: aanm anen aan ’t w erk  te b lijv e n  
)f terug  te keeren.

De kom m unisïen m sken van  de gele» 
j, nheid gebru ik  om hun- gedachten te  
v’erspreiden. Z ij z ijn  ais de haaien die  
u t zucht n aar lijk e n , het schip volgen  

n trachten ve id er te stuw en.

Bij de Textielbewerkers uit 
de streek.

D e loonkw estie  staat bij de w erkers  
«s de orde van den dag. En inderdasd  

i t w ord t w e rk e lijk  tijd  dat er aan de 
loonen verbeterin g  gebracht w ord t. D e  
textie lbew erkers z ij zeker deste rksten  
;e( rgan iseerd . M in im u m  85 t. b . z ijn  
tid van een vakbo nd , en voor som m ige  
plaatsen zal dat w ei 95  t. h . z ijn . Des
niettegenstaande z ijn  hunne loonen de 
laagste gew orden. Eh nochiai;s het 
bedrijf schijn t zeer w instgevend.

H et V laam sch N atio n aa l V akverbo nd  
richtte deze w eek een c ircu la ire  to t al 
de tex tie lb ew eikers  van den om trek, 
is a r in  die toestand besproken w o rd t.

FILATURE. ■— D e laatste verheo- 
ging van 5 t .  h. w erd n iet toegepast. 
O nze vereenig ing  is o m n id d e liijk  opge
treden en nu n beloofde d.ie kw estie  bij 
de volgende betaling  in r tg e l te stellen .

Een w erkm an smid w erd  er doorge
zonden. D a t fe it h e tft bij het personeel 
ontevredenheid gew ekt, zoodat m oei
lijkheden zouden kunnen volgen.

Bij de schoenmakers

D e  laatste verhooging van 5 t. h. 
werd algem een toegepast. Slechts een 
uitzondering  werd gem aakt op ’n be
paalde firm a  voor de stlksters thu isw er
kers. D e zaak kreeg reeds een oplossing.

Ter dezer gelegenheid v e s t e n  w e d e  
aandacht .der stlksters op de noodzake
lijkheid  der v e re e n ig irg . Inderdaad Î 
Oe gedurige vern ieu w in g  de i m edellen  
m aakt he-t opm aken van v ste onbe
weegbare tarieven  erm oge; , f . V an  die 
gelegenheid w o rd t door som m ige pa 
troons gebru ik  g em aakt o langs dieu  
weg loonsverm indering t o ie  p assie  
of de ve iho og ing  voor levensduurte ta 
weerhoudeu. D e  stiks -  > h e l  
halve, m eer da. v/ s n d .,^ , d~ vcr- 
eeniging no dig en aocfctLijs* zij s ch ij
nen w el de grootste onverschilligen.

H e t aanta l onvereenigden bedraagt 
horderden.

W e  zetten al onze leden aan ’n b ij
zondere jacht te m aken op de onver- 
eecigde stiksters, w an t z ij dreigen des 
stiel te bederven.

DeVlasbewerker «

Z ij m ogen nog a ltijd  u itk ijken  n aar  
de verhooging d ie  er v o lg e rs  de oude  
overeenkom st moet kom en. En nochtans



G. 8 .' scbresf in De Tijd fd in Dc 
Volksmacht di< die o-e»ecnkomst her
steld was.

Wie neeft G. 8 . clan voor den a p 
gehouden ?

Intusschen word n ook de loonen 
van de vlassers van de laagste ! ?

E« let er maar op ! 't Za! weeröm de 
schuld zijy der nationallster.', niesten 
staande de duizende vlasbewerkers lid 
zijn van het c >risten synalkaat.

A m n e s t ie
b n i;  îigene o«z

We knippen uit een 
Adv. H. Plaacquaert :

pc!i rijven van

B ' g i j p i i j k
Volks-
r on/Q

Da kro'ifjkschrij -'er vah De 
rnaent is kwaad omdat wij hi 
eigene vakvereeniging hebben gesticht. 
De joagen bad voorspeld dat ze skchis 
enkele weken tiina bestaan, 'at /e de 
beloofde vergoedingen niet gin?: uitkee- 
r e i . . .  En zie ’t is dïie jaren, en o n 
danks de leugens en den laster van dien  
schrijver teilen w e cage :oeg 800 leden 
ea we hebben reeds in een 12 tal plaa;- 
sen van ons arrondissement afdeelingen.

Wat amnestie aangaat, ik geloof 
dat er iets van komt. Onze burger
rechten zal men ons natuurlijk niet 
geven; men is térbang dat Borms en 
ook anderen (laat ons zeggen en ook 
Plancquaert, nota van de Redaktie), 
in de Kamers zouden komen en de 
zaken een wat ernstiger karakter 
zouden nemen. Dat vreezen vooral 
Van Cauwelaert, Vandevijvere en 
hunnen aanhang die zoo op de 
Vlaamsche kwestie leven. Zij mag 
dus niet opgelost worden ; alle vijf of 
zes jaren een beetje en zoo zal het 
wel duren zöo iang zij leven. Zulkeri Is begrijpelijk, dat de jon»va br-- 

1 eurt, dat we niet vilden loepen s.;U menschen noem ik vruchtgebruiker 
den leiband van zijn bazen. der Vlaamsche kwestie even als zi

niet voor God leven maar van God 
bij middel der godsdienstige kwestie.

En verder :
Katholieken zijn niet te vertrou

wen. Ten eerste zij hébben no«it een 
volk gered doch vele kapot gemaakt. 
Ten tweede, als zij nog' schijnen iets 
te doen zijn ze altijd bereid zich over 
te geven en duiken dan huijne lafheid 
en winstbejag' onder het voorwend : 
sei : 't is voor den godsdienst.

25 Oktober 1928.
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De Blauwe * Kiel
Wijze : t’en souviens tu.

I.
’k W as nog een knaap  en vrij van a lle  toi gen , 
Verzot op ’t sp e i, in k lucht en poetsen ste rk , 
W anneer tot m il op zekeren go ed m  morgen 
Mijn vader .sprak : kom , jongen  m eê aan 't w erk . 
Ik w orde ai oud en voe! m ijn kracht begeven , 
W ees v lijt ig  k ind , en le e r  a lra s  uw  s tie l,
Zoo kunt ge mij en m oeder hu'p? geven : ) b j.
Kom, jongen  m eê, d aar i s ’nen b lauw en k ie l. )

H .
'k  vo lgde dr'>ef, doch zonder tegenspraken ,
En w eenend g in g  ik  vaders w erkp laats in  ;
Doch spo ed ig  w as m ijn k indersm art gew eken  
En zbng ik  ook een lied  jen  b lij van zin ,
Bij d a aa lijk s  w erk  w ierd  mij het leven lu stig , 
EëTTnieuwe zon rees  op in m ijne z ie l,
Er. noo it voorheen w as  mijn gem oed zoo rustig  
Al droeg ik  m aar nen sim pelen  b lauw en k ie l. (b is 

I I I
W el is  e r  som s een aan ta i k a le  heeren 
Dar op mijn k ie l veracht’i p  nederziet ;
Toch kan men mij daarover n iet veineêren  
En ’k g a  voor hen u it m ijnen w eg toch n iet.
'k  Ben n ed er ig  a ls  a lle  w erkm anszonen ,
M aar eerloosheid  w;<s nooit in m ijne z ie l,
En 'k  m a;; aan  elk m|jn aangez ich te tounen, )
Al d raag  ik s lech ts  ’nen sim pelen  b lauw en k ie l)b!?

U i l
De V laam sche vreugd d ie  ben ik  n im m er m oede, 
De V laam sche klucht d ie  heb ik  steeds ter hand ; 
Mijn hart * k lopt v o ar ’t schoon en voor het goede 
Ik kn iel voor ü o d  en ik bem in MIJN land .
Doch w aag t h ier ooit een vreem deling  te komen 
D vrijheidszucht ontvlam t in  m ijne z ie l ; - 
De w erkm an za l geen overheerscher schrom en, 
E ’!'„ trd ; *i n op niet mijne Mauwen k ie l. (b is

D e n k t  a a n  h e t  

J £ l e s f o n d s

Wetgevende verkiezingen voor 1929.

Aanstaande jâar op 4 Zondag van Mei, 
wetgevende verkiezingen en op 1 Juni 
daaropvolgende provinciale verkiezin
gen.

Om kiezer te zijn moet ge :

1. Van Belgische nationaliteit zijn
(voorloopig nog !) ;

2. Ten minste 21 jaar oud zijn op
1 Mei 1929; F

3. Van 1 Januari tot 1 Juli 1928 in
de gemeente verblijven waar ge kie
zer zijt !

Vlaamsche vrienden, verzekert u of 
gij'op de kiezerslijsten staat!

Wendt u daarvoor tot de VI. Nat. 
hoofdmannen uwer gemeente.

Reklamaties indienen bij het sche
pencollege ten laatste op 22 Novem
ber 1928.

Denkt N S

overal aan het

P E O T O I D S
i

Overtreffen a l le ]  a n d e r «  zwarts pilleken« tegen den hoest !

Z IJ  KOSTEN „ENKEL 4 ,50  FRANK ! 

U W  APOTHEKER HEEFT ER !
P e c to ïd s  geven  U  v o o r td u re n d  een k la re  st. cn, 

een fr i s ? - 1 j r a o n i ,  een a a n g e n a m e  a d e m

Z O R G  D A T  G i j  A L T IJ D  U W  D O O S  O P  Z A K  H E B T

De schoonste k in d e r s . . . .

■■■■■■■MWWiwBriif Mi.imniiwr''

z ijn  deze d ie  d a g e lijk s
g epo ederd  w o rd e n  m et

i  U L C I 0  E P 0 S I E E
T e kooo p  in  a lle  goede Apotheken.

DE DOOS 2,00 FR.

Laat uwe Geldzaken  
verzorgen  door de

Fondsenbank
N aam looze Vennootsehap 

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

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

ifj&anksa: ntunrpsn & üoririjH
Agentschappen :

Brugge, Grombeke, Poperinghe, 
Harelbeke, . Mosskrom, Thielt.

Fondsenbank m aakt deel uit ï 
van de groep Fondsenbank-' 

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

B iJH U lS  T E  IS E O H E M  
R O E S E L A E R E S TR A A T, 28

MLIEZIEKEBOl «S6ELMS
W IIM U  HUIS

V e rzekert tegen

ISEGHEM

Z iek te  
Invaliditeit 
X -atra len  
O p erer3 tie  
G eboorte  
Stérfte

Ea telt rae-i3 au er dm  2003 leden 
W E E S  OOK VOORUITZIENDE ! -

ZANNEKIN
DUBBEL BLOND BIER]
gezond, kloek natuurlijk

B ro u w e r ij S t £iouis

L. VERLEHBE LOO
A ilsenveïkoop  voor Iseghem  en om liggende :

S M. VLAAMSCH HUIS, ISEGHEM

Allergunstigste prijzen voor 
herbergiers en koffiehuizen

N sringdesnsrs, zoekt uw profijt;!'!

aandacM ig  !
V oo ' uw e el»ktriS8he in rich tingen  van drijfkracht, 

verlich ting , verw arm ing, b e llen , telefoon en 
rad io in ste liingen , w endt u tot ’t huis

HENRI SIM OEN S-SCH ACH T
HONDSTRAAT, 14 ISEGHEM

Aankoop, verkoop en huur van 
nimwe en okasie motors.

Alle h srste llin gsn  Spoed ige u itvoering
I lich tingen  en beschrijv ingen  zonder verb inten is 

V oordeelige prijzen

msïoevend m
Mannen en V rouw en een1 
loonend hu isw erk  w ordt 
U aangeboden  op de g e 
w aarbo rgd e b reim ach ine 
L ’ECLAIR, m et gebre- 
veteerd v an is tu r  voor 
a lle  fan tasie  in fijn en 
grof. LECLAIR geeft 
het p rach tigste  w erk  en 
de grootste voortb rengst. 
WcrK "er^ekM t W in ter 
en Zom er, m ît  of zonüei 

3* . con tract aan  24 tot 42 fr. 
de dozijn  t 

|2|S5® w en ko usen1
verzorgde a a r le e r io g .

de dozijn  man of vrou- 
ujontninnn ' Kostelooze

Vraagt gratis geïllu

streerde kataloog.
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SPUOETEU
verdw ijnen  gew aarbo rgd  door

Crème Splendid
Prijs 12 fr.

Te koöp in alle apotheken.
Apotheek LALEMAN ie Iseghem.

Schoenmagazijn
8. ifaadsriËerghs - Baan̂ ols
M arkts! raat 17 , ISEGHEM

Groote keus van mans-en vrou * schoenen 
30 t. b. goedkooper da;: de kor kurende. 

__ •

Ook verkrijgba -r aan de voordeelloste 
prijzen : kinderscho-:-^ , pv toff ‘ia,
schoenkicem der hi-ste merke«.

D w e i's , borstels, zeem vellen , sponsen 
en a ile  kuischg- rsef.

H a t huis gelast zich m et Herstellingen.

PIARIS
B. Van Hyfte

Q s 't ,  NÊdérkoutSi*! 3 2  S e n t
(dicht bij h^t Paleis van Justitie) •

EINDE BADSEIZOEN
Nieuwe planos, slechts eenige maanden 

Ia "uur gefeest, met ̂ rooten «fsifsg. 
te koop.

E € 1 E 1 A
huid u its lag , roode v lekken , jeukisgen, 
springende handen, h aarw o rm  bij' kinde
ren , genezen d oo r bet gebruik vanCadeline-zeep

T e  koop in a lle  apotheken. 

ISEGHEM : A potheek L A L E M A N .

?
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W aarom  hoesten al* BORSTPILLEN LALEMAN 
U ra d ic a a l genezen ?

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

W aarom  uw e kinderen niet vrijw aren  teeen  borst
ziekten a ls  DROSELS BORSTBALSEM 
der apotheek Laleman d aartoe de g e 
sch ikte m iddel is  ?

W aarom  zelf ziele of zuchtig zijn a ls  U ter apotheek 
Laleman a lle s  kunt verkrijgen  om U gé- 
zond te m aken ?

DUS VOOR ALLES NAAR DE

flpoiiiesH Florent laleman
Qroots Markt, 15 Issghsm

Men draagt ten huize Telefoon 63

VOOR uw

Schilder" & Behangpapier
WENDT U TOT HET HUIS

J .  L E FEU EÜ E-H U V SER TR O YT
R o e s e la e re s tr a a t , 1 6 8 , Is e g h e m

Magazijn van kleuren en vernissm. 

Groote keus van sponsen an zeemvellen, 
matten, tapijten, traploopers en karpetten

Trouws bediening Lege prijzen

L et w e i op het n ieu w  adfes der

APOTHOT LALEMAN
’i is nu oo c'en 'hoek van de M a rk t  
en K asteehire»e, rechtover het 
oud huls.

B ijz'-nd  'r  aanbev- Jen voor het 
h r - M *  • der recepten van de H H . 
Geneesheeren.



N a a r  e e n  g e z o n d e r  le v e n

d o o r  e e n  b e t e r e  v o e d in g
Van voedsel tot eigen Vleesch

De spijverteringsbuis, beginnende 
aan den mond en eindigende met den 
aars is het rechtstreeksche orgaan 
dat de voedsels ontvangt. Een rappe 
kijk leert ons de volgende vormin
gen in de buis ; de mond, de keel, de 
slokdarm, de maag, de dunne- en 
dikke darm, en de aars. Bekijk even 
de ingewanden van een dier, b.v. 
van een zwijn en ge kunt er u een 
betrekkelijk gedacht van geven. De 
slokdarm berust nog in de borst
holte, maag en darmen vullen de 
buik.

Die verteringsbuis is de ononder
broken voerweg van mond tot aars : 
een lange losse gummislang zou 
men kunnen langs den mond in
brengen om sloksgewijs ze te doen 
slieren door onze meterslange dar
men en vast te grijpen aan de aars.

Doch nevens die rol van voerweg 
het maag-darmstelsel een veel bree- 
dere beteekenis. Als we ruwe wor
tels eten, hoe komen de voedende 
elementen er in vervat ten nutte van 
ons bloed en eigen weefsel?

De darm dus zal moeten de vaste 
voedsels verkleinen, verdunnen, de 
schadelijke bestanddeelen wegrui
men en enkel door de wand laten 
glippen wat geëigend is aan ons 
bloed, wat dus opneembaar is.

Dat is de voorname rol, éénig 
werk van ons maag-darmstelsel, zoo 
als onze laboratoriumhand het niet 
doen kan.

Zoo heeft de natuur onze darmen 
voorzien van geijkte sapkliertjes, 
mesterlijk ingewrocht in de dui
zend en een plooitjes van ons los- 
wandige darmen en ruwbekleede 
maag. Zoo zijn er verder vele aan- 
hangselklieren, uitstulpingen van 
het spijsverteringskanaal, die als 
vlijtige werkhuizen de noodige ver- 
teringssappen of fermenten leveren 
als onze darmen opgepropt worden 
door de vaste voedsels.

In den mond reeds loozen drie 
speekselkliertjes uit die door hun 
oplossend vocht dadelijk de spijzen 
aantasten die we aan 't knauwen 
zijn.

Seffens staan we hier voor een 
niet te onderschatten verschijnsel 
dat zich in den mond afspeelt. Alle 
koolhydraten, dat zijn de meelstof
fen, ' waaronder we voornamelijk 
brood en vruchten hebben genoemd, 
ondergaan er een afbrekingsverloop, 
een uiteensplitsing van hun vast be
standdeel, een werk dat veel ge
spaard is voor maag en darmen als 
we het voldoende trachten door te 
voeren.

Vlaamsche menschen, het kauwen 
en herkauwen der spijzen in onzen 
mond berust in onzen eigen wil. 
Maag en darmen gehoorzamen ons 
niet meer. Daarom zooveel mogelijk 
alle voedsel, zelfs soep, een tijdje 
te laten verwijlen in den mond op

dat het knauwsgewijs doordrenkt 
worde van het speekselferment. Zie
ke magen worden soms zeer ver- 
verholpen door traag en goed bij
tend te eten. Doch is het niet veel 
beter een zieke maag te voorko
men?

Breeder nog strekt de rol van de 
mondkneding. Ze geeft voldoening 
aan onzen smaak, hetgeen we ook 
mogen veredelen. Een slokker heeft 
geen ware goesting. Voedsels waar
in vele onzer menschen geen smaak 
vinden kunnen langzamerhand als 
blijgeestige voedsels genut worden 
als we ze maar weten goed op te 
nemen. In rauwe vruchten, tot ra
pen en wortels toe, steekt een 
smaaklust als we eenmaal dit zin
tuig hebben gekweekt. En dan mo
gen we u geluk wenschen, Vlaam
sche menschen, als ge in onze goede 
natuurvruchten beste vriendinnetjes 
hebt gevonden.

Vleesch- en vetstoffen worden 
enkel doof de mondkauwing, voor 
zoover onze wetenskunde het onder
zocht, in hun massa verkleind 'doch 
niet in hun bestanddeel versplinstert

Dat is het werk van maag en 
darm. De maag die miljarden zuur- 
afscheidende kliertjes heeft om de 
eiwitstoffen, waaronder we typisch 
het vleesch noemden, deels te split
sen. Het is ook in de maag dat de 
melk in klontertjes wordt bewerkt 
om verder opgenomen te worden.

Zonder maag kan men ook leven. 
Doch dan zal die mensch de vleesch- 
rijke bestanddeelen behoeven groo
telijks te schrappen in zijn spijs- 
rooster. Dat leert ons dat, willen 
we onze maag goed in haar functie 
behouden, we ze niet mogen over
lasten met een voeding^die te rijk 
is aan allerhande vleeschbereidingen 
die de uitstalramen der «charcuterie- 
en» toonen. Eten we traagzaam, 
regelmatig, zoodat onze maagwand 
tijd hebbe te rusten binst de uren 
van niet-eten, nutten we het voed
sel met vreugde en kalmte. Blij
moedigheid, gepaard met eene 
goede reukprikkel voor de maaltij
den zet reeds de maagafscheiding 
aan vooraleer de spijzen de maag 
genaken.

Het is in het begin van den dun
nen darm dat de voleinding ge
schiedt in het verwerken van de 
spijsbrei. Hier wedijveren twee 
groote klieren, de lever en al- 
vleeschklier. Met den darmwand er
bij, doorspekt van oneindig veel 
kleine kliertjes, is het arsenaal vol
ledig. Die dunne darmaktiviteit zal 
aan ons bloed, dat zoo rijkelijk 
vloeit in de wanden van den darmen 
het nuttige leveren vervat in de 
voedselbrei.

Dat is een zeer merkwaardig 
werk: wat goed is voor ons bloed 
laat de darmwand door, wat vreemd 
er aan is, weerhoudt hij. De massa 
die weerhouden wordt, vormt den

drek die door de wormsgewijze be
weging van den darm naar buiten
wordt gedreven. Onderweg ge
schiedt nog immer een uitlezing van 
’t goede voor ons bloed.

De geneesheer, soms in het be
kijken van de uitwerpselen, kan 
zien of de maag-darmaktiviteit vol
doende was. Vindt hij er nog onaf
gewerkte voedseldeeltjes in, dat be
tuigt van een schending aan het 
stelsel.

De dagelijksche stoelgang is 
hoogst gewenscht. Anders leidt ver
stopping tot darmrottingsverschijn- 
selen die vele giften aan het lichaam 
afgeven. Onze toekomende bijdrage 
voor: «Het Vlaamsche Kruis» zal 
de beste voorwaarden bespreken tot 
een goede maagdarmaktie.

• * ■

In de bloedvaten, die als ’t ware 
een net vormen rond de darmen 
zijn dus de nuttige voedingsbestand- 
deelen binnen gedrongen. Thans be
gint he-t werk van den bloedsom
loop. Sommige voedende elementen 
worden rechtstreeks tot onze weef
sels gevoerd, andere ondergaan in 
den lever de noodige bewerkingen. 
Onze darm is de afbreker geweest 
van het groote dat onze voedsels 
zijn. De steentjes worden thans 
vervoerd en door eigen kracht gaan 
nu onze cellen terug een nieuw 
weefselgebouw oprichten. Uit dier
lijk- en plantaardig voedsel wordt 
dus ons eigen vleesch getrokken.

Onder dat eigen vleesch verstaan 
we alle onze edele weefsels, als 
hersen-hartweefsel, als ons maag- 
darmweefsel.

Als dit laatste b. v. geschaad is 
door misvoeding, verzwakt is door 
jarenlange ontoereikendheid van 
opbouwende weefselstoffen, kan het 
gebeuren dat het geen voldoende 
barreel of schut meer vormt en zoo 
vreemdsoortige elementen uit de 
spijsbrei tot ons bloed toelaat. Ver
der kunnen dan ook zeer speciale 
elementen, als microben of levelin- 
gen, in ons verzwakte darmstelsel 
gaan broeien, een darmziekte te
weegbrengen die het verschijnsel 
van gekwetste schut nog komt ver
meerderen.

* * *

Hoe buiten onze wete ook, ons 
lichaam dat edel werk van afbreken 
en opbouwen volvoert, voelen we 
toch dat we in onze macht hebben, 
den voedseltoevoer te regelen, te or
denen, slechte voedsels te verwijde
ren, ons te bekwamen nuttige spij
zen te nutten, die vroeger voor ons 
geen smaak hadden. En als we er 
bij blijgeestigheid paren, dan heb
ben we alle voorwaarden goed ver
vuld.

Stud, geneesheer Eug. Delille. 
f Uit «Het Vlaamsche Kruis».

De voeding uan Lijders m Tuberculose

En het Kiesfonds ? 
hebt ge er al aan 
gedacht ?

Algemeene beschouwing.

Het spreekt van zelf dat personen 
met een normale spijsvertering, die 
voldoend gevoed zijn, zich beter ver
dedigen tegen eene tuberculeuse in
fectie dan ondervoede menschen. In
dien dan ook alle leden — en voor
namelijk de jeugdige — der verschil
lende klassen van de maatschappij 
zich voldoende konden voeden, zou ’t 
waarschijnlijk zijn dat de statistie
ken in enkele jaren eene snelle ver
mindering der tuberculose zouden 
aanwijzen. De waarde der funda- 
menteele maatregelen van de pro
phylaxis wordt hierbij niet onder
schat, doch aan de ondervoeding 
wordt dezelfde beteekenis gehecht 
als aan de moeilijkheden van be
staan, aan de huisvesting, aan de 
voldoende hygiëne, aan de armoede, 
aan de overspanning en aan ’t zich 
te buiten gaan op verschillend ge
bied in het ontstaan van alle andere 
ziekten.

Voor een juist begrip van hetgeen 
hier volgt en om misverstand te 
voorkomen, zij nog eens uitdrukke
lijk er op gewezen, dat de tubercu
lose hier niet als voedingsziekte 
wordt beschouw’d. Haar grondoor
zaak is en blijft de bacil. Deze ver
wekt de tuberculose, verstoort de 
normale physiologische functies van 
het spijsverteringsorgaan en maakt 
daardoor de voeding gebrekkig.

Wanneer de tuberculose als zoo
danig is te herkennen, is de voeding 
tezamen met rust en hygiëne, een 
onontbeerlijk wapen om de ziekte te 
bestrijden en het verlorene te her
stellen.

Dit is de hygiënisch-diaetetische 
geneeswijze die bestaat in ’t beper
ken van het verlies door het voor
komen van inspanning en door het 
geven van rust, en vervolgens in het 
verlies opheffen door aan de gunsti
ge werking van eene ligkuur vol
doende voeding toe te voegen.

De nadere bijzonderheden zijn 
verder aldus samen te stellen:

a. goede voeding is slechts een 
indirect middel tegen de ontwikke
ling der tuberculose, doordat iij 
zooveel mogelijk den algemeenen 
toestand op peil houdt ;

b. een lijder aan tuberculose moet 
zich behoorlijk voeden om het ver
val, ontstaan door het optreden der 
ziekte, zooveel mogelijk te herstel
len ;

c. daar de voeding, bij het ver
loop der tuberculose eene voorname 
rol speelt moet bijgevolg het darm
kanaal worden ontzien en daarvan 
slechts redelijke physiologische ar
beid gevergd worden.

Zoolang het patiënten betreft 
welke uitsluitend aan tuberculose 
lijden, behoeft men zich alleen bezig 
te houden: 1. met de normale voe
ding, noodig voor de instandhouding 
der krachten ; 2. met de bijvoeging

noodig voor het herstel van welken
aard ook en 3. met de beste wijze 
waarop de voedingsmiddelen wor
den verdragen en opgenomen. An
ders wordt het natuurlijk wanneer 
de patiënt tevens lijdende is aan 
dyspepsie, enteritis, diabetes, hart
en nieraandoeningen, rheuma, enz. 
Voor deze zieken zijn, in verband 
met die bijkomstige stoornissen, be
paalde voorschriften betreffende de 
voeding noodig.

Vraagt men of voor lijders aan 
tuberculose een «dieet» in den zin 
van speciaal gekozen spijzen of 
dranken bestaat, dan moet deze 
vraag beantwoord worden, met neen 
of beter moet erkend worden dat tot 
dusver geen enkel wetenschappelijk 
vastgesteld feit is aan te halen, 
wraarbij met stelligheid is geconsta
teerd, dat er voor lijders aan tuber
culose voedingsmiddelen bestaan, 
die moeten worden vermeden of 
moeten worden voorgeschreven.

De lijder moet volop gevoed wor
den met alle normale voedingsmid
delen, die te onzer beschikking zijn 
en daarbij voldoen aan de eischen 
van het darmkanaal al naar gelang 
dit goed of slecht werkt. Wanneer 
het darmkanaal van een lijder aan 
tuberculose gebrekkig functioneert 
of ziek is kan een dieet een günsti
gen invloed hebben, doch in dat ge
val wordt het dieet toegepast voor 
de stoornis in het digestieapparaat 
en niet voor de tuberculose als zoo
danig.

Het is daarom gewenstht hier te 
spreken niet over het dieet maar 
over de voeding van lijders aan 
tuberculose.

Beide medici verklaren over dit 
onderwerp geen volledige studie ge
maakt te hebben en deelen daarom 
op eenvoudige wijze slechts mede 
hetgeen een van beide of beiden 
sedert ruim 20 jaar doet of doen om 
logisch en praktisch de voeding van 
tuberculeuzen te regelen. De feiten 
en inzichten welke vóór hen door 
anderen reeds werden geconstateerd 
of verkondigd herhale‘n zij niet om 
zich de ontdekking aan te matigen 
doch alleen om ze te bevestigen en 
als juist te erkennen._______

W AAKT OP UW KIESRECHT 
HET IS DE TIJD 

Alle mannen en vrouwen geboren 
voor 2 Mei 1908 en die op 1 Juli 1928 
zes maanden verblijf hebben in de ge
meente en er dus wonen sedert 1 Ja 
nuari 1928.

De personen die verhuisd zijn tus
schen 1 Januari en 1 Juli 1928 zijn kie
zer in de gemeente die ze verlaten 
hebben.

Alle reklamatiën moeten voor den
22 November 1928 bij het schepencol- 
legie worden ingediend.

W ij doen een beroep op onze afdee- 
lingen om de kiezerslijsten na te gaan, 
ze ter inzage te leggen en de klachten 
te ontvangen en over te maken.

Joepie is soldaat
door  P ol Varens .

9® Vervolg
— Twiê pintjes bier, zaâ ’k willen, 

medam.
— Oh! Oui, je comprends, deux 

verres de bière en daar meeischoof 
ze naar den toog.

Joepie kon er waarachtig niet vari 
over, «en dan zette z’oep heule oat- 
hangbord In de bijiênkomst der 
Vloamingen en as ge binnen komt 
kunnen ze geen betje Vlomsch», 
weeklaagde hij tegen zijn gezel.

De bazin bracht de pintjes met 
een lachend «s’il vous plait», en als 
Joepie vroeg: «Hoeveel es’t?» ant
woordde ze : «Un franc twintik can- 
tiem».

Eens hier buiten moesten ze goed 
toekijken langs waar keeren of 
draaien, want verloren loopen dat 
kan slechte gevolgen hebben voor 
soldaten die als onmondige kinderen 
op het vastgestelde uur moeten 
thuis zijn.

De groote lanen der stad, waar 
onze vrienden ■yveldra aankwamen, 
waren op dit uur reeds druk bezocht. 
Voorname heertjes stapten er met 
fijn gemeten pasjes van ’t kantoor 
huiswaarts; en op de breede gaan-

paden trippelden met vlugge beent
jes, tot aan de knieën zichtbaar, 
lieve juffertjes volgens de laatste 
getooid. Op de banken hier en daar 
borduurden of naaiden jeugdige kin
dermeiden die nu en dan ’n oogje 
lonkten of de bengel in ’t kinderrij- 
tuig zich wel koest mocht houden. 
Bejaarde dames wandelden met 
open zonneschermen, als wilden ze 
de afgaande zon dwingen wat rap
per weg te duiken. Trams en auto’s 
vlogen in grimmig mengelmoes door 
elkander... en op de terrassen vóór 
de prachtige hotels was reeds menig 
stoetje met een elegante heer of een 
wel gepoederd jufje bezet.

Joepie had ditmaal met twee 
oogen niet genoeg om het al te aan
schouwen en te bewonderen. Wat 
een beweging, vergeleken met het 
stadje uit zijne omgeving. En wat 
een pracht en wreelde! Iedere stap 
bracht hem nieuwe wonderen en 
nieuwe tooverbeelden.

— Past oep, d’r is er iêne, zei de 
Witte plotseling.

Joepie kende dat signaal... Ja, 
ginder aan den overkant, daar ging 
er eene... en ze draaiden hun hoofd

naar die zijde en brachten voor een 
halven minuut de hand aan den kop.

Eenige stappen verder was het 
Joepie ditmaal die mompelde: 
«Weer iêne links oep de kant»’ ge
volgd van dezelfde beweging. En zoo 
konden ze geen honderd meter meer 
gaan, zonder ten minste tweemaal 
te hebben «gesalueerd». Ten einde 
geduld besloten ze dan ook de lanen 
te verlaten om langs rustiger stra
ten hunne wandeling voort te zetten

Onnoodig te zeggen dat zoo wat 
overal voor onze twee buitenjon
gens nog veel nieuws en ongekends 
te bezichtigen viel. Vóór een winkel 
van militaire artikelen hadden ze ’t 
vooral gevonden; toen Joepie de 
mooie katoenen mutsen in de gaten 
kreeg had hij er dadelijk lust voor 
en na wat overweging en bespreking 
traden ze er beide binnen, om er 
eenige oogenblikken daarna met 
een splinternieuwe pinnemuts weer 
buiten te komen. De dikke schach
tenmuts, gelijk ze de andere noem
den, staken ze op zak. Joepie poogde 
zelfs het voorste tipje van zijn 
nieuw hoofddeksel om te krullen, 
omdat de muts aan die van een «an
cien» zoude gelijken; maar de ka
toen was nog te stijf. En na zich in 
de vitrien nog eens nauw bespie
geld te hebben vervolgden ze hun
nen weg.

En zoo slenterden ze rond tot de 
schemer begon in te vallen. Dan 
gingen ze, om niet te misloopen,

langs den zelfden weg terug. Hoe 
heel anders nochtans was diezelfde 
stad in haar avondleven. De maga
zijnen en winkels baadden nu in 
volle licht en op de lanen golfde er 
thans een zee van volk. Reuzen
gloeilampen wierpen bundels ver
blindende zonr&stralen over de me
nigte, doch wat vooral Joepie’s be
langstelling gaande maakte waren 
den zwerm flirtende koppeltjes die 
er met gemaakten gang en verliefde 
blikken rond fladderden. Hij vond 
die menschen toch zoo aarts-onge- 
geneerd, en toen hij een paartje ge
zien had, dat daar ongestoord aan 
’t kussen liep, alsof het de eenvou
digste zaak van de wereld gold, kon 
hij een kreet van verbazing niet 
onderdrukken. Aan de Witte die 
hem naar de rede van zijn verbaasd
heid vroeg antwoordde hij :

— Oep ons proche deurven zeule 
lief allien kussen in een doenker 
hoekske als ’t niemand en ziet, en 
hier kussen ze ’r moar oep oan in 
't gezicht van alleman en der is giê 
mensch dat iet zeit of dat da schan- 
doalig vind.

Joepie vond dat eigenlijk zeer 
vermakelijk, hij had wel een poosje 
van ’t zelfde willen doen... Wat zijn 
de buitenmenschen nog bloo, dacht 
hij in zijn eigen, als werd hij meteen 
overtuigd dat iemand, als hij, die de 
steedsche zeden van zoo nabij had 
bewonderd daar niet meer kon bij
gerekend worden.

Hoe dit eigenlijk kwam wist Joepie 
niet, maar de overtocht der lanen en 
perken die er mee afwisselden liep 
eens zoo vlot van stapel als twee 
uurtjes te voren. In ’t geheel hadden 
ze maar driemaal moeten omslaan; 
of het nu de officieren waren die 
binnen bleven dien avond, of wel 
de oogen van Joepie en de Witte die 
onbewust geen pogingen meer de
den om aan den overkant of nog 
veel verder, ééne te ontdekken is 
niet uitgemaakt.

Ze waren misschien nog tien mi
nuutjes van de kazerne wanneer 
Joepie zich eensklaps herinnerde dat 
er nog een heele boel plannetjes met 
den kameraad te beridderen bleven 
Hij zou zich namelijk nog dien 
avond wreken op «Bachten-de-Kup- 
pe», die eenige dagen vroeger zijn 
bed had uiteen getrokken...

Om de gebeurtenissen niet voor
uit te loopen zullen we maar niet 
verraden al wat Joepie aan zijn 
vriend mededeelde. Hij die de grap- 
penmakersziel van onzen held be
gint te begrijpen weet reeds bij 
voorbaat dat hij Uilenspiegel zelf 
zou konkurentie aandoen...

5. Hoe Joepie zich wreekte op 

«Bachten-de-Kuppe».

Het half uurtje tusschen het «Ap
pèl» en de lichtuitdooving scheen 
dien avond maar niet te willen voor-



G i j  a lle n  d ie  m in  o f m eer o n d e rh e v ig  
z ijt  a a n  b  KStkvvalen : Bror ch ie i, G r ie p  
A s th m a , K e e lo n ts te k in g , H oesten , K u 
chen  en F lu im e n , in d ie n  g ij lo t  h ie rtoe  

a lle s  bep ro e f i f u b t  z o nde r  a fd o  n d  e ffrk t te b e k o m e n , in d ie n  g ij h o p e lo o s  z ijt en m ism o e  
d ig , vergeet n ie t d a t  er een m id d e l is  d a t s in d s  50  ja re n  d u iz e n d e n  en d u iz e n d e n  hope io o ze
» A .fA Ü A n  __  L  J i i  ... *g eva lle n  genèzen  heeft. N e e m t o o k  d it  m id d e l

israllifseiii üriin Toms, lesiDi zalf, lio ro iin iin
i . 1 

Volgt de volledige behandeling voor zes weken waarvan het regelmatig gebruik de diepst ingewortelde borst
ziekten uitroeit en geneest, en aldus ’t best voorbehoedmiddel is tegen de tering en'*l zekere geneesmiddel van

S ch rijft om in lich tingen  aan M A R T I N  T O M S ,  A potheker-SpeciaU st, 112, Wetstraat, Brussel m m  
of w endt U  rechtstreeks to t u w  apotheker die U  het gevraagde za l bezorgen.

PRI J£EN  : Zonder Zalf 17,59 fr., met Zalf 25 fr., Microbenpillen 12,50 fr., Maagdrank 20 fr., Behandeling voor 18 dagen 85 fr., Serie van 6 weken 185 fr
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WA.A.ROM ?
zijn de MONO POEDERS verkieslijk 
dan alle anders produkten van gelijken aard ?

zij o n m id d e lijk  de hevige pijnen stillen , 
zij a ltijd  genezen d a a r w aar a lle  anders geneesmiddelen m islukt 
zij de m aag nooit verm oeien. [hebben,
z ij door m eestal de voornaam ste geneeéheeren voorgeschreven  

w o rd en , om  hunne m enigvuld ige  genezingen, zelfs in  de 
hardnekkigste gevallen , 

z ij, dank  aan hunnen aangenam en sm aak , door de m oeilijkste  
personen g em a kke lijk  ingenom en w orden, 

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

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

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

D E  V A L L E N D E  
Z I E K 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 d at doelm atig  is tegen deze 

w reede kw aa l

HET IS DB Poeder Epilepsia
P r i j s  : 3 0  f r a n k ;

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

en nooit of nooit schadelijk  is
Menigvuldige getuigschriften van genezing zelfs van gevallen die reeds meer

dan 20 jaar 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 ssch e  - M eenen
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 .

OF DEN KLUÏSBERG
Wie den Kluisberg- bezoekt, late niet 

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

Hebt gij pijnen in de lenden ?
Kunt g ij moeilijk of pijnlijk 

uw water maken ?
Is uw water troebel oj te sterk gekleurd ? 
Lij at g ij aan jicht, heup- oj lendenjicht ?

Zijt gij door Rheumatiek gekweld ?
Zijn uwe voeten gezwollen ?

Is geheel uw lichaam ontsteld 
door een vuilen brand ?

MONO
P O E D E R S

O n f e i l b a a r  g e n e e s m id d e l  t e g e n

f io o t d -  ars S c h e l e  H o o f d p i j p ,  
Z e n u w l i j d e n ,  Mavigo T a n d *  
p i j n ,  R h e u m a t i e k ,  G r i p p a

?
Dit alles zijn de zekere 

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

1

Dalila Pillen
E N

Sam som ’s OliebaKsem
O n te lb are  getu igschriften van genezin

gen, bekom en door het g eb ru ik  van deze  
w ondere geneesm iddelen, z ijn  het b e s t2 
bew ijs  d a t z ij a lleen in staat z ijn  boven
gem elde ziekten spoedig en vo lled ig  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  :

SülKERBAKKER lc l

A lbe r ic  D ebruyne-Devo lder

R o u s s e la r e s t r a a t ,  18 , IS E G H E M »

A rtik e le n  v o o r S t N ik la a s , P a a s c 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 c o la d e  in  reepen en in  p a k k e n .  
G ro o te  keus v a n  S p e k k e n , escence, ac 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

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

BLOEDTHEE
O V E R T R E F T  P IL L E N , P O E D E R S  E N  C A C H E T T E N

voor het zu ive ren  v an  ’t  bloed

G E N E E S T  A L L E R B E S T  EN  O P  R A D IK A L E  W IJZ E  :

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

Apotheker Vandenbussche
49, RiJSELSTftAßT, 49, MEENEN

Prijs 4,50 jrank Prijs 4,50 frank ijs Pr4,50 frank

D rukkerij « V o lksverheffing » , O nderw ljsstraat, 21, A a lst. 
V eran tw oordelijken  u itgever : A. D’H aese, G eeraard sb ergen .

bijgaan.
Alleman, buiten den kamerwach

ter, was reeds te bed... Joepie en de 
Witte lagen met het gezicht naar 
elkaar en piepten schier aanhoudend 
achter hun wimpers door in de rich
ting van «Bachtten-de-Kuppe» die 
reeds diep scheen ingeslapen. Met 
groote voldoening aanhoorden ze 
het klaroengeschal en korts daarop 
doofde de kamerwachter het elek
trisch licht. Toen kwam de maan die 
buiten hoogtij vierde ook zichtbaar 
in de kamer gewandeld; onze twee 
vrienden namen haar dat bijna kwa
lijk want de duisternis alleen kon 
«hun van dienste zijn voor het oogeri- 
blik.

Joepie bijzonder was weer erg on
geduldig, en het was slechts de 
doortastende bewijsvoering van de 
Witte die hem belette zoo lang te 
wachten alvorens op verkenning te 
gaan.

Eindelijk werd het hem toch te 
sterk, hij kon het ten langen laatste 
niet meer houden... Heel voorzich
tig en zonder het minste gerucht te 
verwekken, trok hij de beenen in, 
liet ze op dezelfde manier tot op den 
grond zakken en stond dan recht...

De Witte fezelde : «Moa, wat 
zette naa allemoal oot», maar daar 
klonken de elf klare slagen op de 
klok... Het gewichtige 
naderde...

Even
de W'itte recht, terwijl Joepie, op 
verkenning, naar het bed van «Bach- 
ten-de-Kuppe» sloop. De Witte 
wachtte met gespannen aandacht...

oogenblik

geruischloos kwam nu ook

— Hij slopt gelijk ne otter, lis
pelde Joepie op geheimzinnige toon.

De Witte ging nu even'behoed
zaam langs den grond kruipend op 
het doel af. Waarachtig het kon niet 
beter meevallen, Bachten-de-Kuppe 
sliep werkelijk om in geen drie 
dagen meer wakker te worden.

Het eerste gedeelte der operatie 
wilde tamelijk vlug van de hand; 
terwijl Joepie aan de eene zijde van 
't bed een koord hechtte deed de 
Witte het zelfde» aan den anderen 
kant. Zoo werden er drie zeelen, ta
melijk goed aangespannen, dwars 
over ’t bed gebonden ; één op de 
hoogte van de borst, een tweede in 
het midden en een derde over de 
beenen. Vooraleer het verder te Wa
gen overtuigden zij zich nogmaals of 
de kerel goed sliep... Neen er was 
geen gevaar te vreezen.

Heel voorzichtig, of er hun ziele 
zaligheid van af hing, maakten ze 
nu het deksel van onder den stroo- 
zak los. De voeten en het onderbeen 
kwamen bloot.

— Riekt het na, dat ’m zwiêtpoê- 
ten heit, fluisterde Joepie tamelijk 
luid.

De Witte beval echter zacht maar 
met klemtoon: «Moar zwijg na 
toch!» ,

De twee voeten van «Bachten-de 
Kuppe» persten tegeneen aan, de 
ééne half over den andere. Dat 
maakte de taak niet gemakkelijker. 
De Witte haalde nu een dun koordje 
voor den dag dat hij er speciaal voor 
gehouden had. Hij vingerde aan het 
uiteinde een oogje, zette zich op de

knieën nevens het bed en met al de 
fijnigheid ‘ van een kleermaker die 
zijn naald vademt, glibberde hij het 
koordje door de smalle opening die 
tusschen de beide beenen bestond. 
De slapende verroerde eventjes 
wanneer het touwtje zijn vel kittel
de, maar bleef dan verder roerloos 
liggen.

Het overige was nu slechts kin
derspel. De Witte vormde vlugjes' 
het stropje, bond het andere uiteinde 
onderaan ’t bed vast en legde dan, 
zoo goed als ’t ging, het deksel terug 
over over de bloote voeten.

Joepie scheen heel tevreden over 
den afloop en de Witte natuurlijk 
ook. En met schelmachtige oogen, 
die \ iw. Plezier blonken, slopen onze 
twee witte spoken terug naar. hunne 
slaapgelegenheid.

Joepie was eerst wakker... ’t Was 
zoo wat vier uur. Zijn eerste blik, 
nadat hij zijn oogen had uitgewre
ven en daarmede uit z’n droom weer 
in de werkelijkheid viel, ging wan
delen langsheen het bed van «Bach- 
ten-de-Kuppe». Door de schemering 
heen kwam hem dit toch duidelijk 
voor dat alles daarover nog onge
wijzigd scheen. Hij moest wel pen 
heele boksmatch houden tegen den 
vaak die hem maar weer wilde 
knock-out krijgen... Ook de Witte 
wakker maken ; dat scheen hem op
recht zonde, wanneer hij zijn vriend 
door zoo weldoende aan ,’t slapen 
zag. En ten slotte besloot hij er 
toch toe; hij rekte zijn arm tot aan 
den witten kop van zijn kameraad

en trok er venijnig met een paar 
haarpijltjes. De Witte opende even 
verdwaasd de oogen, maar vond het 
tóch nog beter in Morpheus armen, 
en dit wilde Joepie niet meer gedoo- 
gen... Daarom trok hij nu vrijhevig 
aan de Witte’s reukorgaan, wat deze 
kwaad geluid deed ontwaken én de 
volgende verwijtingen uiten: «Kun
de na ne mensch nie gerust loate 
sloapen ?»

Joepie gaf hem echter terstond de 
noodige ophelderingen, schetste de 
zaken zoo vroolijk en grapjjig dat 
de Witte hem op den langen duur 
nog zou willen bedanken hebben 
voor de welwillende attentie.

De Gentenaar, nevens de Witte 
was ondertusschen door al dat gefe- 
zel insgelijks wakker geworden. De 
Witte stelde deze ook ras op de 
hoogte van den toestand.

«Bachten-de-Kuppë» werd echter 
door die zes oogen bijeen niet eens 
\\;akker gekeken...

Eensklaps schetterden trompetten 
en klaroenen hun reglementaire 
wekroep. De korporaal, waarschijn
lijk om zijn streepjes eer aan te doen 
sprong verdwaasd, doch moedig 
recht en bulderde : «Debout les 
morts!»

Allen kwamen nu stilaan, oogen- 
wrijvend, wakker... ook «Bachten- 
de-Kuppe», hij scheen wel eenigs
zins verwonderd dat zijn armen zoo 
koppig van onder het deksel wilden.

Joepie en de kameraden kwamen 
recht gelijk gewoonte, trokken op 
den rand van ’t bed de kousen aan, 
sprongen boven op den strooizak om

de broeî: aan te trekken, om dan 
verder op den rand ŵ eer hunne 
schoenen aan te doen. Maar al dien 
tijd verloren ze ’t bed aan den over
kant geen oogenblik uit ’t oog.

«Bachten-de-Kuppe» had zijn dek
sel willen omplooien en toen dat 
weerstand bood bemerkte hij de 
koorden. Oogenblikkelijk, alsof 
daar niet aan te twijfelen viel, keek 
hij op naar Jopie, maar deze scheen 
er zoo in ’t geheel niets van af te ’ 
weten ; kijk maar hoe onschuldig hij 
nog even zijn schoenen aan *t poet
sen is.

— Die verdomsche smeerlappen ! 
ontsnajfte schier onbewust aan 
Bachten-de-Kuppe, wanneer hij zijn 
vöeten willende intrekken, onder
vond dat hij gevangen zat als een 
vos in de strop.

Joepie stikte haast van ingehou
den lachen, en terwijl de West-Vla
ming in den zak van zijn broek, die 
achter hem tegen den muur hing, 
naar een mes gifig zoeken, lang
beende hij met een ironische trek 
van geveinsd medelijden aan den 
mond naar «Bachten» toe.

— Moa, vrind, wat hemmen ze na 
gedoan? vooisde hij intemmend, 
hemmen z'oe oep oe bed vast ge- 
bonnen? Dat hadden ze na toch nie 
meuge doen, he».

Heel de kamer schaterde van dol
le vreugd, en het klonk er al harder 
en harder van alle kanten : «Wie zou 
dat nu weer gelapt hebben?» Inwen
dig twijfelde echter niemand daar
aan.

’t Vervolgt.


